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                         Ljubljana, 19. april 2007 

 

 

SKLEPI 11. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA  

RTV SLOVENIJA, Z DNE 17.4.2007 
 

Člani programskega sveta so sprejeli na znanje, da je SAZU  namesto akad. dr. Ivana 
Bratka za člana programskega sveta imenovala akad. dr. Janka Kosa, državni zbor dr. 
Borisa Vezjaka namesto dr. Vladimirja Miheljaka (o imenovanju preostalih dveh 
članov programskega sveta bo državni zbor odločal na majski seji), zaposleni pa so na 
mesto dosedanje članice ge. Tatjane Pirc izvolili g. Slavka Bobovnika. 
 
 
AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKOV 9. IN 10. REDNE SEJE TER  

            2. IZREDNE SEJE 

 
1 – 1  Programski svet sprejme zapisnike 9. in 10. redne ter 2. izredne seje. 
 

 

AD 2  KADROVSKE ZADEVE 

 
2 – 1 V skladu s Pravilnikom  o podelitvi nagrade Franeta Milčinskega Ježka in na 

predlog vodstva zavoda Programski svet RTV Slovenija imenuje za mandatno 
obdobje 2007 – 2009 žirijo v naslednji sestavi: 

 
Andrej  Arko  
Tatjana Pirc      
Igor Pirkovič  
Jani Virk                                           

   Tanja Kuštrin  
Jože Hudeček 
Jože Snoj 

 
Žirija v skladu s pravilnikom vsako leto objavi natečaj in na podlagi prispelih 
predlogov izbere nagrajenca ter sodeluje pri organiziranju slavnostne 
podelitve. 

 
Člani žirije so za porabljeni čas upravičeni do sejnine in povračil materialnih 
stroškov v višini, ki v skladu s pravilnikom nadzornega sveta o izplačilu sejnin 
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in povrnitvi materialnih nadomestil pripada članom odborov in komisij 
programskega  sveta.   

 

 

AD 3   SOGLASJE K IMENOVANJU ODGOVORNIH UREDNIKOV  

 
Na podlagi predlogov generalnega direktorja RTV Slovenija (za odgovorno urednico 
III. programa Radia Slovenija je na predlog direktorja Radia Slovenija predlagal go. 
Vilmo Štritof Čretnik) ter zastopstva programskih delavcev III. programa (predlagalo 
je go. Majo Žel Nolda, ki  je prejela večinsko podporo zastopstva), so člani 
programskega sveta ločeno glasovali o kandidatkah za delovno mesto odgovorne 
urednice III. programa Radia Slovenija. Za soglasje h kandidaturi ge. Vilme Štritof 
Čretnik je od 24 članov programskega sveta glasovalo 15 članov (24; 15,6,2,1), za 
soglasje h kandidaturi ge. Maje Žel Nolda pa 9 članov programskega sveta (23; 
9,6,7,1). 
 

3 - 1  V skladu z 21. členom Zakona o RTV Slovenija in 12. členom statuta javnega 
zavoda se je Programski svet RTV Slovenija seznanil s predlogi generalnega 
direktorja in zastopstva programskih delavcev za imenovanje odgovornega 
urednika III. programa Radia Slovenija ter na podlagi izida glasovanja dal 
soglasje h kandidaturi ge. Vilme Štritof Čretnik. 

 
- - - 

 
Na podlagi predlogov generalnega direktorja RTV Slovenija (za odgovorno urednico 
Regionalnega radijskega programa v PPE Regionalnega RTV centra Koper – 
Capodistria je na predlog direktorja Radia Slovenija predlagal go. Majo Kirar) ter 
programskih delavcev uredništva regionalnega radijskega programa (predlagali so 
kandidata  g. Armanda Šturmana, ki je prejel njihovo pozitivno mnenje), so člani 
programskega sveta ločeno glasovali o kandidatkah za delovno mesto odgovornega 
urednika Regionalnega radijskega programa v PPE Regionalnega RTV centra Koper – 
Capodistria. Za soglasje h kandidaturi ge. Maje Kirar je od 23 članov programskega 
sveta glasovalo 16 članov (23; 16,5,2), za soglasje h kandidaturi g. Armanda 
Šturmana pa 6 članov programskega sveta (22; 6,7,8,1). 
 

3 - 2  V skladu z 21. členom Zakona o RTV Slovenija in 12. členom statuta javnega 
zavoda se je Programski svet RTV Slovenija seznanil s predlogi generalnega 
direktorja in programskih delavcev uredništva za imenovanje odgovornega 
urednika Regionalnega radijskega programa v PPE Regionalnega RTV centra 
Koper – Capodistria ter na podlagi izida glasovanja dal soglasje h kandidaturi 
ge. Maje Kirar.  

