
 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Ljubljana, 12. februar 2018 

 

SKLEPI 1. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA, 

Z DNE  12.2.2018 

 

 
AD 1  UGTOVITVENI SKLEP O IMENOVANJU ČLANOV  

PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA  

 
1 - 1  Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje ugotovitveni sklep s katerim je generalni 

direktor RTV Slovenija ugotovil, da je bilo do dne 27. januarja 2018 imenovanih oziroma 

izvoljenih najmanj dve tretjini od skupnega števila članov programskega sveta in da je z dnem 

27. januar 2018 konstituiran Programski svet RTV Slovenija za mandatno obdobje 2018 – 

2022 v naslednji sestavi: 

 
  BAČI Zsuzsana       Madžarska narodna skupnost 

  TREMUL Maurizio     Italijanska narodna skupnost 

  akad. KOS Janko     SAZU 

  mag. ERNIŠA Geza     Predsednik Republike Slovenije 

  zasl.prof.dr. JUHANT Janez     Predsednik Republike Slovenije 

  TWRDY Viki      RTV SLO – informativna dejavnost 

  HRIBAR Aleksander     RTV SLO – kulturno-umetniška dejavnost 

  PAJEK Robert      RTV SLO – tehnična dejavnost 

  BAŠKOVIČ Ciril     DZ RS – na predlog političnih strank 

  LOŽAR Petra      DZ RS – na predlog političnih strank 

  POGLAJEN Jože     DZ RS – na predlog političnih strank 

  PRODNIK Igor      DZ RS – na predlog političnih strank 

  UGRINOVSKI Vesna      DZ RS – na predlog političnih strank 

  ALEŠ Marija      DZ RS – na podlagi javnega poziva 

  mag. AMBROŽIČ Ladislav    DZ RS – na podlagi javnega poziva 

  BEZELJAK Branka                 DZ RS – na podlagi javnega poziva(mandat 2016–2020) 

  BOGATAJ Alojzij                 DZ RS – na podlagi javnega poziva(mandat 2016–2020) 

  DORA Marjan      DZ RS – na podlagi javnega poziva (mandat 2016–2020) 

              JUHART Matjaž      DZ RS – na podlagi javnega poziva 

            KOŠIR Matej    DZ RS – na podlagi javnega poziva 

              KUŠAR Žiga       DZ RS – na podlagi javnega poziva 

  OREHOVEC Damir     DZ RS – na podlagi javnega poziva (mandat 2016–2020) 

  OREŠNIK OCVIRK Marija Matilda  DZ RS – na podlagi javnega poziva 

              PODJED Matevž                  DZ RS – na podlagi javnega poziva (mandat 2016–2020) 

  ROTOVNIK Mitja     DZ RS – na podlagi javnega poziva (mandat 2016–2020) 

  SALOBIR Gašper      DZ RS – na podlagi javnega poziva 

  STERGEL Jelka       DZ RS – na podlagi javnega poziva 

  SKRUŠNY Jaroslav     DZ RS – na podlagi javnega poziva (mandat 2016–2020) 

              WEISSENBACH Matej         DZ RS – na podlagi javnega poziva (mandat 2016–2020) 

 



AD 2 VOLITVE PREDSEDNIKA IN NAMESTNIKA  

PROGRAMSKEGA SVETA  

 
Programski svet RTV Slovenija  se je strinjal, da bo v primeru, če bo za funkcijo predsednika 

oz. namestnika programskega sveta podanih več predlogov, o kandidatih glasoval z 

glasovalnimi lističi in volilni izid potrdil na podlagi poročila Volilne komisije. 

 

2 - 1 Za ugotovitev izidov glasovanja o kandidatih za predsednika in namestnika 

predsednika Programski svet RTV Slovenija  imenuje Volilno komisijo  v sestavi: 

 

g. Mitja ROTOVNIK  - predsednik 

ga. Zsuzsana BAČI -  članica 

g. Damir OREHOVEC -  član 

 

 

V kandidacijskem postopku za predsednika programskega sveta je bilo podanih več 

predlogov, a sta kandidaturi sprejela  le g. Marjan Dora, ki ga je predlagala ga. Zsuzsana Bači, 

ter  Ciril Baškovič, ki ga je predlagal  g. Mitja Rotovnik. 

 

Člani programskega sveta so o obeh kandidatih glasovali hkrati. Na podlagi oddanih 

glasovnic je Volilna komisija ugotovila, da je o kandidatih za predsednika programskega 

sveta glasovalo 28 članov. Dve glasovnici sta bili neveljavni. Za kandidata g. Cirila 

Baškoviča je glasovalo 15 članov, za Marjana Doro pa 11 članov programskega sveta. 

 

Na podlagi poročila  Volilne komisije je bil sprejet sklep: 

 

2 - 2  Na podlagi izida glasovanja Programski svet RTV Slovenija  ugotavlja, da je bil z 

večino glasov članov za predsednika Programskega sveta RTV Slovenija izvoljen  

  g. Ciril Baškovič.  

 

--- 

 

Za funkcijo namestnika predsednika sta bila predlagana ga. Jelka Stergel (predlagal jo je g. 

Ciril Baškovič) in Marjan Dora (predlagal ga je g. Sašo Hribar). Oba kandidata sta soglašala s 

kandidaturo.  

 

Člani programskega sveta so glasovali o obeh kandidatih hkrati. Volilna Komisija je na 

podlagi oddanih glasovnic ugotovila, da je glasovalo 28 članov. Ena glasovnica je bila 

neveljavna. Za kandidata g. Marjana Doro je glasovalo 17 članov, za go. Jelko Stergel pa 10 

članov.  

 

Na podlagi poročila Volilne komisije je bil sprejet sklep: 

 

2 - 3  Programski svet RTV Slovenija na podlagi izida glasovanja ugotavlja, da je bil v 

skladu z 19. členom Zakona o RTV Slovenija za namestnika predsednika 

Programskega sveta RTV Slovenija izvoljen g. Marjan Dora.  
 

 

 



AD 4 RAZNO 

 

4 – 1  Programski svet RTV Slovenija se strinja s predlogom, da na skupni seji z 

Nacionalnim svetom za kulturo pri Ministrstvu za kulturo opravi razpravo o položaju 

kulturnih vsebin v programih RTV Slovenija.  

 
- - - 

 

 

Naslednja seja programskega sveta bo v ponedeljek, 12. marca 2018. 

 

  

 
 

         Predsednik 

           Programskega sveta RTV Slovenija: 

                   Ciril Baškovič, l.r. 

 

 

 

 

 

 

 


