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PRILOGA 1 
  

 KOMISIJA ZA PROGRAMSKE VSEBINE RTVS, NAMENJENE SLOVENCEM V SOSEDNJIH 
DRŽAVAH 

POROČILO O DELU ZA LETO 2017 

 
Komisija za programske vsebine RTV, namenjene Slovencem v sosednjih državah, je v letu 
2017 uresničila vse zastavljene cilje, ki so predstavljali izhodišče za pripravo Akcijskega 
načrta, ki naj odslej opredeljuje izbire RTVS pri določanju vsebin in programov za slovenske 
narodne skupnosti v Avstriji, Italiji, na Madžarskem in Hrvaškem. 
 
V začetku leta se je srečala z manjšinsko koordinacijo Slomak, ki združuje vse krovne 
organizacije Slovencev v sosednjih državah, da bi neposredno od glavnih manjšinskih 
akterjev slišala, kako sami gledajo na problematiko odnosa manjšine-RTV. 
 
V nadaljevanju je obiskala ministra za Slovence v zamejstvu in po svetu Gorazda Žmavca, da 
bi skupaj z Uradom uskladila videnja in izbire predvsem kar zadeva skupno sodelovanje pri 
spletnem povezovanju in širjenju informativno-programskih vsebin zlasti med mlajše 
generacije. 
 
Vloga regionalnih centrov v Kopru in Mariboru je prioritetna pri posredovanju in 
povezovanju RTVS in same narodne skupnosti. V tem smislu je komisija obiskala vodstvi 
obeh regionalnih centrov ter se seznanila z njunim delom v odnosu do zamejske stvarnosti. 
Srečanji sta pokazali, da obstajajo še velike možnosti, da bi zdajšnjo radijsko, televizijsko in 
spletno ponudbo še obogatili in jo nadgradili z novimi vsebinami in to brez dodatnih 
finančnih naložb. 
 
Ob rednem sestajanju v Ljubljani ter sodelovanju pri izbirah in predlogih Sveta RTVS so se 
člani komisije srečali tudi z ministrom za kulturo Antonom Peršakom, ki je po zakonu 
zadolžen za problematike javnega medija. Poemembno je, da tudi tovrstna problematika 
dobi svoje mesto v nastajajoči nacionalni strategiji za kulturo in da ministrstvo zagotovi 
celovito izvajanje tistih členov zakona o RTVS (1., 4. in 30.), ki zadevajo Slovence v sosednjih 
državah. 
 
Na podlagi opravljenega dela je komisija na svoji zadnji seji sprejela vsebino Akcijskega 
načrta, ki opredeljuje poglede in predloge same komisije. V njem je izpostavljena njena vloga 
tudi na podlagi same slovenske ustave in zakona o RTV, skrb za obmejni prostor in mlajše 
generacije. Na dan so prišle tudi razlike (asimetrija), tako pri samem poročanju raznih 
medijev kot pri obravnavi posameznih zamejstev. Obenem je bila izpostavljena skrb za 
skupni jezikovni in medijski prostor. 
Posebno poglavje zadeva vlogo regionalnih centrov, predvsem kar zadeva poročanje o 
Slovencih na Hrvaškem in Madžarskem. Poleg tega bi kazalo okrepiti dopisniško mrežo ter 
nadgraditi spletno ponudbo, ki mora postati skrb vseh dejavnikov znotraj RTVS. 

Rudi Pavšič, 
predsednik komisije  
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KOMISIJA ZA MULTIMEDIJSKE VSEBINE  
POROČILO O DELU ZA LETO 2017 

 
Komisija se je v obdobju 2014 – 2018 sestala na 21. sejah. V tem obdobju so ji predsedovali 
trije predsedniki: Alojz Bogataj (2014 -2016), Domen Savič (2016 – 2017) in Gojko Bervar 
(2017 do januarja 2018). 
 
SPLOŠNE UGOTOVITVE 
 
Komisija je v rednih intervalih obravnavala nekatere  stalnice dnevnih redov Programskega 
sveta: 

- programsko poslovne načrte za vsako leto 
- poročila o realizaciji PPN za preteklo leti 
- Strategijo RTV Slovenija za obdobje 2016 – 2016 (kasneje preoblikovano v 

strategijo 2017 – 2021) 
- Poročilo varuha oziroma pozneje varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev za 

posamezna etapna obdobja 
 
Pri obravnavi »velikih« programskih dokumentov (PPN, strategija) se je komisija 
osredotočila na področja, v katerih ti pokrivajo dejavnost MMC in se v druga področja 
ni spuščala. Če izvzamemo polemično razpravo o umeščanju novice o izboru sodnikov 
ESČP v slovenskem parlamentu, (glej povzetke sklepov in dela razprave) so člani 
različnih sestav delo MMC ocenjevali naklonjeno. Še več, menili so, da je treba status 
spletišča RTV okrepiti, ga izenačiti z radiom in TV in MMC tudi ustrezno finančno in 
kadrovsko okrepiti. To je sicer spoznalo tudi prejšnje vodstvo ( ekipa Marka Fillija), a 
se je čutilo zvezano z določili zakona o RTV, iskalo je rešitve znotraj teh okvirov 
(imenovanje pomočnika generalnega direktorja z multimedijo). 
 
Razmerje med vodstvom in komisijo ni bilo vselej harmonično, saj so morali člani 
komisije po večkrat terjati, naj to njihove zahteve (sklepe komisije) tudi uresniči. 
Tako je morala komisija dolgo čakati na odgovore o dostopnosti MMC za plačnike RTV 
prispevka tudi zunaj republike Slovenije, o projektu news centra, o integraciji 
informativnih vsebin TV, radia in MMC – slednje se je začelo počasi uresničevati v 
zadnjih mesecih 2017). 
 
Komisija se je resno ukvarjala z vprašanjem sovražnega govora v komentarjih na 
forumih MMC, premislek o teh vprašanjih je prepustila snovalcem prenove spletne 
strani MMC. Ta naj bi se zaključila v prvi tretjini leta 2018. Poleg tega je priporočila 
prihajajoči sestavi PS, naj izvede panelno razpravo o kulturi komuniciranja na spletu. 
Razprava o spletni navzočnosti uredništev in njihovih posameznikov je prvič sploh 
sprožila evidentiranje navzočnosti posameznih oddaj in programov na družbenih 
omrežjih, posredno pa tudi tematsko konferenco na temo: Kam so šli mladi gledalci 
in poslušalci. Odprla je dilemo ali je za RTV pomembno, da na teh omrežjih nastopa 
pod svojo znamko, torej nastop tudi pogojuje, ali je morda bolj pomembno, da se RTV 
na tek omrežjih sploh pojavlja – tudi če njeni pogoji ne bi bili sprejeti. 
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Komisija je večkrat ugotovila, da je nova varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev s 
svojimi predlogi sprožila pomembna vprašanja o javnosti delovanja RTV in 
opozorila na zadrege, ki jih je treba še razrešiti. 

 
POVZETKI SKLEPOV IN DELA RAZPRAVE NA SEJAH KOMISIJE 

13. seja 15. 2. 2017 
Komisija se je ukvarjala s problematiko komunikacijske zasebnosti novinark in 
novinarjev v zavodu in varovanja komunikacij prek pametnih telefonov in sledljivosti 
uporabe delovnega materiala iz montirnice. 
Predsednik komisije Domen Savič je predlagal, naj bi na nivoju zavoda razvili 
digitalno iniciativo, ki bi povezovala in združevala več različnih kadrov znotraj zavoda 
pri razvoju multimedijskih kanalov. Ob tem se je znova odprlo vprašanje statusa MMC 
(potreboval bi odgovornega urednika) in finančnega položaja. Prav tako je komisija 
na tej seji ugotavljala, da v drugih uredništvih niso določili kontaktnih oseb za 
sodelovanje z MMC, zato je vodstvu naročila, naj predlaga ljudi zadolžene za spletne 
medije, ki bodo hkrati tudi vez z MMC. 

Komisiji je bil predstavljen projekt prenove spletišča MMC. 
 

16. seja 13. 3. 2017 
Komisija se je seznanila s poročilom varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev za 
mesec februar 2017. Podprla je  predlog varuhinje v zvezi z identifikacijo avtorjev 
objavljenih člankov na spletni strani MMC in pozvala uredništvo MMC, naj se do 
naslednje seje komisije na priporočilo varuhinje pisno odzove. 
Seznanila se uje tudi s poročilom o realizaciji PPN in menila, da i ga kazalo dopolniti 
še z nekaterimi numeričnimi podatki. 

  
17. seja 19. 4. 2017 

Komisija je sprejela pobudo varuhinje, da se organizira panel o kulturi komuniciranja 
na spletnem mestu RTV, kar sprožajo tudi naši uporabniki z zahtevami naj 
deanonimiziramo avtorje komentarjev in predlagajo tudi nekatere druge omejitve. 
Komisija se je tudi seznanila z analizo rezultatov ankete o spletni prisotnosti 
digitalnih kanalov uredništev RTV Slovenija.   
Vodstvu je zastavila vprašanje, kako bo na primeru olimpijskih iger v Pjong Changu 
leta 2018 poskrbelo za integrirano poročanje na platformah televizije, radia in MMC. 

 

18. seja 4. 7. 2017 
Komisija se je ukvarjala s problemom štetja glasov pri tekmovanju EMA; tega je 
sprožilo pismo poslušalke, ki je opozorila, da so pri načinu, ki ga uporablja RTV, 
mogoče zlorabe. Vodja MMC je predstavil potek prenove portala MMC, ta naj bi v 
polnosti zaživel v prvi tretjini leta 2018 
 

19. seja 21. 9. 2017 
Komisija se je seznanila z izhodišči PPN 2018 in poročilom o realizaciji PPN 2017 v 
prvi polovici leta. 
 

20. Seja 8. 11. 2017 
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Komisija je ocenila, da je predlog PPN 2018 v delu ki zadeva multimedijske vsebine 
primerna osnova za odločanje v PS. Ob tem je podprla  predlog, naj  bodo elementi 
strategije nastopanja RTV Slovenija v multimedijskih omrežjih predstavljeni v 
začetku leta 2018.   
Predstavljen ji je bil tudi koncept korporativne podstrani na spletni strani RTV 
Slovenija 
Obravnavala je tudi poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev za oktober. 
 
 

Predsednik komisije 
Gojko Bervar 
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KOMISJA ZA TEHNIČNA VPRAŠANJA 
POROČILO O DELU ZA LETO 2017 

 

➢ Inštitut za razvoj brezpilotnih sistemov je na komisiji predstavil tehnologijo 
brezpilotnih letalnikov - dronov. 

