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                                            Ljubljana, 25. april 2018 

 

 

SKLEPI 4. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA, 

Z DNE  23.4.2018 
 

 

AD 0 DNEVNI RED 

 

1. Potrditev zapisnika 2. seje, seznanitev z zapisom 3. seje in zapisnikom 40. seje prejšnjega 

    sklica ter pregled realizacije sklepov 
2. Letno poročilo RTV Slovenija za leto 2017 

3. Kulturne vsebine v programih RTV Slovenija  

4. Poročilo varuhinje za mesec februar in marec 2018  

5. Strategija javnega zavoda RTV Slovenija za obdobje  

    2018 - 2022 – prva obravnava 

6. Kadrovske zadeve: 

 - imenovanje Komisije programskega sveta za vsebine,  

   namenjene Slovencem v sosednjih državah 

7. Sklepi, predlogi ter pobude programskih odborov,  

 komisij programskega sveta  ter članov programskega sveta    

8. Razno                                                                                                                      

 

AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE, SEZNANITEV Z ZAPISOM 3. SEJE IN 

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

 

1 – 1   Programski svet RTV Slovenija sprejme zapisnik 2. redne seje, dopolnjen na strani 8 z opombo,  

da o sklepih 5 – 1 in  5 – 2 niso razpravljali, niti niso glasovali člani volilne komisije ga. 

Szuzsanna, Petra Ložar in Žiga Kušar ter vprašanjem go. Vesne Ugrinovski, ki se glasi: 

 

»Glede na to, da se RTV sooča s težavami pri financiranju programov in je bilo povedano s 

strani vodstva, da bi bilo bodisi potrebno dvigniti prispevek RTV bodisi, da bi morala država 

financirati večji delež, kar se mi ne zdi prav, saj gre v vsakem primeru za denar ljudi oz. 

davkoplačevalcev, predlagam, da vodstvo oz. pravna služba RTV preuči možnosti glede 

uveljavljanja nadomestil  s strani operaterjev, in sicer na podlagi 1. točke 137. člena Zakona o 

avtorski in sorodnih pravicah imajo RTV organizacije izključno pravico do radiodifuzne 

retransmisije svojih oddaj, kar naj bi pomenilo, da so do nadomestila upravičeni izdajatelji 

televizijskih programov.  
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V praksi je tako, da operaterji za druge programe plačujejo nadomestilo, po mojih podatkih pa 

za programe RTV-ja ne plačujejo nič. Med najbolj gledanimi so pri operaterjih RTV1, RTV2, 

Kanal A in POP TV. Skupaj dosežejo gledanost čez 50%. Torej zakaj ne pobira RTV svoj delež 

od operaterjev, ki pa zaračunavajo naročnino naročnikom? Prosim za stališče vodstva do te 

tematike.« 

1 – 2 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z zapisom 3. redne seje, ki je potekala skupaj z 

Nacionalnim svetom za kulturo. 

 

1 – 3  Programski svet RTV Slovenija se je na podlagi zapisniško zabeležene izjave dr Ljerke Bizilj 

na 40. seji programskega sveta, da namerava nehati opravljati funkcijo direktorice TV Slovenija 

v aprilu 2018, in podpisanega dopisa generalnemu direktorju, z dne 20.4.2018, da po 4.6. 2018 

ne namerava opravljati dela direktorice TV Slovenija, seznanil, da z dne, 5.6.2018 dr. Ljerka 

Bizilj ni več direktorica Televizije Slovenija. 

 

1 – 4  Programski svet RTV Slovenija priporoča generalnemu direktorju, da čimprej objavi razpis za  

   funkcijo direktorja Televizije Slovenija. 

 

 

AD 2  LETNO POROČILO RTV SLOVENIJA ZA LETO 2017 

 

2 – 1  Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z Letnim poročilom javnega zavoda RTV 

Slovenija za leto 2017.  

