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                                   Ljubljana, 22. februar 2007 

 
 
SKLEPI 10. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA  
RTV SLOVENIJA, Z DNE 20.2.2007 
 
 
AD 2 AKTUALNA PROBLEMATIKA RTV SLOVENIJA 
 
Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje informacijo o dogajanju v obdobju 
med obema sejama. 
 
 
AD 3 LETNO POROČILO RTV SLOVENIJA ZA LETO 2006 

 
3 – 1 Programski svet RTV Slovenija je v skladu z zakonom in statutom obravnaval 

Letno poročilo RTV Slovenija za leto 2006 in na podlagi predloženega 
gradiva ugotovil, da je bil programsko produkcijski načrt za preteklo leto v 
celoti realiziran. 

 
Programski svet tudi ugotavlja, da ne razpolaga z merljivimi kriteriji, po katerih bi 
lahko presojal o kvaliteti realiziranih programskih ciljev in načrtovanih nalog. 
Zaenkrat so edini merljivi pokazatelj le podatki o gledanosti in poslušanosti 
programov in  ti so za leto 2006 vzpodbudni. Ob tem pa programski svet naproša  
vodstvo, naj mu do naslednje seje predloži še primerjalne podatke o gledanosti 
programov RTV Slovenija napram gledanosti programov evropskih javnih servisov. 
 
Programski svet ugotavlja, da je bil programsko produkcijski načrt za leto 2006 
realiziran kljub težavam in zapleteni situaciji v letu 2006 (nove zakonske programske 
in finančne obveznosti, začasno financiranje, nov statut ter na to vezane 
organizacijske in kadrovske spremembe, ipd.). Raven gledanosti in poslušanosti ter 
kakovost programov se ni zmanjšala, ampak se je ohranila in določenih delih celo 
občutno povečal. 
 
 Ob upoštevanju navedenega programski svet za doseženo poslovnemu in 
programskemu vodstvu izreka pohvalo in zahvalo. 
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Programski svet si bo še naprej prizadeval razširiti krog gledalcev tudi v zamejstvu ter 
dvigovati kvalitativno raven vseh programskih vsebin in še posebej kulturnih, 
informativnih in izobraževalnih vsebin v radijskih in televizijskih programih RTV 
Slovenija. 
 
 
AD 4 VARUH PRAVIC GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV 
 
Programski svet naroča delovni skupini, naj v dogovoru z vodstvom zavoda doreče 
način delovanja varuha pravic gledalcev in poslušalcev in natančno opredeli njegove 
pristojnosti tako v odnosu do gledalcev in poslušalcev kot pri spremljanju izvajanja 
programskih dokumentov, ki jih sprejema programski svet. 

 
 
5. DIGITALIZACIJA PROGRAMOV RTV SLOVENIJA 

 
Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z razvojnimi možnostmi in izzivi, ki jih 
na področju elektronskih medijev  prinaša digitalna tehnologija. 
 

 
 

      Predsednik 
    Programskega sveta RTV Slovenija: 

                    dr. Stane Granda, l.r. 


