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SKLEPI 2. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA  
RTV SLOVENIJA, Z DNE 28.2.2006 
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE  
 
1 � 1  Programski svet RTV Slovenija sprejme zapisnik 1. seje. 
 
2.  KADROVSKE ZADEVE 
 
IMENOVANJE GENERALNEGA DIREKTORJA 
 
2 � 1  Programski svet RTV Slovenija sprejme Poročilo Razpisne komisije o izidu  

razpisa za mesto generalnega direktorja RTV Slovenija, z dne 30.1.2006, ki je 
ugotovila, da se je v razpisnem roku na razpis prijavilo 8 kandidatov in da vsi 
izpolnjujejo formalne pogoje iz razpisa. Kandidati za delovno mesto 
generalnega direktorja so: Guzej Anton, Kadunc Igor, Labernik Tadej, Rekar 
Marjan, Rem�kar Boris, �takul Aleks, Trivič Dragan in Vodu�ek Vladimir. 

 
- - - 

 
Na seji je bilo dogovorjeno, da se vsem kandidatom za delovno mesto generalnega 
direktorja omogoči predhodna predstavitev. Kandidati se predstavijo po abecednem 
redu in imajo zaradi razmeroma velikega �tevila kandidatov, na voljo do največ pet 
minut za predstavitev in nadaljnjih pet minut za odgovore na vpra�anja članov 
programskega sveta. Naknadno je bilo dogovorjeno, da se čas za odgovore na 
vpra�anja podalj�a na 10 minut. 
 
Programski svet bo o vseh kandidatih glasoval hkrati s poimensko označenimi 
glasovalnimi lističi. Izid glasovanja bo ugotovila Volilna komisija v sestavi  ga. Tanja 
Ku�trin � predsednica, dr. Ivan �tuhec in g.Tom Zalaznik.  
 
Vabilu k predstavitvi so se odzvali vsi kandidati za delovno mesto generalnega 
direktorja RTV Slovenija.  
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Po glasovanju o kandidatih za delovno mesto generalnega direktorja RTV Slovenija, 
je Volilna komisija ugotovila izid glasovanja in podala poročilo. Od skupaj 29 članov 
programskega sveta je glasovalo 27 članov. Ena glasovnica je bila neveljavna. 
Kandidat  Anton Guzej je prejel 14 glasov, Igor Kadunc 7 glasov, Tadej Labernik 1 
glas, Marjan Rekar 0 glasov, Boris Rem�kar 1 glas, Aleks �takul 3 glasove,  Dragan 
Trivić 0 glasov ter Vladimir Vodu�ek 0 glasov.  
 
2 � 2  Na podlagi ugotovitev volilne komisije o izidu glasovanja o kandidatih za 

delovno mesto generalnega direktorja, Programski svet RTV Slovenija 
ugotavlja, da v prvem krogu glasovanja nihče izmed kandidatov ni prejel 
zadostnega �tevila glasov. Zato bo v skladu s 50. členom zakona o RTV 
Slovenija v naslednjem krogu glasoval o tistih treh kandidatih, ki so v prvem 
krogu prejeli največ glasov in sicer o kandidatih Antonu Guzeju, Igorju 
Kaduncu in Aleksu �takulu. 

 
 
Po izvedenem glasovanju je volilna komisija ugotovila izid glasovanja in podala 
naslednje poročilo. Od skupaj 29 članov programskega sveta  jih je v drugem krogu 
glasovanja glasovalo 27. Neveljavnih glasovnic ni bilo. Za kandidata Antona Guzeja 
je glasovalo 19 članov, za Igorja Kadunca 6 ter  za Aleksa �takula 2 člana 
programskega sveta. Volilna komisija ugotavlja, da je večino glasov članov 
programskega sveta prejel g. Anton Guzej. 
 
2 � 3 Na podlagi poročila Volilne komisije, Programski svet RTV Slovenija 

ugotavlja, da je bil z večino glasov članov programskega sveta (19) za 
generalnega direktorja RTV Slovenija izvoljen  g. Anton Guzej. 

 
2 - 4   V skladu s 16., 21. in 50 členom Zakona o RTV Slovenija, Programski svet 

RTV Slovenija imenuje g. Antona Guzeja za generalnega direktorja RTV 
Slovenija. 

 
           Mandat funkcije je �tiri leta in prične teči z dnem imenovanja. 
 
