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Ljubljana, 2. oktober 2018 

 
SKLEPI 7. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA Z DNE 24.9.2018 

IN NADALJEVANJA SEJE Z DNE 1.10.2018 

 

0. DNEVNI RED  

1. Potrditev zapisnika 6. redne seje in pregled realizacije sklepov 

2. Soglasje za imenovanje direktorja TV Slovenija 

3. Metodologija merjenja gledanosti in poslušanosti programov RTV Slovenija 

     ter obiskanosti spletnega mesta rtvslo.si 

4. Osnutek programsko produkcijskega načrta za  2019 

5. Poročilo varuhinje za obdobje junij – avgust 2018 

6. Aktualne zadeve: 

- Informacija o poslovanju RTV Slovenija  

- Pravice za nogometne prenose 

- Obvestilo Nadzornega sveta RTV Slovenija o sumu konflikta interesov 

7. Sklepi, predlogi ter pobude programskih odborov, komisij programskega sveta  ter članov  

     programskega sveta    

8. Razno                                                      

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 6. SEJE IN PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

 

1 – 1  Programski svet RTV Slovenija sprejme zapisnik 6. redne seje s popravkom, podanim na seji. 

 

--- 

 

Programski svet RTV Slovenija je sprejel na znanje poročilo o realizaciji sklepov programskega sveta. 

 

 

2.  SOGLASJE ZA IMENOVANJE DIREKTORJA TV SLOVENIJA 

 

Programski svet je glasoval o predlogu generalnega direktorja, ki se je glasil; 

»2 – 1 V skladu s 16. členom Zakona o RTV Slovenija in 12. členom Statuta javnega zavoda Programski 

svet RTV Slovenija daje predhodno soglasje k imenovanju Katje Šeruga za direktorico Televizije 

Slovenija.«  Sklep ni bil sprejet (28;12,8,6,2). 

 

Na nadaljevanju seje je generalni direktor RTV Slovenija podal predlog za imenovanje vršilke dolžnosti 

direktorice Televizije Slovenija. Z večino glasov vseh članov programskega sveta (24;23,0,0,1) je bil 

sprejet sklep: 

 

2 – 1  V skladu s 16. členom Zakona o RTV Slovenija in 12. členom Statuta javnega zavoda Programski 

svet RTV Slovenija daje predhodno soglasje k imenovanju  Natalije Gorščak  za vršilko dolžnosti 

direktorice Televizije Slovenija do imenovanja direktorja (-ice), vendar največ za šest (6) mesecev. 
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3. METODOLOGIJA MERJENJA GLEDANOSTI IN POSLUŠANOSTI PROGRAMOV  

    RTV SLOVENIJA TER OBISKANOSTI SPLETNEGA MESTA RTVSLO.SI 

 

Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z metodami merjenja gledanosti in poslušanosti programov 

RTV Slovenija ter obiskanosti spletnega mesta rtvslo.si. 

 

 

4. OSNUTEK PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA ZA  2019 

 

4 – 1 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z osnutkom Programsko produkcijskega  

  načrta za leto 2019. 

 

4 – 2 Programski svet RTV Slovenija meni, da je predlagani osnutek primerna osnova za pripravo 

predloga za sejo programskega sveta 22. oktobra 2018. 

 

4 – 3   Programski svet  RTV Slovenija naroča vodstvu RTV SLO, da pri pripravi predloga smiselno 

upošteva poudarke iz razprave na seji programskega sveta, programskih odborov in komisij, zlasti 

naslednje: 

- zapis programskih ciljev v začetke programskih poglavij, 

- ponovna presoja izobraževalnih programskih vsebin, 

- ponovna presoja položaja oddaj o kulturi, 

- ponovna presoja o umestitvi oddaje o kulturi pred športom po oddaji Odmevi in 

- zagotavljanje dostopnosti vsebin v skladu z nacionalnim programom. 

 

4 – 4 Programski svet RTV Slovenija bo predlog obravnaval skupaj s predlogom finančnega načrta za 

leto 2019. 

 

 

5. POROČILO VARUHINJE ZA OBDOBJE JUNIJ – AVGUST 2018 

 

5 – 1 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s poročili varuhinje za mesece junij, julij in avgust 

2018. 

 

5 – 2  Programski svet RTV Slovenija naroča vodstvu RTV Slovenija, da uresniči priporočila  varuhinje 

pravic gledalcev in poslušalcev za obravnavano obdobje. 

 

5 – 3  Programski svet RTV Slovenija zavrača vse oblike napadov na avtorje, uredništva RTV Slovenija 

ter varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev. 

 

 

6. AKTUALNE ZADEVE: 

 

- Informacija o poslovanju RTV Slovenija  

 

6 – 1  Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z ustno informacijo o poslovanju RTV Slovenija v 

obdobju januar – avgust 2018. 

 

6 – 2   Programski svet RTV Slovenija predlaga Nadzornemu svetu RTV Slovenija izvedbo zunanje 

revizije Informacijskega sistema v TV produkciji s poudarkom na postopkih in opremi za 

zagotavljanje neprekinjenega poslovanja, arhiviranja podatkov in vzdrževalnih pogodb za strojno 

opremo. Zunanja revizija naj vsebuje tudi pregled stanja informatike na uredništvih TV. 

 

6 – 3 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil, da se v okviru PPN 2018 vključuje dodatnih 10 

epizod produkcije in prikazovanje igrane nadaljevanke Mame v obsegu 10 x 25' in v vrednosti 

250.000 €. 
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- Pravice za nogometne prenose 

 

6 – 4 Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje informacijo o pridobljenih pravicah za prenos 

nogometnega državnega prvenstva in sveženj pravic za prenose tekem slovenske reprezentance v 

Ligi narodov ter Kvalifikacijske tekme za EURO 2020. 

 

6 – 5  Programski svet RTV Slovenija soglaša s predlogom, da se prenosi uvrstijo v programsko shemo 

že v letu 2018 pod pogojem, da omenjena programska sprememba ne bo posegala v finančna 

sredstva drugih programov oz. uredništev.   

 

- Obvestilo Nadzornega sveta RTV Slovenija o sumu konflikta interesov 

 

6 – 6 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s prijavo Nadzornega sveta RTV Slovenija o sumu 

neustreznega obvladovanja konflikta interesov generalnega direktorja protikorupcijski komisiji. 

 

6 – 7 Programski svet RTV Slovenija bo sum konflikta interesov obravnaval po prejemu ugotovitev 

pristojnih organov. 

 

6 – 8 Programski svet RTV Slovenija prosi Nadzorni svet RTV Slovenija, da se opredeli v okviru svojih 

pristojnosti do delovanja generalnega direktorja v zvezi s 6. točko v celoti. 

 

 

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 in predlogi programskih odborov in komisij 

programskega sveta.  

--- 

 

Programski svet RTV Slovenija se je seznanil, da je Žirija za podelitve nagrade FMJ odločila, da v skladu 

s Pravilnikom o podeljevanju nagrade FMJ v jubilejnem letu RTV Slovenija nagrado Franeta Milčinskega 

Ježka za leto 2018 prejme Zoran Predin, nagrado FMJ za življenjsko delo pa Jurij Souček. 

 

 

8. RAZNO          

 

Panel »Svoboda govora – lažne resnice – sovražni govor« 

 

Programski svet RTV Slovenija bo izvedel panel  »Svoboda govora – lažne resnice – sovražni govor«. Za 

organizacijo in izvedbo panela je odgovoren Ciril Baškovič. 

 

 

   

   Predsednik programskega sveta  

                   RTV Slovenija: 

                  Ciril Baškovič, l.r. 