➢ Komisija za tehnična vprašanja se je  seznanila z letnim poročilom varuha pravic 
gledalcev in poslušalcev za leto 2016. 

➢ Komisija za tehnična vprašanja se je seznanila z mesečnim poročilom varuhinje 
pravic gledalcev in poslušalcev za mesec januar 2017. 

➢ Komisija za tehnična vprašanja se je seznanila s poročilom o realizaciji 
programsko-produkcijskega načrta RTV Slovenija za leto 2016. 

➢ Komisija za tehnična vprašanja je obravnavala problematiko zvoka v televizijskih 
in radijskih programih ter na MMC. Vodstvu predlaga, da realizira nabavo 
ustrezne opreme za merjenje in normalizacijo glasnosti zvoka. 

➢ Komisija za tehnična vprašanja se je seznanila s poročilom o realizaciji 
programsko-produkcijskega načrta RTV Slovenija za obdobje januar – junij 
2017 in vodstvu priporoča, da v prihodnje v obdobna poročila vključi več podatkov 
o poteku investicij.   

➢ Komisija za tehnična vprašanja daje pobudo, da RTV Slovenija, Ministrstvo za 
kulturo, Arhiv Republike Slovenije,  Slovenski filmski center in Filmski studio 
Viba film ustanovijo skupno komisijo, ki bo oblikovala celovit sistem digitaliziranja 
kulturne dediščine na nivoju države. 

➢ Komisija za tehnična vprašanja se je seznanila z izhodišči programsko-
produkcijskega načrta RTV Slovenija za leto 2018. 

➢ Komisija za tehnična vprašanja se je seznanila s poročilom varuhinje pravic 
gledalcev in poslušalcev za obdobje do avgusta 2017. 

➢ Komisija za tehnična vprašanja se je seznanila z odgovorom vodstva št. 01-
342/2017 z dne 3.10.2017 glede oblikovanja celostnega sistema digitaliziranja 
kulturne dediščine na državnem nivoju. 

➢ Komisija za tehnična vprašanja se je seznanila s predlogom programsko – 
produkcijskega načrta in finančnega načrta za leto 2018.   
 
Ljubljana, 21. 12. 2017 
 

Komisija za tehnična vprašanja: 
Sašo Lap, l.r. 
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KOMISIJA ZA IZOBRAŽEVALNE, OTROŠKE IN MLADINSKE PROGRAME 

POROČILO O DELU ZA LETO 2017 

 
Komisija za izobraževalne, otroške in mladinske  programe se je seznanila s predstavitvijo področij 
dela posameznih odgovornih urednikov. 
V  pristojnost te komisije so uvrstili  PROGRAM PLUS. 
 
Programskemu svetu je komisija predlagala, da se tujim izobraževalnim dokumentarnim filmom 
dodeli stalni elitni tedenski termin na 1. programu. 
 
Komisija za izobraževalni ter otroški in mladinski program RTV Slovenija je sprejela na znanje 
pojasnila odgovornega urednika v zvezi z stalnimi elitnimi termini izobraževalnih dokumentarnih 
filmov.  

 
Komisija se je v seznanila z izhodišči za PPN in s poročili o realizaciji programsko produkcijskega 
načrta in  jih podprla. 
 
Prav tako se je seznanjala  s poročili  varuha pravic gledalcev in poslušalcev. Največkrat 
gledalci in poslušalci niso komentirali to področje, če so komentirali program, so ga pohvalili. 
 
Kakršna koli terminska sprememba INFODROMA bi bila mogoča le ob rebalansu plana. Sedaj je 
Infodrom na sporedu v tedenskem  petkovem terminu. 
 
Komisija je podprla  predlog, da se pripravi predstavitev JOŽETA PLEČNIKA. 
  
Komisija je  podpirala uporabo novih medijskih in digitalnih pristopov, ki je pomembna še posebej v 
komunikaciji z mlajšimi poslušalci in gledalci in je priporočala, da bi se na po pristopu enak način 
obravnavale tudi teme, kot so verstva in religije. 

 
Komisija je opozarja na pomen uravnotežene regionalne zastopanosti v programih javne RTV 
(uravnoteženo pokrivanje dogajanj z angažiranjem dopisniške mreže RTV Slovenija). 
 
Komisija je predlaga predstavitev najmočnejši mladinskim organizaciji Tabornikov in Skavtov 
Komisija za izobraževalni ter otroški in mladinski program se je seznanila s Strategijo razvoja RTV 
Slovenija 2016 – 2020.  
 
Komisija za izobraževalni ter otroški in mladinski program je dala pobudo, da RTV Slovenija 
z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport oblikuje skupno stališče o prioritetnih 
programskih vsebinah na področju izobraževanja in o dodatnih virih za oddaje, ki se 
povezujejo s šolskim kurikulumom. 
  
                                                                                                    Predsednica komisije za IOMP 
                                                                                                    Metka Hojnik Verdev 
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DELOVNA SKUPINA ZA PRIPRAVO METODOLOGIJE PROGRAMSKEGA NADZORA 
PROGRAMSKEGA SVETA 

POROČILO O DELU ZA LETO 2017 

 
Delovna skupina v sestavi Brankica Petković, Geza Erniša, Igor E. Bergant, Jaroslav Skrušny, Gojko 
Bervar in Matevž Podjed se je sestala na 14. sejah.  
 
Skupina pregledala obstoječe zakonske in statutarne temelje, ki Programskemu svetu ter vodstvu 
RTV predstavljajo temelj za razpravljanje ali nadzor nad izvedbo programskih vsebin. 
 
Skupina je s pomočjo Službe za mednarodne zadeve na RTV pridobila nabor praks delovanja 
Programskih svetov ali podobnih teles po drugih javnih servisih po Evropi. Iskali smo predvsem 
primere dobre prakse, ki bi ga uporabili kot vodilo pri našem delu.  
 
Na teh osnovah in ob analizi posameznih primerov smo oblikovali cilje našega dela in vzporedno tudi 
osnutek protokola, ki naj bi članom PS in vodstvu RTV Slovenija služil kot pripomoček za reševanje 
programskih dosežkov in morebitnih zdrsov. 
 
Temu osnutku smo na zadnjih sejah dodali nekaj prilog, ki samemu protokolu dajejo težo in 
uporabnost.  
 
Metodologija je bila oblikovana z iskrenim namenom: 

- da se na strani Programskega sveta izognemo posplošenemu, neargumentiranemu 
ocenjevanju programskih vsebin 

- da vodstvo RTV Slovenija Programskemu svetu s pomočjo te metodologije posreduje 
natančne, kredibilne in resne odgovore ob pojavu morebitnih očitkov na račun programskih 
vsebin 

- protokol oz. metodologija nima želje biti pravno zavezujoč akt, je zgolj priporočilo, napotilo, 
je samoregulacijski dokument, je dokument, da nam bo vsem skupaj lažje pri razčiščevanju 
programskih uspehov in zdrsov… 

- in še nekaj je morda celo najpomembneje, pritožba, ki sledi napotilom metodologije od 
pritožnika zahteva izjemno dobro poznavanje sledečih dokumentov: 

o poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija, junij 
2000; 

o programski standardi RTV Slovenija, november 2006;  
o estetska in etična merila ter navodila glede predvajanja programskih vsebin, 

ki vključujejo prizore nasilja ali seksualnosti, januar 2007;  
o standardi in pravila komuniciranja na spletnem mestu rtvslo.si, maj 2014 ;  
o pravilnik o delovanju varuha pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, 

november 
 
V zaključku dokumenta smo opisali tudi nekatere dejavnike, od katerih je uporabnost in smiselnost 
obstoja metodologije odvisna.  
 
 
Matevž Podjed 
Predsednik Delovne skupine za pripravo metodologije programskega nadzora 
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KOMISIJA ZA REGIONALNE PROGRAMSKE VSEBINE   
POROČILO O DELU ZA LETO 2017 

  
  
Komisija se je prvič sestala septembra 2016, do decembra 2017 pa smo imeli 8 sej.  
 
Z veseljem bi zapisal, da smo opravili kakšno delo, sprejeti PPN za leto 2018 pa žal kaže, da 
je naše sestajanje in opozarjanje bilo brez učinka. Očitno ima vodstvo javnega zavoda RTV,  
predvsem vodstvo televizije, nekakšne svoje prioritete v katerih se vsebine iz krajev po 
Sloveniji najdejo bolj po sili. Večno izgovarjanje, da ni denarja pomeni samo, da ga za 
nekatere programske vsebine res ni, za druge pa ga je dovolj. Če se spomnim samo lanske 
Eme, ga je očitno za nekatere interese več kot dovolj. 
 
Ob sprejemanju PPN 2017 smo poslušali direktorico televizije kako bo prihodnje leto vse 
drugače. Pa je še slabše kot lani. Novi generalni direktor obljublja korenitejše spremembe 
prihodnje leto ( 2019 ). Upam, da bodo novi člani PS lahko ugotovili, da je mož besede. 
 
Žal se je s sprejetjem predlaganega PPN 2018 uklonila tudi večina članov Programskega 
sveta in to kljub stalnim pritožbam gledalcev in poslušalcev, da je v programih RTV vsebin iz 
vseh slovenskih krajev premalo. 
 
Moj namen, prepričan sem, da tudi namen vseh članov komisije je bil, da bi skupaj z 
vodstvom in drugimi odgovornimi na RTV, postopoma zapolnili to programsko vrzel. Žal ob 
koncu mandata ugotavljam, da se bili naši sestanki bolj zapravljanje časa kot resno delo. 
Novim članom PS in te komisije pa prepuščam odločitev ali je obstoj komisije še sploh 
smiseln.  
 
 
Ljubljana 4.1.2018                                                         Predsednik Komisije za 
                                                                                         regionalne vsebine 
                                                                                         Božo Zorko 
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KOMISIJA ZA RAZVEDRILNE IN ŠPORTNE PROGRAME  

POROČILO O DELU ZA LETO 2017 

 
  
V mandatnem obdobju 2014 – 2018 je imela Komisija za razvedrilne in športne programe 
(KRŠP) 20 rednih sej. Od 3.4.2014 do 29.9.2014 je bila njena predsednica Nataša Bolčina 
Žgavec, ko je vodenje komisije zaradi prenehanja njenega mandata članice PS prevzel dr. 
Leon Oblak. Po izteku njegovega mandata kot člana PS sem bila od 13.9.2016 izvoljena za 
predsednico podpisana. 
 

