
           

 
 

Na podlagi 16. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur.l.96/05)  ter 12. In 16. člena  
Statuta javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (Ur.l. 106/06) je Programski svet RTV  

Slovenija na 4. redni seji, dne 20.4.2010  sprejel  
 

 

P O S L O V N I K 

 
PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA 

 
 
1. UVODNO DOLOČILO 
 
1.1  S tem  Poslovnikom   se  v  skladu  z  Zakonom  o  Radioteleviziji  Slovenija podrobno 

ureja delo Programskega sveta RTV Slovenija, v nadaljevanju sveta. 
 

 
2. PRISTOJNOSTI PROGRAMSKEGA SVETA 
 
2.1  Svet odloča o vprašanjih, določenih v 16. členu Zakona o Radioteleviziji Slovenija in o 

drugih vprašanjih, določenih v Statutu RTV Slovenija. 
 
2.2 Svet odloča tudi o proceduralnih vprašanjih, povezanih z delom sveta. 
 
2.3 Svet lahko obravnava druga vprašanja s področja delovanja RTV Slovenija in javnega 

obveščanja in  zavzema glede tega stališča in daje pobude. 
 
2.4 Programski svet ima tajništvo sveta. 
 
 
3. PRAVICE IN DOLŽNOSTI ČLANOV PROGRAMSKEGA SVETA 
 
3.1  Član sveta  ima  pravico  sodelovati  pri  delu  in  sklepanju  sveta,  predlagati uvrstitev 

zadev na dnevni sveta, postavljati vprašanja, dajati pobude in predloge ter ima pravico do 
odgovora. 

 
3.2   Če član sveta vsaj 7 dni pred sejo sveta pošlje pisno vprašanje, so generalni direktor ali 

vodstveni delavci dolžni na tej seji podati odgovor. Če član sveta postavi vprašanje 
neposredno na seji, mora dobiti odgovor najpozneje na prihodnji seji. 

        
Član sveta lahko postavi dodatno vprašanje.  

 
3.3  Član sveta  se je dolžan udeleževati sej sveta. Če je zadržan, je o tem dolžan obvestiti 

Tajništvo sveta. Svoja stališča lahko posreduje svetu pisno. Tajništvo sveta  je dolžno s 
temi stališči seznaniti člane sveta. 

 
3.4   Če  člana sveta trikrat zaporedoma neupravičeno ni na seji, predsednik programskega 

sveta o tem obvesti ustanovo, ki ga je imenovala. 



 2 

  
3.5  Član sveta ima pravico do povrnitve potnih stroškov in drugih stroškov za  porabljeni  čas 

delovanja v svetu.  
 

Tajništvo sveta spremlja časovno obremenitev posameznega člana in uredi povrnitev 
stroškov s člani in njihovimi delodajalci, če ti to pisno zahtevajo. 

 
 
4. PREDSEDNIK IN NAMESTNIK PREDSEDNIKA PROGRAMSKEGA SVETA 
 
4.1  Predsednik programskega sveta: 
       - sklicuje in vodi seje programskega sveta, 
       - usklajuje delo organov programskega sveta, 
       - zagotavlja ustavnost in zakonitost dela programskega sveta, 
       - zagotavlja sodelovanje programskega sveta z generalnim direktorjem, 
       - skrbi za javnost dela programskega sveta, 
       - podpisuje sklepe in akte programskega sveta. 
 
4.2  Namestnik  predsednika  programskega sveta pomaga predsedniku in ga, če je potrebno, 

tudi nadomešča. 
 
 
5. DELOVNA TELESA PROGRAMSKEGA SVETA 
 
5.1 Svet lahko ustanovi stalne ali občasne komisije, kot svoje posvetovalne organe, lahko pa, 

po potrebi, tudi druga delovna  telesa. 
 
Komisije so sestavljene iz članov sveta, po sklepu sveta pa tudi iz gostov - strokovnjakov 
za posamezna področja. 

