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                    Ljubljana, 21. junij 2007

SKLEPI 12. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA 
RTV SLOVENIJA, Z DNE 19.6.2007

AD 1 POTRDITEV ZAPISNIKA 11. REDNE SEJE TER 
          PREGLED URESNIČEVANJA SKLEPOV

1 – 1 Programski svet sprejme zapisnik 11. redne seje.

- - -

Programski svet sprejme na znanje poročilo o uresničevanju sklepov programskega 
sveta.

Odgovore in pojasnila na naknadna vprašanja g. Borisa Vezjaka bo predhodno 
obravnavala Komisija za informativne in izobraževalne programe.

AD 2 SOGLASJE K IMENOVANJU ODGOVORNEGA UREDNIKA

Na podlagi predlogov generalnega direktorja RTV Slovenija (za odgovornega 
urednika športnega programa TV Slovenija je na predlog direktorja TV Slovenija 
predlagal g. Milana Jovanoviča) ter programskih delavcev športnega programa
(predlagali so g. Igorja E. Berganta, ki je prejel njihovo večinsko podporo), so člani 
programskega sveta ločeno glasovali o kandidatih za delovno mesto odgovornega 
urednika Športnega programa TV Slovenija. Za soglasje h kandidaturi g. Igorja E.
Berganta je od 23 članov programskega sveta glasovalo 7 članov (23; 7,10,2,4), za 
soglasje h kandidaturi g. Milana Jovanoviča pa 14 članov programskega sveta (22;
14,4,3,1).

2 - 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 programskih delavcev za imenovanje odgovornega urednika 
Športnega programa TV Slovenija.
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Na podlagi izida glasovanja o obeh predlogih Programski svet RTV Slovenija 
ugotavlja, da nobeden od predlaganih kandidatov  ni prejel večine glasov vseh 
članov sveta in s tem soglasja programskega sveta.

AD 3 AKTUALNA PROBLEMATIKA RTV SLOVENIJA

Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje informacijo o poslovanju zavoda v 
obdobju januar – maj 2007 ter o aktivnostih vodstva v zvezi s prenovo plačnega 
sistema v RTV Slovenija.

Programski svet sprejme na znanje tudi pobude in predloge programskih odborov.

AD 4   PRAVILNIK O DELOVANJU VARUHA PRAVIC 
GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV  

4 - 1 V skladu s 13. členom Statuta javnega zavoda Programski svet RTV Slovenija 
na predlog generalnega direktorja in delovne komisije sprejme Pravilnik o 
delovanju Varuha pavic gledalcev in poslušalcev z dopolnitvami, ki so bile 
podane na seji.

           
AD 5 POROČILO O URESNIČEVANJU PPN-ja V OBDOBJU 

JANUAR – MAJ 2007

Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje poročilo o uresničevanju
programsko produkcijskega načrta v obdobju januar 2007.

AD 6 PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT ZA LETO 2008

6 – 1 Programski svet RTV Slovenija podpira novosti, ki jih v radijskih in TV 
programih RTV Slovenija načrtujejo za leto 2008 in pričakuje, da mu bo 
programsko vodstvo osnutek programsko produkcijskega načrta za leto 2008, 
vključno z vsemi zakonsko pogojenimi planskimi elementi predložilo v 
obravnavo v začetku meseca septembra.

      Predsednik 
   Programskega sveta RTV Slovenija:
               dr. Stane Granda,l.r.