V letu 2017 smo imeli šest rednih sej, po odstopu članov PS Saša Hribarja in Mirana Zupaniča 
v okrnjeni sestavi, saj PS ni izvolil nadomestnih članov. 
 
Komisija se je marca seznanila s Poročilom o realizaciji Programsko-produkcijskega načrta 
RTV Slovenija za leto 2016 in vodstvu RTV Slovenija predlagala dopolnitev poročila s 
pojasnili numeričnih podatkov pri  bistvenih odstopanjih načrtovanih in realiziranih 
kazalcev. 
 
Na 17. redni seji maja 2017 se je seznanila s predlogom uredništva o uporabi jezika na EMI 
in podprla predlog odgovornega urednika Razvedrilnega programa TVS, da bo v predizboru 
obvezno petje v slovenskem jeziku, v finalu pa v jeziku po izboru avtorjev. Člani komisije so 
tudi sklenili, bodo o prenosu vsebin kot so Viktorji in Žarometi razpravljali v okviru razprave 
o predlogu PPN 2018, kar so realizirali.  
 
Na julijski seji so se člani komisije seznanili z načinom glasovanja na Evroviziji in EMI ter 
podprli predlog, da se čim prej pripravi tehnična rešitev, ki bo omejila število oddanih glasov 
s posamezne telefonske številke. Na isti seji se je komisija seznanila s pripravo dopisa 
evropski košarkarski zvezi in zahtevo za pojasnilo glede transparentnosti postopka 
podelitve pravic prenosa košarkarskega prvenstva.  
 
Na septembrski seji so člani komisije menili, da bi morala RTV Slovenija javnosti pojasniti, 
zakaj na TV Slovenija ni bilo prenosa evropskega košarkarskega prvenstva. 
 
Na isti seji je komisija sklenila, da pričakuje pisno pojasnilo vodstva TV Slovenija in 
razvedrilnega programa o projektu DSZG, v  zvezi s celovitim poročilom, ki ga je pripravil 
generalni direktor Igor Kadunc. 
 
Na seji 9.11.2017 so se člani komisije seznanili s predlogom programsko – produkcijskega 
za leto 2018 in ga podprli s pogojem, da je usklajen s finančnim načrtom. Iz te (zadnje) seje 
komisije bi izpostavila sklep v zvezi s poročilom o EMI, in sicer:  
»Komisija za razvedrilne in športne programe se je seznanila z odgovorom Ljerke Bizilj z dne 
25.9.2017 z naslovom Odziv (pojasnila) na poročilo generalnega direktorja o projektu EMA 
2017 oz. Gospodarsko razstavišče/GR/, poročilom vodstva o projektih realiziranih na 
Gospodarskem razstavišču od januarja do februarja 2017 z dne 3.11.2017, sklepom Sveta 



10 
 

delavcev Ad 2.3 s 3. redne seje z dne 18.10.2017 in sklepom Nadzornega sveta št. 36.1.8. s 
36. redne seje z dne 26.10.2017. 
    
Komisija za razvedrilne in športne programe generalnemu direktorju predlaga, da ugotovi, 
ali je prišlo do morebitnih kršitev pooblastil in obveznosti zaposlenih in da  v primeru 
ugotovljenih kršitev ustrezno ukrepa.« 
 
Na koncu bi pri delu komisije za RŠP  izpostavila dejavno sodelovanje varuha pravic 
gledalcev in poslušalcev, tako Lada Ambrožiča kot Ilinke Todorovski. Njuna poročila (pa tudi 
mnenja) o odzivih gledalcev in poslušalcev so bila članom komisije v veliko pomoč.   
 
  
                                                                                                    
                                                                       Predsednica komisije za RŠP 
                                                                       mag. Danica Cmrečnjak 
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KOMISIJA ZA INFORMATIVNE PROGRAME  

POROČILO O DELU ZA LETO 2017 
 
 

 
V mandatnem obdobju 2014 – 2018 je imela Komisija za informativni program (PK - INFO) 
17 rednih sej. Njen predsednik je bil najprej še iz prejšnjega mandata, dr. Mitja Štular, ko mu 
je v maju 2016 prenehal mandat, zato je vodenje komisije na njeni 9. seji, 15. 9. 2016, 
prevzela mag. Brankica Petković.  
 
Mag. Brankica Petković je odstopila z mesta predsednice v mesecu marcu 2017, potem ko so 
odgovorni uredniki informativnih programov in spletnih vsebin po opravljeni tematski seji 
komisije za INFO v novembru 2016 in sprejetih sklepih ter večmesečnem roku sporočili, da 
ni potrebe za uvedbo dodatnih notranjih mehanizmov za nadzor nad kakovostjo in 
skladnostjo programov in vsebin s programskimi merili in standardi. In ker ni bilo odzivnega 
poročila odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija na letno poročilo 
varuha za leto 2016, čeprav je to komisija zahtevala zaradi njene odsotnosti na seji, ko je bilo 
poročilo obravnavano. In ko ni bilo možno dobiti odgovore na vprašanja članov in članic 
komisije v zvezi z izstopajočimi primeri v letnem poročilu varuha, ki so se nanašali na 
informativni program TV Slovenija.  
 
Na 14. seji 16. 5. 2017 je bil imenovan za predsednika Damir Orehovec.  
 
Komisija za informativne programe se je v letu 2017 redno seznanjala z mesečnimi poročili 
varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev. Največ se jih je nanašalo na TVS.  
 
Komisija za informativne programe je na 14. seji varuhinjo pozvala, da predstavi predloge 
dodatnih mehanizmov za uveljavljanje njenih priporočil.  
 
Komisija je razočarana, da se je uredništvo informativnega programa TVS izogibalo 
napovedanemu sestanku z varuhinjo o njenih mnenjih, priporočilih in dodatnih mehanizmih 
za uveljavitev njenih priporočil.  
 
Komisija za INFO je morala večkrat pozivati generalnega direktorja in direktorico TV 
Slovenija, da člane programskega sveta seznani o ukrepih, ki so bili sprejeti v zvezi s 
ponavljajočimi se kršitvami programskih standardov in razhajanji med mnenji direktorice 
in odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija ter uresničevanjem priporočil 
varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev v primerih ugotovljenih kršitev.  
Na poziv komisije za INFO so vodstva informativnih programov pripravila poročilo o številu 
(zahtevkov in objav), strukturi (datumi, podatki o pošiljateljih in oddajah/vsebinah/avtorjih, 
temah, na katere se zahtevki nanašajo), uveljavljeni notranji proceduri in razpravi pri 
prejetih oziroma objavljenih zahtevkih za objavo popravka.  
Komisija je nato pozvala vodstvo RTV SLO, da se angažira in poveže z drugimi akterji v državi 
pri razpravah in prizadevanjih za spremembo zakonodaje, ki ureja pravico do objave 
popravka in predlaga programskemu svetu, da ministrstvu za kulturo posreduje pobudo za 
spremembo zakonodaje, ki ureja pravico do objave popravka, kar je bilo tudi realizirano.  
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Komisija za informativne programe si je prizadevala, da bi RTV SLO dobila prenovljena 
poklicna merila in načela etike v programih RTV SLO. Vendar ji je uspelo doseči le vmesno 
poročilo, na novo imenovano komisijo za pripravo teh in obljubo, da jih bo ta pripravila do 
meseca marca 2018 za javno obravnavo.  
 
Komisija za informativne programe je s predlogi in pripombami sodelovala pri nastajanju 
programsko-produkcijskega načrta RTV Slovenija za leto 2018, vendar ti v večini pri TV 
Slovenija niso bili upoštevani.  
 

Predsednik komisije za INFO  
Damir Orehovec 
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 KOMISIJA ZA KULTURNO UMETNIŠKE PROGRAME  

POROČILO O DELU ZA LETO 2017 
 
Komisija je pričela z delom na svoji prvi seji dne 1. aprila 2014, na kateri smo izvolili 
predsednico komisije. Skozi 4 letni mandat je imela 19 sej.  
 
Člani komisije so obravnavali program in programske zadeve UPE KUP, ki je največja 
produkcijska enota RTVS.  
 
Skozi ves mandat smo sledili uresničevanju zakonskih podlag ZAvMS, ZMed ter seveda 
ZRTVS, ki se nanašajo na uresničevanje zastopanosti slovenske in evropske kulture (glasba 
ter AV dela) v programih radia in televizije. V skladu s sklepi Komisije so poročila o 
uresničevanju zastopanosti AV del postala del vsakoletnega poročila RTVS (sklep 3. redne 
seje 2014). Zavod je zadovoljivo uresničeval predpisano kvoto zastopanosti del neodvisnih 
slovenskih producentov, čeprav obstaja pri enem delu neodvisne produkcije še vedno 
nezadovoljstvo glede metodologije razvrstitve del med AV dela. Oziroma tudi glede 
določanja, katera dela spadajo med nova AV dela (ponovitve). Komisija je na svoji 16. redni 
junijski seji 2017 sklenila:  
 
2 – 1  Komisija za kulturne in umetniške programe podpira sklep sestanka med 

predstavniki RTV Slovenija in enim od producentskih združenj s področja AV 
produkcije- GIZ SNAVP- z dne 14. junija, da bo RTV Slovenija pri EBU in Ministrstvu 
za kulturo pridobila tolmačenje direktive EU in zakonodaje s področja definicij 
slovenskih in evropskih AV-del ter vseh potrebnih programskih deležev, ki jih mora 
RTV Slovenija dosegati po zakonu o medijih in zakonu o AV- storitvah.  

2 – 2  Komisija za kulturne in umetniške programe predlaga, da vodstvo zavoda v zvezi z 
izpolnjevanjem zakonskih določil o kvotah slovenske neodvisne produkcije AV-del 
vsakič pred sklepanjem PPN ovrednoti poročilo RTVS o doseganju kvot iz prejšnjega 
leta.  