 

2 – 2 Programski svet RTV Slovenija priporoča vodstvu RTV Slovenija, da pri izdelavi letnega 

poročila za leto 2018 v zvezi s strukturiranjem poročila upošteva naslednje sugestije: 

 

- krajše besedilo 

- kratek prikaz realizacije, doseganja ciljev, gledanosti in družbenega vpliva 

- prikaz odmikov od PPN-ja s pojasnili vzrokov in učinkov  

- jasno razločiti oddajanje, produkcijo za tekoče predvajanje in produkcijo za 

naslednje  obdobje 

- jasno opredeliti lastno produkcijo, koprodukcijo in nakupe 

- pravočasno predati predlog poročila, da ga lahko programski svet obravnava pred 

sprejemom na nadzornem svetu 

- TV SLO 3 programsko prilagoditi zakonskim določilom. 
 

AD 3   KULTURNE VSEBINE V PROGRAMIH RTV SLOVENIJA  

3 – 1 Programski svet RTV Slovenija uvršča povzetek sporočil s skupne seje programskega sveta in 

Nacionalnega sveta za kulturo, z dne 9.4.2018, med vhodna gradiva za pripravo in obravnavo 

izhodišč za PPN 2019. 

 

3 – 2 Programski svet RTV Slovenija priporoča vodstvu RTV Slovenija, da sedanje zaporedje med 

športom in kulturo po oddaji Odmevi vrne v prvotno shemo. 

 

 

 

 

 

AD 4 POROČILO VARUHINJE ZA MESEC FEBRUAR IN MAREC 2018 
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4 – 1 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s poročili Varuhinje pravic gledalcev in 

poslušalcev za meseca februar in marec 2018. 

 

 

AD 5  STRATEGIJA JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA ZA OBDOBJE  

  2018 - 2022 – prva obravnava 

 

Člani programskega sveta so glasovali o predlogu sklepa, da se jim v sklopu uvodne predstavitve 

predloga strategije RTV Slovenija za obdobje 2018 – 2022 predstavi Strategija razvoja studijev.  

Sklep ni bil sprejet.  

 

5 – 1  Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s predlogom Strategije RTV Slovenija 2018 – 

2022.  

 

5 – 2 Programski svet RTV Slovenija pričakuje, da bo vodstvo dopolnjen predlog strategije 

posredovalo programskemu svetu najkasneje do 4.6.2018. 

 

5 – 3  Člani programskega sveta naj svoje pisne predloge posredujejo tajništvu sveta najkasneje do 

10.5.2018. 

 

5 – 4 Programski svet RTV Slovenija se bo na naslednji seji seznanil s Strategijo razvoja  

studijev. 

 
 

AD 6 KADROVSKE ZADEVE 

 

6 – 1 Programski svet RTV Slovenija imenuje Komisijo za programske vsebine, namenjene 

Slovencem, v sosednji državi za mandatno obdobje 2018-2022 v naslednji sestavi: 

- dr. Janko Malle  (Avstrija) 

- Walter Bandelj   (Italija) 

- Andrea Kovacs  (Madžarska) 

- ……………….  (Hrvaška) 

- Branka Bezeljak 

- Marja Dora 

- Janez Juhant 

 

6 – 2  Prvo sejo komisije skliče predsednik programskega sveta. 
 

 

AD 7 SKLEPI, PREDLOGI TER POBUDE PROGRAMSKIH ODBOROV, KOMISIJ  

PROGRAMSKEGA SVETA  TER ČLANOV PROGRAMSKEGA SVETA    
 

7 – 1  Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s sklepi Programskega odbora za problematiko 

programskih vsebin za invalide in komisij programskega sveta. 

 

7 – 2  Programski svet RTV Slovenija predlaga, da Komisija za izobraževalne ter otroške in 

mladinske programe obravnava vprašanja in razmišljanja o Programu plus. 
 

Člani programskega sveta naj v ta namen pisne predloge za razpravo posredujejo 

Tajništvu sveta najkasneje do 7.5.2018. 
 

 

       Predsednik programskega sveta: 

                       Ciril Baškovič, l.r. 