 
- IMENOVANJE ČLANOV PROGRAMSKIH ODBOROV 
 
2 � 5  V skladu s četrtim odstavkom 23. člena Zakona o RTV Slovenija, Programski 

svet RTV Slovenija imenuje v Programski odbor za italijanski narodnostni 
program dva člana in sicer g. Tina Mamića in Borisa M. Gombača. 

 
2 � 6 Na podlagi Sklepa Obalne Samoupravne skupnosti italijanske narodnosti,  

obvestila Volilne komisije RTV Slovenija ter sklepa 2 � 5, Programski svet 
RTV Slovenija ugotavlja, da so v skladu s 23. členom Zakona o RTV 
Slovenija v Programski odbor za italijanski narodnostni program imenovani: 

 
Italijanska narodna skupnost:    Bruno FONDA 
      Fulvia ZUDIČ 
      Alberto SCHERIANI 
      Bruno ORLANDO 
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      Agnese BABIČ 
      Maurizio TREMUL 
 
zaposleni v uredni�tvih   Monika BERTOK 
 
programski svet    Tino MAMIĆ 
      Boris M. GOMBAČ 

 
 

 
2 � 7 V skladu s èetrtim odstavkom 23. èlena Zakona o RTV Slovenija Programski 

svet RTV Slovenija imenuje v Programski odbor za programe mad�arske 
narodne skupnosti za člana g. Borisa Cipota in Somi Janeza. 

 
2 � 8 Na podlagi obvestila o imenovanju Pomurske mad�arske samoupravne 

narodne skupnosti, poročila Volilne komisije zbora delavcev Studia 
mad�arskih programov ter sklepa 2 � 7, Programski svet RTV Slovenija 
ugotavlja, da so v skladu s 23. členom Zakona o RTV Slovenija, v Programski 
odbor za mad�arski narodnostni program imenovani: 

 
Mad�arska narodna skupnost:   Ferenc SZABO 
      Anna DANCS 
      Elek POCAK 
      Janos HACK 
      Evgen VIDA 
      Elizabeta BERNJAK 
 
zaposleni v uredni�tvih   Mirjana LOVRIĆ 
 
programski svet    Boris CIPOT 

       Janez SOMI 
 
 
- IMENOVANJE KOMISIJE ZA PRIPRAVO POSLOVNIKA  
 
2 � 9  Programski svet RTV Slovenija imenuje Komisijo za pripravo Poslovnika  

programskega sveta v sestavi: 
 
  Jo�e Hribernik � predsednik, 
  Tino Mamič � član, 
  Tom Zalaznik  - član. 

 
 

- - - 
 
 
2 � 10 Programski svet RTV Slovenija imenuje go. Tatjano Pirc Gospodarič za 

predstavnico programskega sveta v Komisiji za pripravo statuta javnega 
zavoda RTV Slovenija. 
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2 � 11 Programski svet RTV Slovenija bo na naslednji seji imenoval 5 do največ 7 

članske komisije in sicer: 
 

 - komisijo za informativne in izobra�evalne programe RTV Slovenija 
 - komisijo za kulturne in  umetni�ke programe RTV Slovenija 
 - komisijo za razvedrilne in �portne programe RTV Slovenija 

 
V ta namen naj člani programskega sveta  tajni�tvu sveta čimprej sporočijo, v 
kateri komisiji bi �eleli delovati. 

 
 
 
 3. LETNO POROČILO RTV SLOVENIJA ZA LETO 2005 
 
Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje Letno poročilo RTV Slovenija za 
leto 2005 in sklepe Nadzornega sveta RTV Slovenija, ki se nana�ajo na pogoje 
poslovanja zavoda v letu 2006 oz. do sprejema letnega plana. 
 
 
 4. RAZNO  
 
Na predlog g. Antona Mita Trefalta in v.d. direktorice TV programov RTV Slovenija  
Mojce Menart, se članom programskega sveta v bodoče posredujejo podatki o 
gledanosti in poslu�anosti programov RTV Slovenija ter na naslednji seji 
programskega sveta predstavi postopek zbiranja tovrstnih podatkov.  
 

- - - 
 
Člani programskega sveta so z minuto molka počastili spomin na novinarja in 
dolgoletnega  sodelavca RTV Slovenija g. Tomislava Iviča. 
 
 
 
 
 
 
 
       Predsednik Programskega sveta 
        RTV Slovenija: 
                  dr. Stane Granda, l.r. 
         
 
 