 
Od prve seje Komisije pa vse do zadnje, 19. seje, smo člani razpravljali o terminih oz. 
uvrstitvah prispevkov ali oddaj o kulturi v shemo TVS. Od prvega sklepa na to temo iz 
leta 2014:  

(komisija) od vodstva zavoda pričakuje predloge, kako bi najbolj zanimive prispevke 
s področja kulture uvrstili v prime time termine. Komisija tudi predlaga, da se v 
osrednjih informativnih oddajah predstavi pomembne kulturne dogodke in to na 
sodoben, vizualno/TV oz. avdio/radijsko privlačen način;  

preko prvih pozitivnih reakcij, ko smo zaznali večje prisotnost teh tem v osrednjih info 
programih, do razočaranja nad odločitvijo vodstva, da zamenja termin oddaje Kultura na 
kasnejšo uro po Odmevih, po rubriki Šport. Zadnji sklep na to temo se je glasil:  
 
19. redna seja, dne 23.11.2017, sklep:  
1 – 2  Večina članov Komisije za kulturne in umetniške programe se ne strinja z zamenjavo 

termina predvajanja oddaje o kulturi s športno oddajo. 2  
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Druga tema stalnica je produkcija igranega programa.  
Komisija je na začetku mandata pohvalila kakovost filmov, ki nastanejo v lastni produkciji 
TVS, v letu 2015 je opozarjala na zamude pri TV premierah teh filmov in priporočala odpravo 
AČR-jev, ki so bistveno pripevali k zamikom v predvajanju, vse do sklepov v zadnjih dveh 
letih, ko je ugotavljala, da se lastna produkcija oži. V letu 2017 je bil v PPN načrtovan samo 
še en igrani film lastne produkcije, v PPN za leto 2018 pa je komisija zabeležila samo 
dokončanje produkcije celovečernega igranega filma, ki je bil planiran že lani, kljub temu, da 
je komisija že leta oktobra 2015 opozorila, da pričakuje, da bo TVS ohranila vsaj raven 1 
lastne produkcije igranega filma na leto. Ob sprejemanju PPN 2016 smo opozorili, da se skozi 
mandat komisije kontinuirano zmanjšujejo sredstva za lastno radijsko in TV produkcijo 
programa.  
 
Poleg tega je Komisija že na 2. redni seji l. 2014 ugotovila, da je nadaljevanka Življenje 
Tomaža Kajzerja primer dobre prakse sodelovanja z neodvisnim (zunanjim) producentom 
in da priporoča, da s tovrstno produkcijo nadaljuje. Kljub temu se je uredništvo odločilo za 
drugačno prakso – od najbolj priljubljene forme 50' – 60' nadaljevanja je uvedla termin 
bistveno krajših delov nadaljevank (Po poročilih, Mame 25'). Uredništvo je poželo mnogo 
kritik na račun produkcije VPK za Po poročilih in začudenje članov komisije nad odločitvijo, 
da se je TVS odločila iti v produkcijo nove nadaljevanke Mame s taistim producentom in 
zopet v enaki dolžini nadaljevanja, ki je primerna za vsakodnevne ponovitve, ne pa za 
nadaljevanko, katere deli se predvajajo enkrat tedensko. Ugotavljamo, da gre za strokovno 
neprimerne odločitve. Še posebej zato, ker je tudi igrani film Rdeča raketa iz produkcijskega 
nabora VPK iz leta 2015 doživel zelo skromen odziv pri gledalcih in kritikih.  
 
Tretji segment, ki se pojavlja predvsem v začetku mandata komisije in za katerega 
ocenjujem, da kljub predlogom za izboljšave ni ustrezno rešen, je problem trženja AV del 
lastne produkcije. Izkazalo se je, da gre za celovitejši manko angažmaja na področju trženja 
lastne produkcije na celem RTVS, vključno z deli lastne glasbene produkcije orkestra RTVS. 
Prihodki iz tega naslova so nizki, zato se stroški poslovanja enote Založba kaset in plošč 
zajedajo v stroške javne službe, kar dokazuje premajhno ambicioznost zavoda pri izrabljanju 
novih platform eksploatacije AV in audio del lastne produkcije.  
 
Bistvenega pomena za delo Komisije pa tudi programskega sveta v celoti je 
preverjanje in ugotavljanje usklajenosti vsebinskega in finančnega dela programsko-
produkcijskega načrta zavoda. Komisija je od začetka mandata pa vse do konca 
sklepala in razpravljala tudi o načinu preseganja finančnega primanjkljaja za 
realizacijo vsebinsko načrtovanega kulturnega programa oziroma programa UPE 
KUP.  
 
Predsednica komisije je v začetku mandata opozorila na dvojnost v zakonsko opredeljenem 
načinu upravljanja zavoda, ki daje PS pristojnost sprejemanja PPN-ja, obenem pa daje 
nadzornemu svetu pooblastilo za odobritev finančnega načrta, pri čemer je vsebinski del 
neločljivo povezan s finančnim okvirom za realizacijo programa. Tudi zadnji sklep Komisije 
KUP, ki je bil sprejet na seji 7. novembra 2017, opozarja na to dilemo, ki se je izkazala za leto 
2018 usodnega pomena. PPN je v resnici lahko sprejet samo pod pogojem, če je finančno 
uravnotežen s finančnim delom, kar pomeni, da v primeru, da NS ne sprejme FN v obliki, na 
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katerega se je vezal vsebinski del, tudi PS ne more pravnomočno sklepati o vsebinskem delu 
– o poslovno produkcijskem načrtu.  
 
TA DUALIZEM JE NUJNO TREBA ODPRAVITI Z DOPOLNITVIJO ZAKONSKIH PODLAG, KI 
BODO BOLJ NATANČNO DOLOČILE POSTOPEK SPREJEMANJA PPN-ja ZA OBA ORGANA 
UPRAVLJANJA USKLAJENO.  
 

Predsednica komisije  
JELKA STERGEL 
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Državni zbor Republike Slovenije 
Predsednik Odbora za kulturo dr. Dragan Matić 
Šubičeva ulica 4 
1000 Ljubljana 

Št: MZ-170308/1  
           Datum:   8. 3. 2017 

 
 

Zadeva:  STRATEGIJA REPUBLIKE SLOVENIJE NA PODROČJU MEDIJEV ZA OBDOBJE 2017 – 
2025 (verzija z dne 20. 2. 2017) 

 
 
 
Spoštovani gospod Matić, 
 
 
kot predsednik Programskega sveta RTV Slovenija čutim dolžnost, da se odzovem na verzijo Strategije 
RS na področju medijev za obdobje 2017 – 2025 z dne 20. 2. 2017 (dalje: predlog strategije) v delu, ki 
se nanaša na nacionalno radiotelevizijo. Do prve verzije predloga strategije z dne 15. 6. 2016 je 
Programski svet na 23. seji dne 11. 7. 2016 zavzel naslednje stališče: ”Programski svet RTV Slovenija 
zavrača Strategijo Radiotelevizije Slovenija do leta 2024, ki je del Strategije razvoja medijev v 
Republiki Sloveniji do leta 2024 (Verzija 1.0), kot nesprejemljivo, saj obeta medijsko politiko, ki bi bila 
škodljiva za delovanje ter učinkovito in kakovostno upravljanje nacionalne radiotelevizije.” 
 
Programski svet je ustanovil Komisijo za pripravo pripomb na Strategijo razvoja medijev v Republiki 
Sloveniji do leta 2024, ki je v nadaljevanju aktivno spremljala nastajanje dokumenta, se nanj odzivala 
in pripravljala predloge rešitev, ki se nanašajo na RTV Slovenija. Ti predlogi so bili tekom leta 2016 
tudi posredovani Ministrstvu za kulturo, ki je dokument pripravljalo.  
 
Z obžalovanjem ugotavljam, da aktualni predlog strategije kljub vrsti sprememb še vedno temelji na 
izhodiščih, ki jih je Programski svet RTV Slovenija zavrnil že julija lani. Posebej zaskrbljujoče je dejstvo, 
da pripravljalci ignorirajo dobronamerne pripombe, ki se nanašajo na očitne pomanjkljivosti tega 
strateškega dokumenta, od katerega ne bo odvisen le razvoj največjega javnega medijskega servisa, 
ampak celotne družbene skupnosti. 
 
V nadaljevanju izpostavljam tiste dele predloga strategije, ki jih ocenjujem kot najbolj problematične: 
 
 

o RTV bo v okviru izvajanja javne službe na področju informiranja, 

izobraževanja in kulture v enaki meri kot doslej zagotavljala tudi 

delovanje regionalnih centrov v Mariboru in Kopru ter si v skladu z 

novimi tehnološkimi možnostmi prizadevala za optimalno izvajanje 

dejavnosti. 
 

Z zahtevo po ohranjanju obstoječega stanja predlog strategije omejuje programsko-poslovno 
avtonomijo RTV Slovenija ter ji protislovno nalaga ”optimalno izvajanje dejavnosti.” Zaradi 
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organizacijske in programske dezintegriranosti zavoda optimalnega delovanja ni mogoče zagotoviti 
brez sprememb, ki pa jih predlog strategije že vnaprej zameji. 

 
 

o RTV bo v prihodnosti na dosedanjih in novih platformah zagotavljala 

programe za avtohtoni italijansko in madžarsko narodno skupnost ter 

za romsko skupnost v Republiki Sloveniji in programske vsebine za 

druge manjšinske skupnosti, ki živijo v Republiki Sloveniji, kakor 

tudi za zadovoljevanje medijskih potreb slovenske manjšine v 

sosednjih državah in Slovencev po svetu, informativne programe za 

tuje javnosti, za invalide ter verske skupnosti. 
 

Predlog strategije uvaja nove storitve javne službe brez zagotovljenih dodatnih finančnih virov. To 
neizogibno vodi v zmanjševanje obsega in kvalitete sedanjih storitev. 

 
 

o RTV bo razvijala tudi programe, ki omogočajo sodelovanje in 

neposredno vključevanje v izobraževalne procese, zlasti na ravni 

osnovne šole, in na ta način med drugim aktivno prispeva k 

izboljševanju medijske pismenosti. 

o ... izobraževalne programe in vsebine s področja znanosti ter aktivno 

sodelovanje z izobraževalnim sistemom; 
 

Predlog strategije uvaja nove storitve javne službe brez dodatnih finančnih virov ter z vključevanjem 
programskih soodločevalcev omejuje programsko avtonomijo nacionalne radiotelevizije. 

 
 

o Javna služba se financira z RTV prispevkom, ki se redno usklajuje z 

inflacijo, ter s proračunskimi sredstvi za posebne, z zakonom 

določene dodatne naloge in iz tržne dejavnosti, zato bi bilo oddaje 

oziroma celovite programske enote (filme, reportaže, epizode 

nadaljevank, intervjujev, pogovornih oddaj ipd.) iz  okvira javne 

službe nedostojno prekinjati z oglasi in podobnimi sporočili. 
 

Predlog strategije omejuje poslovno avtonomijo RTV Slovenija in zmanjšuje možnosti, da bi s 
presežkom prihodkov iz tržne dejavnosti financirala javno službo. 

