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                                   Ljubljana, 22. september 2006 

 
SKLEPI 7. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA  
RTV SLOVENIJA, Z DNE 26.9.2006 
 
 
AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKA 1. IZREDNE SEJE  
 
1 � 1  Programski svet RTV Slovenija sprejme zapisnik 1. izredne seje. 
 

- - - 
 
Na opozorilo g. Mita Trefalta, da je Teletekst objavil poročilo o liberalni akademiji, v 
katerem se tam izra�eno negativno mnenje pripisuje vsem slovenskim intelektualcem 
in da so tudi sicer nekatere vsebine in anketna vpra�anja zelo sporna, je bilo 
dogovorjeno, da bo programski svet na naslednji seji obravnaval vsebine, ki se 
objavljajo na Teletekstu. 
 
 
AD 2   KADROVSKE ZADEVE 
 
2 � 1  V skladu z 24. členom Zakona o RTV Slovenija in na podlagi izida glasovanja 

o kandidatih Programski svet RTV Slovenija imenuje za mandatno obdobje 
2006 � 2010 Programski odbor  za problematiko programskih vsebin za 
invalide v naslednji sestavi: 

 
1. GROS Uro� 
2. KRAJNC Miran 
3. ORO�IM Anton 
4. PADE�NIK Stane 
5. PLANINC Frida 
6. VOLC Alojz 
7. WEINGERL Vesna 
8. WRABER Toma� 
9. �NIDAR�IČ Benjamin 

 
2 � 2 Na podlagi Pravilnika o podeljevanju nagrad Jo�eta Babiča Programski svet 

RTV Slovenija imenuje �irijo za podelitev Babičeve nagrade igranim in  
dokumentarnim TV oddajam v sestavi: 
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ga. �enja Leiler, g. Bine Matoh in g. �arko Petan. 
 
 
AD 3 SOGLASJE K STATUTU RTV SLOVENIJA 
 
3 � 1 V skladu z 16. členom Zakona o RTV Slovenija Programski svet RTV 

Slovenija daje soglasje k Statutu javnega zavoda RTV Slovenija. 
 
 
AD 4 PREDLOG POSEBNIH PROGRAMSKIH PROJEKTOV  
            RADIA IN TELEVIZIJE SLOVENIJA 

 
4 �1 Programski svet RTV Slovenija pozdravlja odločitev, da se radijskim in 

televizijskim programom dodelijo dodatna sredstva za realizacijo posebnih  
programskih projektov in na podlagi zagotovil direktorja radia in televizije, da 
bodo ti občutno obogatili programsko ponudbo obeh medijev, sogla�a z 
izborom projektov za leto 2006 in 2007. 

 
 Programski svet pričakuje, da bodo programske komisije pozorno spremljale 

realizacijo navedenih projektov. 
 
 
AD 5 RAZVEDRILNE VSEBINE V PROGRAMIH RTV SLOVENIJA 
 
5 � 1 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil in podpira novosti, ki se obetajo 

razvedrilnim vsebinam na Radiu in Televiziji Slovenija. 
 
 Hkrati napro�a Komisijo za razvedrilne in �portne programe, da je posebej 

pozorna na odzivnost le teh pri gledalcih in poslu�alcih. 
 
 
AD 6 RAZNO 
 
Na pobudo g. Iva Jakopa programski svet daje pobudo, naj se v radijskih in 
televizijskih programih posebna pozornost nameni uvedbi EURA in gledalce in 
poslu�alce �e opozarja na mo�ne malverzacije. 
 

- - - 
 
Na pobudo g. Tina Mamića bo programski svet na naslednji seji, 21. novembra, 
posebno točko dnevnega reda namenil komentarju, kot posebni novinarski zvrsti, v 
radijskih in TV programih RTV Slovenija. 

                     
 

      Predsednik  
    Programskega sveta RTV Slovenija: 

                    dr. Stane Granda,l.r. 