        
Svet ob imenovanju komisije ali drugega delovnega telesa, s sklepom določi tudi delovno  
področje, število članov in vodjo. 

 
5.2  Komisija ali drugo delovno telo ima pravico predlagati: 
        - da se posamezna zadeva uvrsti na dnevni red seje sveta, 
        - gradivo za sejo in 
        - besedilo predlogov odločitev. 
        

 Svoje predloge, stališča in poročila dajejo komisije svetu v pisni obliki. 
 
 
6. PRVA SEJA PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA 
 
6.1   Prvo sejo sveta skliče in vodi do izvolitve predsednika programskega sveta generalni 

direktor RTV Slovenija ali oseba, ki ga nadomešča, najpozneje v 15 dneh po tem, ko na 
podlagi obvestil o imenovanju ugotovi, da sta bili imenovani dve tretjini članov. 

 
 

Volitve predsednika in namestnika predsednika Programskega sveta RTV Slovenija 
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6.2 Po enega kandidata za predsednika in namestnika predsednika lahko ustno ali pisno 
predlaga skupina članov ali posamezni član sveta. 

 
6.3  Kandidati morajo privoliti v kandidaturo najpozneje do uvrstitve na kandidatno listo. 
 
6.4  Kandidatni listi sta dve, in sicer: lista, na kateri so kandidati za predsednika sveta, in lista, 

na kateri so kandidati za namestnika predsednika sveta. 
        

Kandidati na listah so napisani po abecednem vrstnem redu. 
 
6.5  Glasovanje je javno. 

Član sveta lahko glasuje samo za enega kandidata. Če se izkaže, da je glasoval za več  kot 
enega kandidata, njegov glas ni veljaven. 

 
 
7. SKLIC SEJE  PROGRAMSKEGA SVETA 
 
7.1  Svet dela na sejah. 
 
7.2  Delo sveta  je  javno,  razen v primerih, določenih z zakonom.  
 
7.3  Svet se sestaja na rednih sejah najmanj enkrat na 3 mesece. 
 
7.4  Svet  skliče predsednik tudi pogosteje na  zahtevo generalnega direktorja  ali najmanj treh 

članov sveta ali na svojo pobudo. 
 
7.5  Predlog  dnevnega   reda  seje sveta določi  predsednik po posvetu s svojim namestnikom  

ali  generalnim direktorjem, kadar se seja skliče na njegovo zahtevo.  
 

Predsednik je dolžan vključiti v predlog dnevnega reda prihodnje seje tudi točko, ki jo 
predlagajo vsaj trije člani sveta. 

 
7.6  Vabila  in gradiva za sejo sveta pošlje Tajništvo sveta članom in vsem  drugim vabljenim 

najmanj  8 dni pred sejo sveta. 
 
       Na zahtevo generalnega direktorja ali treh članov sveta je izjemoma mogoče nujno 

zadevo  uvrstiti na dnevni red  tudi po tem roku, če svet presodi, da je to potrebno. 
 
7.7 Na  sejo  sveta  so vedno vabljeni: generalni direktor RTV Slovenije, direktor Radia, 

direktor Televizije, pomočnika generalnega direktorja za RTV programe narodnih 
skupnosti, odgovorni uredniki ter predsednik Sveta delavcev RTV Slovenija. 

  
Glede na dnevni red seje so lahko povabljeni tudi drugi delavci RTV Slovenija, in sicer 
na zahtevo sveta oz. na predlog generalnega direktorja. 

 
7.8   Predsednik sveta lahko na svojo pobudo ali na pobudo generalnega direktorja ali na  

predlog najmanj petih članov sveta skliče izredno sejo sveta. 
        

Predlagatelji morajo utemeljiti razloge za sklic izredne seje. 
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Izredna seja mora biti sklicana in izpeljana v roku štirinajstih dni.  
 