 
 

o Program RTV Slovenija in programsko shemo za vsako leto vsak zase 

potrjujeta programski svet in nadzorni svet RTV Slovenija; smiselno 

bi bilo, da sveta program in programsko shemo obravnavata in 

potrjujeta na skupni seji in čim bolj usklajeno, tako z vsebinskega 

kakor tudi s finančnega vidika, čeprav je edino primerno, da oba 

dokumenta podpre večina v vsakem od obeh svetov.   
 

Predlog strategije dodeljuje pristojnost odločanja o programu nadzornemu svetu in uvaja dvotirnost 
programskega odločanja. Potencialni neusklajenosti odločitev ter posledičnim konfliktom in 
blokadam pri izvedbi programov se poskuša izogniti z anticipacijo sprejetih odločitev v programskem 
in nadzornem svetu.  

 

 

o V postopku imenovanja generalnega direktorja nadzorni svet zaprosi 

programski svet za soglasje k imenovanju izbranega kandidata; 

soglasje oziroma vsaj nenasprotovanje programskega sveta je za 

imenovanje obvezen pogoj, v nasprotnem primeru mora nadzorni svet 

izbrati drugega kandidata. 
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Na prvo mesto med strateškimi cilji postavlja predlog strategije depolitizacijo ter reorganizacijo 
upravljanja in vodenja RTV Slovenija. Pristojnost izbora generalnega direktorja prenaša na nadzorni 
svet in s tem: 

- jemlje programskemu svetu programske pristojnosti vezane na funkcijo generalnega 
direktorja, 

- neprepričljivo izvede depolitizacijo javnega zavoda, saj sta dva od petih članov nadzornega 
sveta neposredno (brez sodelovanja javnosti) imenovana od oblasti, 

- podreja programsko funkcijo poslovni, saj gre pričakovati, da bo nadzorni svet imel več 
posluha za poslovni kot programski vidik delovanja RTV Slovenija. 

 

 

o ... je ena glavnih nalog te strategije depolitizacija programskega 

sveta. Nesporno pa je tudi dejstvo, da mora Republika Slovenija kot 

ustanoviteljica RTV Slovenija imeti določen vpliv nad izvajanjem 

javne službe – a ne tako, da bi bil preko političnih stališč in 

nadzora ta vpliv zaznaven v vsebinah RTV Slovenija, temveč predvsem z 

vidika nadzora nad poslovanjem.  
 

Predlog strategije s prenosom programskih pristojnosti (vključno z imenovanjem generalnega 
direktorja) izvede zgolj navidezno depolitizacijo RTV Slovenija.  
 
 

o Programski svet spremlja in posebej bdi nad uravnoteženostjo 

programov in razpravlja o potrebi in načinih doseganja ustrezne ravni 

uravnoteženosti, 
 

Predlog strategije jemlje ideološko razklanost družbe kot samoumevno danost, ki jo je RTV Slovenija 
dolžna upoštevati pri oblikovanju programov. 
 
 

o Člane programskega sveta neposredno imenujejo organizacije ali 

koordinacije organizacij, ki imajo pravico biti zastopane v 

programskem svetu (vsaka svojega predstavnika). 
 

Predlog strategije arbitrarno določa predlagatelje zastopnikov v programskem svetu ter jemlje to 
možnost vsem drugim organizacijam in državljanom. 
 
 

o Imenovanje članov je torej v pristojnosti organizacij, ki bodo 

zastopane v programskem svetu. Predstavnike v programskem svetu 

imenujejo: 

-novinarske organizacije v RS, 2 člana; 

-Slovenska akademija znanosti in umetnosti, 1 član; 

-organizacija gluhih in naglušnih, 1 član; 

-organizacija slepih in slabovidnih, 1 član; 

-nevladne organizacije, 1 član; 

-varuh človekovih pravic, 1 član; 

-avtohtona italijanska narodnostna skupnost v RS, 1 član; 

-avtohtona madžarska narodnostna skupnost v RS, 1 član; 

-predstavniki verskih skupnosti, 1 član; 

-predstavniki združenj ustvarjalcev - DSP, 1 član; 

-predstavniki združenj ustvarjalcev - ZDUS, 1 član; 

-predstavniki združenj ustvarjalcev - organizacije slovenskih 

glasbenikov, 1 član; 

-predstavniki združenj s področja filma in AV produkcije, 1 član; 

-združenja občin, 1 član; 

-zaposleni na RTV Slovenija, 2 člana. 
 

Predlog strategije: 
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- uvaja nov koncept oblikovanja programskega sveta in zmanjša število članov iz 29 na 17, 
- z interesno sestavo sveta veča verjetnost, da bo uveljavljanje parcialnih interesov imelo 

prednost pred oblikovanjem in uveljavljanjem skupnih, 
- ne konkretizira vseh predlagateljev in tako generira potencialne konflikte pri konstituiranju 

sveta, 
- s spremenjenim številom članov spreminja razmerja moči znotraj sveta. Povečan je vpliv 

novinarskih organizacij, SAZU, senzornih invalidov, nevladnih organizacij, varuha človekovih 
pravic, narodnostnih skupnosti, združenj ustvarjalcev in združenja občin. Zmanjšan je vpliv 
verskih skupnosti in zaposlenih na RTV Slovenija. Glede na zmanjšane pristojnosti 
programskega sveta pa se dejansko zmanjša vpliv vseh. 

 
 

o Nadzorni svet ima poleg pristojnosti imenovanja generalnega 

direktorja (ob obveznem soglasju programskega sveta) dostop do vse 

dokumentacije RTV Slovenija. 
 

Predlog strategije je nedosleden, saj tu pri imenovanju generalnega direktorja terja obvezno soglasje 
programskega sveta, predhodno pa ”soglasje oziroma vsaj nenasprotovanje programskega sveta.” 
 
 

o Nadzorni svet RTV ima pet članov, po enega imenujejo: 

- zaposleni na RTV Slovenija, 

- ministrstvo, pristojno za medije (predstavnik ustanovitelja in 

sofinancerja), 

- Državni zbor (predstavnik javnosti), 
- Gospodarska zbornica Slovenije (strokovnjak za finančno 

poslovanje in korporativno upravljanje in nadzor le-tega), 

- Rektorska konferenca Republike Slovenije (strokovnjak za 

medijsko področje oz. za vprašanja uresničevanja javnega 

interesa).  
 

Predlog strategije:  
- uvaja nov koncept oblikovanja nadzornega sveta in zmanjša število članov iz 11 na 5, 
- uvaja nove predlagatelje in spreminja razmerja moči znotraj sveta. Namesto vlade imenuje 

nadzornika ministrstvo, pristojno za medije. Državni zbor imenuje enega nadzornika kot 
predstavnika javnosti. To je v obeh vodstvenih organih zavoda edini predstavnik javnosti, 
njegov glas v nadzornem svetu predstavlja 20 % glasov. Po veljavni ureditvi v nadzornem 
svetu ni predstavnika javnosti, delež predstavnikov gledalcev in poslušalcev v programskem 
svetu pa znaša 55 %. 

- pravico imenovanja po enega nadzornika dodeljuje Gospodarski zbornici Slovenije in 
Rektorski konferenci Republike Slovenije. Prva se na svoji spletni strani predstavlja kot 
organizacija, ki izvaja tudi lobistične aktivnosti, druga kot neformalno združenje rektorjev 
univerz. Iz profila njune dejavnosti ni mogoče razbrati prednosti, ki jih ta način oblikovanja 
nadzornega sveta prinaša uresničevanju javnega interesa na medijskem področju. 
 

https://www.gzs.si/o_gzs 

”GZS je največja, najmočnejša in najvplivnejša povezava gospodarstva v Sloveniji. Njeno temeljno 

poslanstvo je izboljševanje poslovnega okolja, kar posledično omogoča večjo gospodarska rast. GZS je 

mrežno organizirana in pokriva tako vse regije Slovenije kot tudi panoge dejavnosti. Poleg lobističnih 

aktivnosti nudi širok nabor najrazličnejših storitev podpore poslovanju podjetij doma in v tujini.” 

 

http://www.rkrs.si/ 

”Rektorska konferenca RS je neformalno združenje, katere člani so rektorji univerz v Republiki 

Sloveniji. Rektorska konferenca RS je nastala kot oblika sodelovanja med slovenskimi univerzami in 

drugimi visokošolskimi in znanstveno-raziskovalnimi institucijami, državo, družbo, slovenskimi in 

mednarodnimi organizacijami ter združenji in je eden od pozitivnih učinkov bolonjske prenove.” 

 

https://www.gzs.si/o_gzs
http://www.rkrs.si/
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o Generalnega direktorja imenuje nadzorni svet. Pred imenovanjem 

pridobi stališče programskega sveta o kandidatu, ki ga namerava 

imenovati. 

Generalni direktor takoj po prevzemu dolžnosti imenuje svojega 

namestnika, pristojnega za program oziroma za poslovanje.  
 

Predlog strategije razcepi programsko in poslovno funkcijo, ki sta zdaj združeni v funkciji generalnega 
direktorja. Pričakovati smemo, da bo nadzorni svet za generalnega direktorja imenoval osebo, ki bo 
kompetentna za vodenje poslovanja, s tem pa bo programska funcija avtomatsko podrejena poslovni.  

 
 
o Morebitne dodatne člane uprave izbere in imenuje generalni direktor. 

Mandat članov uprave je vezan na mandat generalnega direktorja. 

Generalni direktor je odgovoren za delo uprave. Pred imenovanjem 

članov uprave generalni direktor pridobi mnenje programskega in 

nadzornega sveta o kandidatih, ki jih namerava imenovati.  
 

Iz dikcije predloga strategije ni razvidno, ali ukinja funkciji direktorja radia oziroma televizije. Če je 
temu tako, prinaša predlog bistveno novost, saj v sedanji ureditvi mandat teh dveh direktorjev ni 
vezan na mandat generalnega direktorja. Še bolj pomembno pa je, da bi takšna rešitev znižala raven 
organizacijske in predvsem programske avtonomije enot, ki tvorijo sistem RTV Slovenija. 

 
 

o Generalni direktor na podlagi javnih razpisov imenuje tudi odgovorne 

urednike, pri čemer pred imenovanjem posameznega odgovornega urednika 

pridobi mnenje članov uredništva o kandidatu in programskega sveta. 

Mandat odgovornih urednikov je pet let in ni vezan na mandat 

generalnega direktorja. 
 