 
 
AD 4.  AKTUALNA PROBLEMATIKA RTV SLOVENIJA 

 

Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje informacijo o poslovanju zavoda in 
realizaciji programsko produkcijskega načrta v obdobju januar –marec 2007. 
 

- - - 
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Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje in načelno podpira pobudo 
Programskega odbora za problematiko programskih vsebin za invalide, da se v prid 
večji zastopanosti invalidske problematike v programih RTV Slovenija  za posebne 
oddaje, namenjene invalidski problematiki, sredstva poskušajo pridobiti iz evropskih 
razvojnih skladov. O predloženem idejnem projektu pa bo razpravljal in odločal po 
pridobitvi mnenja nadzornega sveta. 

 
- - - 
 

Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje predlog programske komisije, naj 
se ponovno sproži pobuda za reševanje vprašanja financiranja programov 
Regionalnega RTV centra Koper-Capodistria v tistem delu, v katerem RTV Koper-
Capodistria pokriva dejavnost italijanske manjšine na ozemlju  Republike Hrvaške. 
 

- - - 
 
Programski svet RTV Slovenija naproša direktorja Radia Slovenija, da poda pisni 
odgovor na vprašanja člana programskega sveta g. Borisa Vezjaka glede odvzema 
delovnega področja novinarja Radia Slovenija. 
 

- - - 
 

Programski svet RTV Slovenija priporoča vodstvu zavoda, naj se aktivno vključi v 
pripravo novega Zakona o radiodifuziji. 
 
 

AD 5.  VARUH PRAVIC GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV   

 

5 - 1  Programski svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju,  naj  na  
podlagi 13. člena statuta  zavoda in v okviru svojih pristojnosti pripravi 
predlog pravilnika za delovanje Varuha pravic gledalcev in poslušalcev in ga 
čim prej posreduje v potrditev programskemu svetu. 

 

             

AD 6.  GLASBENE VSEBINE V RADIJSKIH IN TV PROGRAMIH  

RTV SLOVENIJA  

 

6 – 1 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s številnimi problemi na 
področju glasbenih programov RTV Slovenija. 

 
Programski svet poudarja, da so glasbene vsebine pomemben del programske 
ponudbe RTV Slovenija, zato mora javna RTV gledalcem in poslušalcem 
zagotavljati kvaliteten glasbeni program ne glede na zvrst glasbe.  
 
Programski svet  priporoča, naj se poveča obseg snemanj  slovenskih glasbenih 
del in izvajalcev ter, da vodstvo v dogovoru z glasbenimi uredniki v 
najkrajšem času pripravi konkretne ukrepe, ki bodo zagotovili zadovoljive 
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materialne in kadrovske pogoje za delovanje uredništev glasbenega programa 
tako Radia kot Televizije Slovenija. 

 
6 – 2 Programski svet RTV Slovenija priporoča nadzornemu svetu, naj pri obravnavi 

predlogov za  financiranje oz. sofinanciranje iz obveznic problematiko 
glasbenega programa obravnava kot razvojno naložbo oz. bogatitev 
programske ponudbe javnega zavoda ter temu primerno obravnava tudi 
razreševanje kadrovskih problemov glasbenih uredništev, kjer je manjko 
najhujši in je zaradi tega že ogrožena kontinuirana uredniška politika,  to je, 
pogoj za kvaliteten glasbeni program. 

.  
6 – 3 Programski svet RTV Slovenija naroča vodstvu zavoda, naj pripravi strokovno 

utemeljen predlog za spremembo Zakona o medijih v delu, ki govori  o 40% 
predvajanju domače glasbe v radijskih programih RTV Slovenija tako, da ta 
delež za zavod ne bo obligatoren, ampak zgolj priporočilo. 

 

 

7. PROGRAMSKA PONUDBA MMC-JA IN TELETEKSTA 

 

Programski svet  RTV Slovenija je z zanimanjem, naklonjenostjo in priznanjem za 
opravljeno delo spremljal predstavitev delovanja MMC-ja. Kljub odprtosti in 
konkurenčnosti tega medija v prihodnje, programski svet vztraja na doslednem 
spoštovanju določil programskih standardov, sprejetih na 8. redni seji, dne 
28.11.2006. 
 
Programski svet tudi pričakuje, da se bodo v celoti upoštevale pripombe, ki jih je 
podal g. Mito Trefalt in sodijo v standardno poklicno kulturo v javnih medijih. 
 
 

8. RAZNO 

 

8 – 1 Programski svet RTV Slovenija sprejme predložene dopolnitve Pravilnika o 
podelitvi nagrade Franeta Milčinskega Ježka. 

 
 
 
 

      Predsednik 
    Programskega sveta RTV Slovenija: 

                dr. Stane Granda, l.r. 