7.9  Izjemoma se lahko skliče tudi dopisna  seja sveta. Ob razpisu seje se  članom  pošljeta 

gradivo in predlog odločitve ter se določi rok, v katerem mora član sveta sporočiti svojo 
odločitev. 

       
Dopisne seje sveta ni mogoče sklicati takrat, ko gre za volitve in odločitve o finančnih 
vprašanjih. Svet odločitve, sprejete na korespondenčni seji, verificira na prvi naslednji 
redni seji. 
 

Na dopisni seji ni mogoče odločati o kadrovskih zadevah in vsebinskih vprašanjih  
delovanja RTV Slovenija. 

 

 
8. POTEK SEJE PROGRAMSKEGA SVETA 
 
8.1  Sejo vodi   predsednik  sveta, v njegovi odsotnosti namestnik, v odsotnosti obeh pa 

najstarejši član sveta do izvolitve predsedujočega. 
 
8.2  Seja sveta je sklepčna, ko je navzoča večina od skupnega števila članov sveta, 

določenega z zakonom (15). 
 
8.3   Če predsedujoči ugotovi, da seja tudi v roku 30 minut po njenem sklicu še vedno ni  

  sklepčna, se v roku 7 dni vnovič skliče. 
 

Predsednik mora v vabilu opozoriti, da se seja sklicuje vnovič. 
 
8.4   Predsedujoči daje besedo članom in vabljenim po vrstnem redu, kot so se prijavili ali po 

tematskih sklopih razprave, če je tema razprave obširna. 
        
 Kadar gre za neposredno repliko na prejšnjo razpravo, če gre za proceduralno vprašanje 

oz. ugovor, ali če gre za pojasnilo, ki lahko prepreči nadaljnji nesporazum pri obravnavi 
zadeve na dnevnem redu, predsedujoči da prednost tem posegom v razpravo, ki 
praviloma ne smejo biti daljši od dveh minut. 

 
8.5  Če razpravljavec v svoji razpravi ne upošteva obravnavane vsebine, ga predsedujoči 

opomni. Če se opomnjeni na to ne  odzove, mu lahko predsednik besedo odvzame. 
         

Svet lahko na  predlog člana sveta časovno omeji razpravo, vendar ne na manj kot pet 
minut. 

 
8.6  Na  zahtevo člana sveta mora predsedujoči dati takoj na glasovanje proceduralno 

vprašanje, ki ni urejeno s Poslovnikom. 
 
8.7   Svet z večino glasov navzočih članov odloči o morebitni prekinitvi seje sveta in o tem, 

kdaj se bo seja nadaljevala. 
 
8.8   Dnevni red svet sprejema  z večino glasov navzočih članov. 
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9. ODLOČANJE 
 
9.1  Preden  da  predsedujoči  predlog odločitve  na glasovanje, oblikuje besedilo odločitve. 
 
9.2   Svet  najprej  glasuje o osnovnem predlogu predlagatelja točke dnevnega reda. 
         

Če so k osnovnemu predlogu predlagani amandmaji, se najprej glasuje o njih,  in sicer 
tako, da imajo prednost vsebinsko najbolj oddaljeni  amandmaji. Vrstni red   
amandmajev določa predsedujoči. 

         
Nato svet na enak način glasuje o vseh drugih predlogih, po vrstnem redu, kot so bili 
predlagani. 

 
9.3  Glasovanje je vedno javno. 
 
9.4  Poslovnik sprejema svet z dvotretjinsko večino glasov (20). 
 
9.5  Svet sprejema odločitve, v zvezi z izvajanjem določil 16. člena zakona in sicer v prvi, 

drugi, šesti in osmi alineji prvega odstavka  ter v drugih primerih, ki jih določa Statut 
javnega zavoda RTV Slovenija, z večino glasov vseh članov sveta (15). Na enak način 
sprejema svet tudi amandmaje k tem odločitvam ter predloge za spremembe in dopolnitve 
predlaganih odločitev.  

 
Vse ostale odločitve sprejema svet z večino glasov navzočih članov. 