Predlog strategije jemlje direktorju radia oziroma televizije pristojnost predlaganja odgovornih 
urednikov ter tako centralizira programsko odločanje v funkciji generalnega direktorja. Odgovorni 
uredniki postanejo s tem neposredno odgovorni generalnemu direktorju, posredno pa nadzornemu 
svetu, ki ga imenuje.  
 
 

o kot enakovreden tretji kanal oziroma način distribucije informativnih 

vsebin v okviru javne službe se poleg radia in televizije vzpostavi 

digitalna platforma kot samostojni komunikacijski kanal za 

distribucijo platformi primerno oblikovanih informativnih vsebin, ki 

omogoča nenehno sprotno informiranje o dogajanju v RS in svetu; 
 

Na drugo mesto med strateškimi cilji postavlja predlog strategije reorganizacijo in delovanje RTV v 
skladu z javnim interesom in razvojem sodobne medijske krajine. Pri tem reducira javno službo 
digitalne platforme na informativne vsebine, kar je izredno omejujoča rešitev, zlasti zato, ker naj bi 
RTV Slovenija s te platforme aktivno nagovarjala mlado publiko. 

 
 

o vzpostavitev tematskih programov.  
o RTV zato poleg »splošnih« programov pripravlja in oddaja tudi posebne 

tematske programe, s katerimi se približa potrebam in željam 

specifičnih skupin gledalcev in poslušalcev ter različnih generacij. 
 

Med ukrepi za reorganizacijo RTV Slovenija navaja predlog strategije tematske programe, pri tem pa 
ne opredeli finančnih virov za te programe, prav tako pa ne navede, katere storitve javne službe naj 
RTV Slovenija ukine, da bi lahko razpoložljive kapacitete usmerila v tematske programe. 
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o RTV Slovenija v sodelovanju z Nacionalnim svetom za kulturo v 6 

mesecih po sprejetju te Strategije pripravi široko zasnovano razpravo 

in v nadaljevanju študijo o uresničevanju javnega interesa za kulturo 

v okviru RTV, o nujnih sestavinah kulturnih programov RTV in 

potrebnih resursih; 

o RTV Slovenija v sodelovanju z MIZŠ in Zavodom RS za šolstvo v 6 

mesecih po sprejetju te Strategije pripravi študijo o možnostih 

sodelovanja med RTV in šolskim sistemom ter nalogah RTV na področju 

izobraževanja in potrebnih resursih; 

o usklajeni predlogi se na ustrezen način vključijo v strategijo in 

delovni program RTV ter v potrebnem obsegu v novi Zakon o RTV 

Slovenija; 

o prilagoditev izobraževalnih programov na RTV Slovenija in po potrebi 

na AGRFT in drugih ustreznih ustanovah. 
 

Na tretje mesto med strateškimi cilji postavlja predlog strategije opredelitev pomena in obsega 
kulturnih in izobraževalnih programov v javnem interesu. Predlog vzbuja dvome, saj posega v 
programsko avtonomijo RTV Slovenija, ena od alinej je nerazumljiva (”prilagoditev izobraževalnih 
programov na RTV Slovenija in po potrebi na AGRFT in drugih ustreznih ustanovah”), zaradi finančnih 
in kadrovskih omejitev pa je vprašljiva izvedljivost tega cilja. 
 
 

o Z racionalizacijo, ki jo omogoča tehnološki razvoj, in optimizacijo 

poslovanja ter na druge načine je mogoče zagotoviti tudi več sredstev 

za tovrstne programe, saj gre nedvomno za dejavnost v javnem 

interesu. 
 

Predlog strategije postavlja realizacijo tretjega strateškega cilja na negotove finančne temelje. S tem 
že v izhodišču vzbuja dvome o njegovi uresničljivosti in tudi o resnosti namenov predlagatelja. 
 
 

o razširitev njihovega področja dela na poročanje o dogajanju v 

sosednjih državah ter v zvezi s tem okrepljeno sodelovanje z 

uredništvom informativnega programa, ne glede na platformo; 
 

Na četrto mesto med strateškimi cilji postavlja predlog strategije izpolnjevanje zavez o vsebinah in 
dostopnosti za avtohtoni italijansko in madžarsko narodno skupnost, romsko skupnost v Republiki 
Sloveniji in druge manjšinske skupnosti ter za invalide, optimiziranih glede na nove platforme. Pri tem 
dodeljuje uredništvom narodnih skupnosti nove naloge in tako redefinira narodnostne programe, ki 
so zdaj namenjeni zadovoljevanju potreb avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti.  

 
 

o znakovni jezik postane uradni jezik RTV Slovenija, zato se zagotovi 

tolmačenje oziroma prevod ustrezne količine vsebin, ne glede na 

izvorno platformo – prevod pa upošteva ranljivi skupini najbolj 

dostopno platformo; 
o povečevanje deleža vsebin s tolmačenjem oz. drugimi ustreznimi 

prilagoditvami za ranljive skupine; 
o možnost tematskega programa za ranljive skupine kot pilotski projekt 

uvajanja tematskih kanalov; 
 

Predlog strategije ne opredeli obsega ”ustrezne količine vsebin”, ne nakaže tehničnih rešitev za 
izvedbo ukrepov ter virov finančnih sredstev za njihovo realizacijo. 

 
 

o sodelovanje RTV Slovenija z lokalnimi mediji oz. mediji posebnega 

pomena v okviru pridobivanja informativnih vsebin lokalnega izvora;  
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Na peto mesto med strateškimi cilji postavlja predlog strategije izpolnjevanje pričakovanj in zahtev 
uporabnikov po objektivni informiranosti in drugih vsebinah v javnem interesu na vseh območjih 
Slovenije, kakor tudi Slovencev v zamejstvu in po svetu. Realizacija zgoraj navedenega ukrepa bi 
lahko bila osnova za prelivanje dela RTV-prispevka lokalnim medijem, kar bi RTV Slovenija finančno 
oslabilo, prav tako pa se postavlja vprašanje, ali so ti mediji tehnično in kadrovsko usposobljeni za 
izvajanje javne službe na ravni nacionalne radiotelevizije.  
 
 
  
ZAKLJUČEK:  V delu, ki se nanaša na RTV Slovenija, aktualni predlog medijske strategije ne 

prinaša rešitev, ki bi javnemu zavodu posebnega kulturnega in nacionalnega 
pomena zagotavljale razvoj v smeri večje programske in finančne avtonomije, 
krepitve strokovnosti ter dviga ravni zagotavljanja demokratičnih, kulturnih in 
socialnih potreb uporabnikov njegovih storitev. Sprejetje takšnega predloga bi 
kvaliteti izvajanja javne službe naredilo več škode kot koristi in zato vas pozivam, 
da ga ne sprejmete. 

 
 
 
Z lepimi pozdravi, 
 
 
 
 
 

                Predsednik 
Programskega sveta RTV Slovenija 

Miran Zupanič 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V vednost : 
- dr. Miro Cerar, predsednik Vlade Republike Slovenije 
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POROČILO KOMISIJE ZA PRIPRAVO IZHODIŠČ 
PROGRAMSKO-POSLOVNEGA NAČRTA 2018 

 
 

11. 5. 2017 
 
 
Programski svet Radiotelevizije Slovenija je na svoji 26. seji dne 28. 11. 2016 ustanovil 
Komisijo za pripravo izhodišč programsko-poslovnega načrta 2018 ter ji naložil, da v 
sodelovanju z vodstvom zavoda pripravi poročilo, v katerega vključi programske smernice 
in obvezne vsebine programsko-poslovnega načrta za leto 2018. 
 
Člani komisije ugotavljamo, da Zakon o radioteleviziji Slovenija izraza ”programsko-
poslovni načrt” ne pozna, statut zavoda ga omenja dvakrat (v členih 57 in 81), sicer pa je 
v obeh aktih dosledno uporabljan izraz ”programsko-produkcijski načrt”. Poimenovanje 
naše komisije potemtakem ne ustreza zakonskim in statutarnim podlagam. 
 
Komisija za pripravo izhodišč programsko-poslovnega načrta 2018 se je od 8. 12. 2016 
do 11. 5. 2017 sestala na štirinajstih sejah. Obravnava posameznih tem je pokazala, da 
smo pred veliko večjim izzivom, kot se je sprva zdelo, saj so se nam v razpravah odpirala 
nova in nova vprašanja v zvezi z organiziranostjo in delovanjem RTV sistema, ki je 
izjemno kompleksen, heterogen, nedorečen in v marsičem protisloven.  
 
Razprave so pokazale, da kvalitetno programsko-poslovno delovanje RTV Slovenija ni 
mogoče brez predhodne usklajenosti celotnega RTV sistema, brez njegove zmožnosti 
hitrega in proaktivnega odzivanja na spremembe v okolju, brez konstruktivne kulture med 
zaposlenimi, brez jasno definiranih pristojnosti in odgovornosti med deli sistema in 
zaposlenimi itd. Vrsta pokazateljev kaže, da so nekateri podsistemi neusklajeni, da so v 
njih močne sredobežne sile, da so pristojnosti in odgovornosti razpršene, da prevladuje 
pasivno obrambna organizacijska kultura ... Izboljšanja programov in okrepitve njihovega 
družbenega učinka potemtakem ni mogoče pričakovati, dokler se ne uredijo okoliščine, v 
katerih ti programi nastajajo! Na PPN 2018 bi zato morali gledati kot poslovno-
produkcijsko-programski načrt! Brez uresničenja te predpostavke so razprave o 
izboljšanju programov, za katere je Programski svet pristojen, hipotetične in razen 
obrobnih rezultatov ne morejo imeti večjih in trajnejših učinkov.  
 
V zvezi s tem velja najprej vzpostaviti razliko med pojmoma ”poslovno” in ”produkcijsko”. 
Kot izhaja iz 22. člena Zakona o RTV Slovenija, je najvišji nosilec programske in 
poslovne funkcije generalni direktor, ki ”vodi strokovno programsko delo javnega zavoda 
RTV Slovenija; organizira in vodi delo ter poslovanje javnega zavoda RTV Slovenija ...” 
Po zakonu ima Programski svet v razmerju do generalnega direktorja pristojnosti 
odločevalca na programskem področju, ne pa na področju organizacije in vodenja dela 
ter poslovanja, saj denimo v zvezi s finančnim načrtom daje le mnenje. Odločanje 
Programskega sveta o ”poslovnem” načrtu nima podlage v zakonu in bi zato bilo prav, da 
se PPN 2018 imenuje ”Programsko-produkcijski načrt.” Ta sprememba ima daljnosežne 
vsebinske posledice, saj odgovornost za poslovno-organizacijske odločitve nedvoumno 
nalaga generalnemu direktorju in te odgovornosti ne razprši med člane sveta, njihovo 
odločevalsko odgovornost pa osredotoča na programsko in produkcijsko raven, ki jo gre 
razumeti kot ožjo kategorijo poslovne funkcije. 
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I. 
 

