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                                                                                                                                         Ljubljana, 17. december 2018 

 

SKLEPI 10. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA, 

Z DNE 17.12.2018 

 

AD 0 POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 

Programski svet RTV Slovenija je sprejel naslednji 

DNEVNI RED:  

 

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje in pregled realizacije sklepov 

2. Pobuda za razrešitev generalnega direktorja RTV Slovenija  

3. Mnenje k predlogu finančnega načrta za leto 2019 

4. Poročilo varuhinje in odzivi v mesecu november 2018 

5. Sklepi, predlogi ter pobude programskih odborov, komisij  

             in članov programskega sveta    

6. Razno 

- Plan sej programskega sveta v letu 2019 

 

                                                

AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE IN PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

  

1 – 1 Programski svet RTV Slovenija sprejme popravek sklepa 2 – 3 seje tako, da se » v uredništvo 

Igranega programa« nadomesti z »na uredništva« in se tako sklep 2 – 3 9. redne glasi: 

 

»Programski svet RTV Slovenija priporoča vodstvu, da se pri čistopisu PPN-ja vse kar je povezano 

z realizacijo pod AV deli, prenese na uredništva UPE Kulturno umetniški program Televizije 

Slovenija.« 

 

1 – 2  Programski svet RTV Slovenija sprejema zapisnik 9. redne seje s popravkoma, kot sta bila podana 

na seji. 

 

--- 

 

Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s pregledom realizacijo sklepov programskega sveta. 

 

AD 2 POBUDA ZA RAZREŠITEV GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLOVENIJA  

Programski svet RTV Slovenija je obravnaval pobudo Nadzornega sveta RTV Slovenij o razrešitvi 

generalnega direktorja Igorja Kadunc in zagovor generalnega direktorja Igorja Kadunc. Ob zaključku 

razprave so člani programskega sveta glasovali o predlogu sklepa: 

»Na podlagi devete alineje prvega odstavka 16. člena ZRTVS-1 (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – 

ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14), devete alineje 12. člena Statuta (Uradni list 

RS, št. 106/06, 9/12, 55/14, 34/15 in 3/17) ter v zvezi z prvim in drugim odstavkom 49. člena Statuta, 

Programski svet po prejeti pobudi Nadzornega sveta za predčasno razrešitev generalnega direktorja 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4191
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2005-01-4752
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4500
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2009-01-1133
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-0220
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4559
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-0348
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2014-01-2448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1405
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2017-01-0105
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številka z dne 30.11.2018, seznanitvi generalnega direktorja z razlogi za razrešitev, po prejetem pisnem 

zagovoru generalnega direktorja številka 01-788/2018 z dne 11.12.2018 ter po opravljenem zagovoru na 

10. seji Programskega sveta dne 17. 12. 2018 ter na podlagi opravljene razprave in opredelitve članov 

Programskega sveta do razlogov za razrešitev, sprejme naslednji sklep, da se Igorja Kadunca se z dnem 

17. 12. 2018 razreši s položaja generalnega direktorja RTV Slovenija.« 
 

Na podlagi poročila Volilne komisije je bilo ugotovljeno, da sta bili od skupaj 28 oddanih 2 glasovnici 

neveljavni. ZA predlagani sklep je glasovalo 14 članov, PROTI pa 12 članov programskega sveta. Predlog 

sklepa ni bil sprejet. 

 

AD 3 MNENJE K PREDLOGU FINANČNEGA NAČRTA ZA LETO 2019 

Člani programskega sveta so po daljši razpravi o predloženem predlogu finančnega načrta RTV Slovenija 

za leto 2019 glasovali o predlogu sklepa: «Programski svet RTV Slovenija skladno s 16. členom Zakona 

o RTV Slovenija in 12. členom Statuta na predlog generalnega direktorja daje pozitivno mnenje k 

predloženemu predlogu finančnega načrta za leto 2019.« 

Predlog sklepa ni bil sprejet(27;12,8,6,1). 

 

 

AD 4 POROČILO VARUHINJE IN ODZIVI ZA NOVEMBER 2018 

4 - 1    Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom varuhinje pravic gledalcev in 

poslušalcev za mesec november 2018. 

 

4 – 2 Programski svet RTV Slovenija predlaga vodstvu, naj razmisli o možnosti, da bi varuhinja v 

ustrezni oddaji neposredno odgovarjala na vprašanja gledalcev in poslušalcev. 

 

4 – 3 Programski svet RTV Slovenija predlaga vodstvu RTV Slovenija, da v skladu s svojimi 

pristojnostmi, predvsem pa z dialogom in izobraževanjem zaposlene pozove k odgovornemu in 

spoštljivemu delovanju na družbenih omrežjih kot to za prostočasne dejavnosti sodelavcev RTV 

Slovenija predvideva 21. točka Poklicnih meril in načel novinarske etike.  

 

--- 

 

Vodstvo RTV Slovenija naj do naslednje seje poda pisni odgovor na vprašanje člana programskega sveta, 

na kakšni podlagi RTV Slovenija vabi k razpravam o sovražnem govoru direktorja Zavoda državljan D. 

 

AD 5 VPRAŠANJA IN POBUDE  KOMISIJ, SVETNIKOV 

5 - 1  Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s sklepi programskega odbora in komisij. 

 

AD 6 RAZNO 

6 - 1  Programski svet RTV Slovenija sprejme terminski plan sej programskega sveta za leto 2019. 

 

 JANUAR  21. 1.2019 

 MAREC  18. 3.2019 

 MAJ  27. 5.2019 

 JUNIJ  17. 6.2019 

 SEPTEMBER 23. 9.2019 

 OKTOBER 21.10.2019 

 NOVEMBER  18.11.2019 

 DECEMBER 16.12.2019 
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TEMATSKE KONFERENCE: 

APRIL  15.  4.2019 

OKTOBER   7.10. 2019 

  

 

---  

 

Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje informacijo, da je bila s strani Narodne avtorske 

agencije podana prijava KPK-ju zoper predsednika programskega sveta zaradi opustitev dolžnega 

ravnanja. 

 

Predsednik programskega sveta RTV Slovenija: 

   Ciril Baškovič 