 
9.6 Če nobeden izmed predlaganih predlogov ni bil sprejet, se lahko na predlog generalnega 

direktorja  ali vsaj dveh članov sveta imenuje komisija, ki predloži svetu v odločanje novo 
besedilo predloga odločitve. 

 
9.7 Komisije programskega sveta in druga delovna telesa so sklepčne, če je navzoča večina  
      njihovih članov. 
 
      Komisije programskega sveta in druga delovna telesa odločajo o vseh vprašanjih z večino 
      glasov navzočih članov. 
 
 
10. IMENOVANJE  IN RAZREŠITEV GENERALNEGA DIREKTORJA 
 
10.1  Za pripravo volitev za imenovanje generalnega direktorja svet ustanovi razpisno 

komisijo. Ta ima najmanj tri člane, izbrane izmed članov sveta. Svet določi v razpisu 
rok za prijave. 

 
10.2 Razpisna   komisija   predloži   članom  programskega sveta   najmanj  7 dni pred sejo 

programskega sveta vloge  vseh kandidatov za posamezno razpisano mesto in svoje 
mnenje o izpolnjevanju formalnih razpisnih pogojev posameznih kandidatov.  

 
10.3  Pred odločanjem o imenovanju generalnega direktorja RTV Slovenija svet določi pogoje 

in način predstavitve kandidatov na seji. 
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10.4  Svet glasuje tako, da ima vsak član programskega sveta pravico glasovati za enega 
kandidata. Glasovanje je javno. Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov vseh 
članov sveta. 

 
10.5  Postopek imenovanja in  razrešitve  generalnega direktorja se izvede v skladu s  
         statutom. 
 

Tako za imenovanje kot  razrešitev  generalnega direktorja je potrebna večina  glasov 
vseh članov (15) programskega sveta. 

 
 
11. ZAPISNIK, POROČANJE O URESNIČEVANJU SKLEPOV 
 
11.1  Seje sveta se snemajo.  
 
         Tonski zapis se kot priloga originala zapisnika hrani kot trajno arhivsko gradivo. 
                   Javna uporaba tonskega zapisa je dovoljena le ob upravičeno izkazanem interesu. 
 
11.2  Člani sveta imajo pravico zahtevati, da se za njihovo lastno uporabo prepiše oz. 

presname njihova razprava. 
 
11.3  Zapisnik mora vsebovati vse pomembne podatke o seji in sprejete odločitve. 
         Razprava se v zapisniku povzema, če tako odloči večina navzočih članov sveta, ali če 

posamezni član programskega sveta zahteva, da se povzame del njegove razprave. Za 
zapisnik skrbi Tajništvo sveta. 

 

11.4 Sprejeti sklepi se objavijo na spletni strani RTV Slovenija in v Informatorju RTV 
Slovenija  takoj, ko jih podpiše predsednik ali namestnik predsednika sveta. 

 
         Z objavo sklepov v Informatorju RTV Slovenija svet obvešča generalnega direktorja in 

vse delavce zavoda o svojih odločitvah. 
 
11.5  Zapisnik se pošlje vsem članom sveta z vabilom za prihodnjo sejo. 
         Zapisnik potrjuje svet  na prihodnji seji. O pripombah glede  zapisnika, se praviloma 

glasuje brez razprave. 
 
11.6  Generalni direktor in drugi vodstveni delavci ter posamezna  delovna  telesa  dajo  pisno  

poročilo o uresničevanju odločitev sveta  na prvi prihodnji seji sveta. 
 
 
12. KONČNE DOLOČBE 
 
12.1  Poslovnik začne veljati takoj, ko ga  svet sprejme z dvotretjinsko večino glasov članov 

sveta. 
 
12.2  Za razlago tega Poslovnika je pristojen Programski svet RTV Slovenija. 
 
 
                                                                          Predsednik Programskega sveta RTV Slovenija: 
                                                                                                   dr. Jernej Pikalo, l.r. 