Osnova za programske spremembe v PPN 2018 so organizacijske in poslovne 
spremembe znotraj zavoda. V zvezi s tem priporočamo generalnemu direktorju in 
vodstvu RTV Slovenija sprejetje ukrepov za: 
 

1. optimizacijo poslovno-produkcijskih procesov in uskladitev delovanja 
podsistemov: pripraviti je treba koncept celovite prenove obeh regionalnih 
centrov, Maribora in Kopra, ki ga vodstvo RTV Slovenija predloži v obravnavo 
Programskemu svetu še v tem letu. Predlog prenove mora upoštevati smiselne 
kritične pripombe iz dela komisij sveta glede vseh osmih radijskih in televizijskih 
programov, ki potekajo v obeh regijskih centrih, tako z vidika izboljšanja njihove 
kakovosti, povečanja gledanosti oziroma poslušanja, učinkovitejše produkcijske 
vključenosti v nacionalne  postaje, kot tudi racionalizacij na  kadrovskem področju, 
pri finančnem poslovanju ter pri vsebinski preureditvi frekvenc, na katerih sedaj 
potekajo televizijski programi. 

2. motiviranje zaposlenih za iniciativno, ustvarjalno in timsko delo, 
3. vzpostavitev jasnih in funkcionalnih hierarhičnih razmerij, 
4. prenos odločevalskih pristojnosti in odgovornosti na nižje ravni povsod, kjer 

je to mogoče,   
5. evalvacijo dejanskega in pričakovanega izkoristka obstoječe in načrtovane 

tehnične in prostorske infrastrukture zavoda, oceno smotrnosti investicij iz 
obdobja 2011 – 2016 ter delež prostih kapacitet, ki so morebiti še na 
razpolago za produkcijo programskih vsebin. 

  
 

 
II. 
 

Med organizacijskimi ukrepi, ki so v neposredni zvezi s programi, priporočamo 
generalnemu direktorju in vodstvu RTV Slovenija: 
 

1. upoštevanje strokovno utemeljenih produkcijskih standardov medijskih 
vsebin,  

2. uvedbo enotnega programskega kontrolinga na ravni zavoda, 
3. natančnejše merjenje gledanosti in poslušanosti, 
4. upoštevanje ciljnih publik in njihovih navad pri uporabi storitev RTV 

Slovenija,  
5. spodbujanje razvojnega potenciala vseh medijskih platform RTV sistema, še 

posebej pa multimedijskega centra, 
6. proaktivno delovanje službe za odnose z javnostmi pri promociji zavoda,  
7. krepitev dejavnosti pravne pisarne pri urejanju avtorskih pravic. 

  
 

III. 
 

V izhodiščih za PPN 2018 naj generalni direktor in vodstvo RTV Slovenija predstavijo 
optimalno programsko strukturo celotnega RTV sistema, družbeno upravičenost 
programskih vsebin ter njihovo uresničljivost z razpoložljivimi finančnimi, kadrovskimi in 
tehničnimi viri. Komisija ocenjuje, da je sedanji programski obseg celotne RTVS 
preobsežen glede na pričakovane finančne vire v prihodnjih petih letih. Kakovost 
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nekaterih programov ni dovolj dobra in še slabša bo, če predvsem zaradi neracionalne 
rabe finančnih resursov ne bo mogoče zagotoviti kakovostnega napredovanja jedrnih 
programov RTV Slovenija. Pričakovanja, da bo parlament namesto prepotrebnih 
sprememb in racionalizacij znotraj hiše odobril povišanje prispevka državljanov za javni 
zavod, so nerealna. Z vso resnostjo se je zato treba osredotočiti na kakovostno rast  vseh 
tistih programov, ki bodo predstavljali osišče prenovljene programske strategije. 
 
V izhodiščih za PPN 2018 naj bo ob upoštevanju določil Zakona o RTV Slovenija 
posebna pozornost namenjena naslednjim programskim smernicam:  
 

1. stalni skrbi za slovenski jezik in govorno kulturo v medijih RTV sistema, 
2. humanističnim vrednotam pluralne demokratične družbe, 
3. skupnemu slovenskemu kulturnemu prostoru, zamejcem, izseljencem in 

drugim narodom, ki živijo v Sloveniji, 
4. vsebinam za otroke in mladostnike, 
5. vsebinam za senzorne in druge invalide, 
6. vsebinam, ki krepijo programske in kadrovske sinergije znotraj RTV sistema, 
7. vzajemnemu promoviranju programskih vsebin znotraj RTV sistema, 
8. oblikovanju prepoznavnih profilov vseh televizijskih programov,  
9. usklajenosti programskih shem,   
10. enakomernejši programski pokritosti vseh regij v državi, 
11. spodbujanju slovenske umetniške ustvarjalnosti, 
12. večjemu obsegu kulturnih in umetniških vsebin slovenske produkcije 

(dokumentarcev in igrane produkcije), 
13. ukinitev oglasnih sporočil, ki ne dosegajo minimuma estetskih in 

produkcijskih standardov, 
14. med programske smernice se vključijo priporočila varuhinje pravic gledalcev 

in poslušalcev z dne 8. 5. 2017, ki so navedena v prilogi. 
 
 

Komisija pričakuje kakovostnejši in zanimivejši umetniški program kot v preteklosti, še 
posebej, ko gre za njegovo lastno produkcijo na eni strani pa tudi na celotnem področju 
koprodukcij z zunanjimi producenti. Komisija pričakuje tudi nove programske vzpodbude 
oziroma osvežitve otroškega, mladinskega in kulturno vzgojnega programa.     
 
Do konca leta je treba pripraviti predlog za prenovitev koncepta tretjega programa 
Televizije Slovenija, saj je njegova gledanost daleč premajhna glede na vložke, ki jih 
mora javni zavod zagotavljati za njegovo delovanje. Usklajen predlog novega koncepta 
TVS3 bo tudi dobra strokovna osnova pri pogajanjih o novem zakonu o radioteleviziji 
Slovenija. 
 
 
 

Miran Zupanič 
predsednik komisije 

 
 
 
 
 
PRILOGA: Priporočilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev z dne 8. 5. 2017 
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IV. 

PRILOGA:  
 
Priporočilo varuhinje ob pripravi PPN za leto 2018  
 
 
Iz odzivov gledalcev, poslušalcev in bralcev RTV vsebin, zbranih v varuhovih poročilih za leta 
2014, 2015 in 2016 ter za prve mesece leta 2017 je mogoče izluščiti nekaj ponavljajočih pripomb 
in predlogov, ki sem jih strnila v deset točk, s splošnim priporočilom vodstvu, da jih v čim večji 
meri upošteva in integrira v PPN za leto 2018. 
 

1. Informativne oddaje na televizijskih in radijskih programih so ves čas pod 
drobnogledom javnosti; gledalci in poslušalci pričakujejo, da so po zasnovi, formatih in vsebini 
pluralne in raznovrstne, da je dogajanje po Sloveniji enakomerno pokrito. Ob slabih novicah si 
želijo več pozitivnih, z izpostavljanjem primerov dobrih praks in primerjav ter izborom tem, ki ne 
le delijo, ampak tudi povezujejo. Kritični so do prekratkih oddaj s preveč gosti, v katerih se 
zahtevne tematike obravnavajo površno, tendenciozno, enostransko. Zelo odmevni so poglobljeni 
pristopi (npr. preiskovalni projekt Ekstravizor), hitri odzivi ob izrednih dogodkih (npr. »breaking 
news« ob poplavah, žledu in drugih ujmah v Sloveniji) in spremljanje v živo večjih mednarodnih 
ali domačih dogodkov (npr. ameriške volitve ali obisk ruskega predsednika v Sloveniji). Med 
izstopajočimi so volilni in referendumski projekti, kjer se od RTV pričakuje posebej uravnotežen 
pristop. 

 
2. Med kulturno-umetniškimi vsebinami so v javnosti posebej dobro sprejeti domači 

dokumentarni in izobraževalni filmi, zlasti z narodno (zgodovinsko, etnološko, jezikovno, 
prirodopisno) tematiko,  gledalci pogrešajo kakovostne domače filme in serije ter pri tem radi 
spomnijo na nekoč vrhunsko TV-produkcijo za odrasle in otroke, pohvalijo skrben izbor tujih 
filmov in nadaljevank, posebej evropskih oz. ne-ameriških. Do ponovitev so načeloma kritični, 
naklonjeno se odzivajo na ponovitve legendarnih slovenskih filmov (npr. Vesna).  

 
3. Razvedrilo in glasba: odzivi so v veliki meri povezani z okusom in osebnimi 

preferencami gledalcev in poslušalcev, med bolj priljubljenimi oddajami so kvizi, od razvedrilnih 
oddaj gledalci pričakujejo sprostitev, zabavo, veselo in duhovito razpoloženje, kritični so do 
vulgarnosti in politiziranja. Osrednje mesto v odzivih javnosti vsako leto pripade Emi - izboru 
slovenske pesmi za pesem Evrovizije. Letošnje pohvale za izstopajočo vizualno oz. produkcijsko 
plat so zasenčile kritike zaradi angleščine kot prevladujočega jezika, v katerem so peli nastopajoči; 
iz kritik gre razbrati, da bi bila bolje sprejeta dvojna izvedba – v slovenščini in angleščini. 

 
4. Svetovalne oddaje (tudi o materinščini) in predvsem kontaktne oddaje oz. oddaje 

odprtega formata, v katerih lahko gledalci in poslušalci sprašujejo ali podajo svoje mnenje, so 
redno izpostavljene kot posebej koristne in kot nekaj, kar sodi v program nacionalne RTV (Dobro 
jutro, Jutranji svetovalni servis, Halo TV). 

 
5. Glede verskih vsebin so odzivi raznovrstni – z ocenami o pretiravanju v eno ali drugo 

smer, da jih je torej premalo ali preveč. Stalnica so zahteve, da bi na Prvem programu Radia 
Slovenija poleg Duhovne misli predvajali še versko glasbo, redno oddajo za verujoče in prenašali 
nedeljska bogoslužja. 

