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                         Ljubljana, 28. november 2007 

 
SKLEPI 14. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z DNE 27.11.2007 
 
 

AD 1.  POTRDITEV ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE TER  
            PREGLED URESNIČEVANJA SKLEPOV 
 

1 – 1  Programski svet sprejme zapisnik 13. redne seje s pripombami, ki so bile 

podane na seji 

 

 
AD 2.  AKTUALNA PROBLEMATIKA RTV- JA  
 
Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje informacijo generalnega direktorja 

o aktualnih vprašanjih zavoda in na to vezanih aktivnostih vodstva v času med obema 

sejama.  

 

Programski svet podpira namero vodstva in priporoča nadzornemu svetu, naj odobri 

izplačilo izrednega nagrajevanja zaposlenim ob koncu leta. 

 

 
AD 3.  INFORMACIJA O TVSLO 3 - PARLAMENTARNI PROGRAM 
 
3 – 1 Programski svet RTV Slovenija podpira predloženo programsko zasnovo 

parlamentarnega programa, usklajeno s finančnimi, kadrovskimi in tehničnimi 

možnostmi zavoda. 

 

3 – 2 Programski svet RTV Slovenija bo poročilo o uresničevanju programske 

zasnove parlamentarnega programa razpravljal v mesecu septembru 

prihodnjega leta. 

 

 
AD 4.  PROGRAMSKO POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2008 
  
4 – 1  V skladu s 16. členom Zakona o RTV Slovenija in 12. členom statuta javnega 

zavoda Programski svet RTV Slovenija na predlog generalnega direktorja 

sprejme Programsko produkcijski načrt RTV Slovenija za leto 2008 in 

predložene programske sheme. 
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4 – 2 V skladu z 16. členom Zakona o RTV Slovenija in 12. členom statuta javnega 

zavoda Programski svet RTV Slovenija na predlog generalnega direktorja daje 

pozitivno mnenje  h predlogu finančnega plana zavoda za leto 2008. 

 
 
AD 5.  INFORMATIVNI PROGRAM TV SLOVENIJA 
 
5 – 1 Programski svet RTV Slovenija podpira zahtevo programskega vodstva in 

novinarjev za ustrezno kadrovsko izpopolnitev informativnega programa TV 

Slovenija oz. v kvalitativnem smislu vsaj do nivoja nadomestila novinarjev, ki 

so zapustili informativni program.  

 

 Programski svet priporoča tudi ustreznejšo komunikacijo med vodstvom in 

zaposlenimi v Informativnem programu TV Slovenija ob spoštovanju 

pristojnosti in odgovornosti kot jih določa Zakon o RTV Slovenija. 

 

  

5 – 2 Programski svet RTV Slovenija pričakuje, da ga bo vodstvo po treh mesecih 

obvesti o razmerah v UPE Informativni program TV Slovenija. 

 
 
AD 6. PISMA GLEDALCEV IN  POSLUŠALCEV 
 
Programski svet RTV Slovenija bo naslednjo sejo v celoti namenil  pregledu 

opravljenega dela in izvajanju zakonske obveznosti programskega sveta do gledalcev 

in poslušalcev. 

 

Programski svet RTV Slovenija vztraja na zahtevi, da  Programski standardi veljajo za 

oddaje v vseh programih RTV Slovenija. 

 

Programski svet zahteva od vodstva RTV Slovenija, da jih dosledno upošteva tudi 

Multimedijski center.  

 

 
AD 7.  RAZNO 
 
Programski svet RTV Slovenija čestita go. Ireni Glonar za uspešno predstavitev 

radijske igre za otroke in mladostnike na mednarodnem festivalu. 

 

Programski svet RTV Slovenija izraža zadovoljstvo nad kvalitetno pripravljenim 

portretom Jurija Reje in še bolj nad dejstvo, da je bil tej kvalitetni kulturni oddaji 

namenjen elitni termin. 

 

 

 

      Predsednik  

   Programskega sveta RTV Slovenija: 

                    dr. Stane Granda,l.r. 


