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                           Ljubljana, 17. december 2009 

 
 
SKLEPI 26. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA  
RTV SLOVENIJA, Z DNE 15.12.2009 
 
 
AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKA 25. REDNE IN 3 IZREDNE SEJE  
 
1 – 1  Programski svet RTV  Slovenija upoštevaje opozorilo g. Petra Jančiča, 
 sprejme zapisnik 25. redne seje. 
 
1 – 2 Programski svet RTV Slovenija sprejme popravek sklepa 3. izredne seje, ki se 
 glasi:  
 - v točki 10. se besedilo dopolni tako, da se glasi »avtohtone italijanske in 
 madžarske narodne skupnosti, Slovencev v zamejstvu, civilne družbe kot so 
 zastopniki verskih skupnosti, invalidov itd.«.  
 
 V točki 11. se besedilo v celoti nadomesti z naslednjim: 
  »Programski svet RTV ugotavlja, da predlog osnutka zakona bistveno krči 
 zagotovljene ustavne in zakonske posebne pravice avtohtonih narodnih 
 skupnosti na področju informiranja, ogroža avtonomnost narodnostnih 
 programov in  jemlje  avtohtonim narodnim skupnostim možnost, da 
 samostojno in suvereno odločajo o programskih, kadrovskih in finančnih 
 vprašanjih, vezanih na narodnostne programe«. 
 
1 – 3 Programski svet sprejme zapisnik 3. izredne seje, vključno s pripombo g. Tina 
 Mamiča. 
 
 
AD 2  AKTUALNA PROBLEMATIKA RTV SLOVENIJA 
 
Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje informacijo generalnega direktorja 
RTV Slovenija in programskih direktorjev o poslovanju javnega zavoda v letu 2009 in 
o realizaciji programsko produkcijskega načrta RTV Slovenija. 
 

- - - 
 
2 – 1 Programski svet RTV Slovenija se strinja s spremembo točke 21.6 Poklicnih 
 meril in načel novinarske etike v programih RTV Slovenija v besedilu, ki ga je 
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 predlagalo vodstvo, dne 18.9.2009 ter v 8. odstavku dopolnila Komisija za 
 informativne programe in generalnemu direktorju predlaga, naj sprejem 
 predlagano spremembo.  

- - - 
 
2 - 2 Na podlagi 10. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj RTV Slovenija 
 Programski svet na predlog direktorja TV Slovenija imenuje  Komisijo za podelitev 
 Nagrade Televizije Slovenija v sestavi: 
 
  Alma LAPAJNE, predsednica 
  Igor PIRKOVIČ, član 
  Dajana MAKOVEC, članica 
 
  Mandat članov traja eno leto. 
 
2 – 3 Na podlagi 10. člena Pravilnika o podeljevanju nagrad in priznanj RTV Slovenija 
 Programski svet na predlog direktorja Radia Slovenija imenuje Komisijo za podelitev 
 Nagrade Radia Slovenija v sestavi: 
 
  Alenka Terlep, predsednica 
  Jasna Potočnik, članica 
  Hugo Šekoranja, član  
 
  Mandat članov traja eno leto. 
 
 
3. DIGITALIZACIJA ARHIVOV RTV SLOVENIJA 
  
Programski svet sprejme na znanje informacijo o stanju na področju digitalizacije 
glasbenega in govornega arhiva RTV Slovenija in izreka priznanje vsem, ki 
sodelujejo pri tem zahtevnem projektu. 
 
 
4.   PISMA GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV 
 
Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje priložena pisma in posredovane 
odgovore in se pridružuje pobudi varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev, naj se 
oddajam o kulturi zagotovijo zgodnejši termini vsaj v ponovitvah na II. TV programu. 
 
 
5.   PREGLED DELA PROGRAMSKEGA SVETA  
      V MANDATNEM OBDOBJU 2006 – 2010 
 
Člani programskega sveta bodo pripombe in dopolnitve na predložen pregled dela 
programskega sveta posredovali tajništvu sveta najkasneje do 10. januarja 2010. 
 

 
 
     Predsednik  

    Programskega sveta RTV Slovenija: 
                    dr. Stane Granda  
 