 
6. Pri športu se od RTV Slovenija pričakuje, da je s prenosom, kamerami in mikrofonom 

zraven povsod, kjer slovenski športniki dosegajo izstopajoče uspehe (in kjer se napaja slovenski 
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nacionalni ponos), od komentatorjev pričakujejo visoko strokovnost in jezikovno omikanost. 
Kritike se nanašajo tudi na prioritete oz. premajhno pozornost, ki se jo namenja določenim 
športom. 

 
7. Senzorno ovirani gledalci in poslušalci opazijo napredek v podajanju vsebin na 

prilagojen način, a pričakujejo nadaljnji razvoj, širjenje in modernizacijo storitev za ta del javnosti.  
 
8. Glede MMC je največ pripomb na moderiranje komentarjev,  v servisnem delu pa na 

slabo preglednost spletnega mesta rtvslo.si – uporabniki težko najdejo želene informacije o 
Zavodu, oddajah in uredništvih, npr. tel. št. ali e-naslove.  

 
9. Programski shemi posvečajo gledalci in poslušalci izjemno pozornost, kot nevralgične 

točke se skozi odzive gledalcev in poslušalcev kažejo: 
- posegi v ustaljen ritem in obseg oddaj (npr. zmanjšanje števila oddaj Infodrom ali Pričevalci) 
- hitro uvajanje in ukinjanje posameznih oddaj (npr. DNK ali Čas za Manco Košir) 
- premik oddaj z ustaljenih terminov (npr. Na vrtu ali Sledi časa) 
- uvrščanje oddaj v pozne ure (npr. dokumentarni filmi v nedeljo zvečer) 
- hkratno predvajanje po formatih enakih oddaj na različnih TV-programih (npr. pogovorne oddaje 
na TV SLO1 in TV SLO3 ali domači in tuj dokumentarecna TV SLO1 in TV SLO2)  
- nepredvidljivi in nezanesljivi termini oddaj na TV SLO3 (npr. Točka preloma pred 
preoblikovanjem četrtkovega večera na TV SLO1) 
- tematsko zahtevni dnevi s preveč zgoščenimi in preveč sorodnimi tematskimi sklopi (npr. 
četrtkov večer na TV SLO1 s sosledjem informativnih oddaj od 19h do 23h)   
- zamude ali ad hoc spremembe programa, ki niso objavljene v časopisnih sporedih. 
 

10. Posebna občutljivost se kaže glede trženja oglasnega prostora – umeščanja in obsega 
oglasov, TV-prodaje in samopromocije. Med klasičnimi oglasnimi bloki je največ kritik na 
prekinjanje nadaljevank in športnih prenosov. Nobenega razumevanja ni, če se zaradi oglasov 
zamudi del športnega dogajanja. Nenehna tarča kritik pa so predvsem prodajni bloki - zaradi 
obsega, ponavljajočih besedil, nizke produkcijske, vsebinske in jezikovne ravni; številni gledalci 
dvomijo o zakonitosti teh objav, menijo, da si kot plačniki RTV prispevka ne zaslužijo 
bombardiranja s takšnimi objavami.    
 
Ilinka Todorovski 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev 
 
 
Ljubljana, 8. maj 2017 
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DRŽAVNI ZBOR 
dr. Milan Brglez, predsednik Državnega zbora 
Šubičeva ulica 4 
p. p. 636, SI-1102 Ljubljana 
gp@dz-rs.si 

Ljubljana, 12. 7. 2017 
 
 
ZADEVA: IZJAVA O ODSTOPU  
 
 
Spoštovani predsednik Državnega zbora dr. Milan Brglez! 
 
 
Sporočam vam, da sem 10. julija 2017 odstopil kot predsednik in član Programskega 
sveta Radiotelevizije Slovenija. Po enoletnem prizadevanju, da po svojih močeh 
prispevam k razvoju osrednje javne medijske hiše v državi in s tem h krepitvi naše 
skupnosti, z obžalovanjem ugotavljam, da ne morem več biti član tega organa. 
 
Skladno s 17. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija je bilo temeljno vodilo mojega 
delovanja, da funkcijo svetnika izvajam neodvisno in nepristransko ter pri odločanju na 
prvo mesto postavljam interese Radiotelevizije Slovenija kot javne radiotelevizije. V tej 
luči sem si kot predsednik prizadeval delovati povezovalno in v procesih odločanja ob 
polnem spoštovanju različnosti mnenj in nazorov iskal možnosti za najvišji možni 
konsenz, pri čemer Programski svet po mojem videnju ni podlegal strankarskim, 
interesnim ali drugim vplivom, ki bi omajali verodostojnost njegovih odločitev.  
 
Spremenjena sestava je v delo sveta vnesla nov zagon, kar se je pokazalo v povečanem 
obsegu dejavnosti ter ustanovitvi novih delovnih teles, ki so se soočila z vrsto odprtih 
vprašanj RTV sistema. Eno od teh je ugotovitev, da je svet v normativnem in posledično 
funkcionalnem precepu, saj po zakonu ”obravnava pripombe in predloge gledalcev in 
poslušalcev programov RTV Slovenija ter se do njih opredeli. Pri določanju programske 
politike in pri utemeljenih primerih da navodila generalnemu direktorju glede sprememb, 
ki morajo biti uvedene v programih” (16. člen Zakona o Radioteleviziji Slovenija). Pri 
izvajanju nadzorstvene funkcije je svet dolžan spoštovati avtonomijo ustvarjalcev: 
”Uredniki, novinarji in drugi programski ustvarjalci so v okviru programske zasnove in 
stanovskega kodeksa pri svojem delu neodvisni in samostojni.” (člen 39/2 Statuta RTV 
Slovenija).  
Ob odzivu gledalcev na prispevek o Marku Perkoviću Thompsonu, ki je bil objavljen v 
oddaji Tednik dne 15. 5. 2017 na prvem programu TV Slovenija, je  Programski svet na 
33. seji 22. maja 2017 sprejel naslednji sklep: 
 
3	  –	  7	  	   Programski	   svet	   RTV	   Slovenija	   se	   pridružuje	   mnenju	   in	   argumentom	  

navedenih	   v	   dokumentu	   varuhinje	   pravic	   gledalcev	   in	   poslušalcev	   ”Odzivi	  
gledalcev,	   pojasnilo	   avtorja,	   mnenje	   in	   priporočilo	   varuhinje”,	   da	   so	   bila	   v	  
prispevku	  o	  Marku	  Perkoviću	  Thompsonu	  kršena	  naslednja	  poklicna	  merila,	  ki	  
so	   določena	   z	   aktom	   POKLICNA	   MERILA	   IN	   NAČELA	   NOVINARSKE	   ETIKE	   V	  
PROGRAMIH	  RTV	  SLOVENIJA	  (2000):	  

-‐ načelo	  nepristranskosti	  (1.2.);	  
-‐ načelo	  verodostojnosti	  (1.4.);	  
-‐ načelo	  odgovornosti	  (1.5);	  
-‐ načelo	  pravičnosti	  (1.8.).	  
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Svet	   ocenjuje,	   da	   so	   bili	   s	   kršitvami	   poklicnih	   meril	   kršeni	   Programski	  
standardi	   RTV	   Slovenija	   (2006),	   ki	   določajo,	   da	   RTV	   Slovenija	   posreduje	  
javnosti	   neodvisne,	   zanesljive,	   nepristranske	   in	   profesionalno	   pripravljene	  
informacije	  v	  skladu	  s	  poklicnimi	  in	  drugimi	  etičnimi	  standardi.	  
	  
Na	   podlagi	   navedenih	   ocen	   poziva	   Programski	   svet	   generalnega	   direktorja	  
Igorja	   Kadunca,	   da	   se	   odzove	   skladno	   s	   pristojnostmi,	   ki	   mu	   jih	   nalaga	   3.	  
odstavek	   42.	   člena	   Statuta	   RTV	   Slovenija	   ter	   o	   sprejetih	   ukrepih	   poroča	   na	  
junijski	  seji	  sveta.	  

 
Potem, ko smo svetniki ugotovili kršitev programskih standardov in naložili generalnemu 
direktorju, naj zagotovi, da se kršitve ne bi ponavljale, je ta ugotovil, da tega ne more 
storiti, ker je direktorica televizije dr. Ljerka Bizilj svoje podrejene vzela v bran, čeprav bi 
po 50. členu statuta tudi sama morala ukrepati tako, da se kršitve odpravijo ter uvedejo 
postopki za sankcioniranje. Generalni direktor se je znašel v vlogi, ko nosi odgovornost, 
ki je ne more udejanjiti. Ko je na 35. seji sveta 10. 7. 2017 zaprosil za soglasje za 
razrešitev direktorica televizije, tega soglasja ni dobil. Pomenljivo je, da so tehtnico k 
takšni odločitvi – z izjemo enega glasu – nagnili glasovi članov in članic, ki so bili v svet 
imenovani na predlog političnih strank. 
 
S tem je odločilen del svetnikov, ki bi kot člani vodilnega organa programske politike 
javnega zavoda morali biti varuhi programskih standardov, opravičil stanje, v katerem 
sistem vertikalne odgovornosti programskih delavcev Televizije Slovenija ne deluje, in 
dal sporočilo, da je upoštevanje poklicnih meril in programskih standardov stvar 
arbitrarne presoje. Obenem je s to odločitvijo spodkopana učinkovitost vodenja javnega 
zavoda, saj nedelujoč sistem vertikalne odgovornosti onemogoča generalnemu direktorju 
vodenje strokovno programskega dela zavoda in izvajanje njegove odgovornosti za 
zakonito delovanje zavoda, kot to določa 22. člen Zakona o Radioteleviziji Slovenija. 
Predvsem pa ta odločitev relativizira norme, ki uporabnikom programskih vsebin jamčijo 
kakovostne storitve, niža raven njihovega zaupanja v javni medij in tako slabi njegovo 
družbeno kohezivno vlogo.  
 
Ocenjujem, da je v navedenem primeru Programski svet Radiotelevizije Slovenija sprejel 
odločitev, ki je v takšno škodo javnemu interesu, da terja nedvoumen izraz nestrinjanja, 
ki ga izkazujem s svojim odstopom. 
 
 
Z lepimi pozdravi, 
 
 
 

 
 

Miran Zupanič 
 
 

 
V vednost: 
- Programski svet RTV Slovenija 
- dr. Mitja Horvat, predsednik Mandatno-volilne komisije DZ RS 
- dr. Dragan Matić, predsednik Odbora za kulturo DZ RS 


