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                         Ljubljana, 21. februar 2008 

 
 
SKLEPI 15. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA  
RTV SLOVENIJA, Z DNE 19.2.2008 
 
Programski svet RTV Slovenija je sprejel na znanje, da je Državni zbor RS v skladu z 
Zakonom o RTV Slovenija in na podlagi javnega poziva imenoval osem članov 
programskega sveta za štiriletni mandat (2008 – 2012) in sicer g. Borisa Grabrijana,  
g. Petra Jančiča, g. Bineta Matoha, dr. Leona Oblaka, mag. Staneta Okoliša, dr. Huberta 
Požarnika, mag. Antona Šepetavca, in dr. Matevža Tomšiča.  
 
Državni zbor je namesto člana programskega sveta dr. Gregorja Pivca, ki mu je mandat 
prenehal po zakonu, imenoval g. Petra Rudla.  
 
 
AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKOV 14. REDNE SEJE  
 
1 – 1  Programski svet sprejme zapisnik 14. redne seje. 
 

 

AD 2  AKTUALNA PROBLEMATIKA RTV SLOVENIJA 
 
Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje informacijo o aktualnih problemih 
zavoda in na to vezanih aktivnostih vodstva v času med obema sejama, v kateri je 
generalni direktor izpostavil, da so finančna vprašanja in kadrovska politika del 
obveznosti vodstva javnega zavoda ter, da se vodstvo tega v polnosti zavedata in 
ustrezno ukrepa.  
 

 

AD 3   POROČILO O REALIZACIJI  PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA 
NAČRTA  ZA LETO 2007 

 
3 – 1  Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje Poročilo o realizaciji 

programsko produkcijskega načrta za leto 2007. 
 
 Programski svet ugotavlja, da so bili zastavljeni programski cilji  realizirani, 

za kar gre zasluga in zahvala vodstvu zavoda in prizadevnim programskim 
ustvarjalcem. 
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Ob pregledu uresničevanja zastavljenih programskih ciljev,  Programski svet RTV 
Slovenija ponovno opozarja na dosledno upoštevanje programskih standardov v vseh 
programih RTV Slovenija, za kar odgovarjajo vodstvo RTV S, odgovorni uredniki in 
uredniki programov. 
 
Programski svet priporoča in poziva vodstvo naj v prihodnje:  

 
- da večji poudarek kulturnim vsebinam in v informativnih oddajah okrepi   
  poročanje o dogajanju na kulturno umetniškem  področju nasploh;  
 
- več pozornosti nameni jezikovni kulturi in standardom v vseh programih; 
 
- v radijskih programih poveča zastopanost operne in ljudske glasbe ; 
 
- opredeli strategijo razvoja in delovanja glasbenih korpusov in posebej   
   komornega zbora; 
 
- poveča obseg predvajanju radijskih iger in v ta namen ustrezno 
  (re)organizira delovanje Uredništva igranega programa Radia Slovenija; 
 
-  prouči možnost za uvrstitev prenosov maš na I. radijski program;  
 
-  uravnoteži financiranje programov za narodni skupnosti ter  
   prouči termine predvajanja TV oddaj za madžarsko narodno skupnost; 
 
-  poveča zastopanost problematike slovenskih manjšin v programih RTV 
   Slovenija in prouči možnost za okrepitev dopisniške mreže v zamejstvi s 
   tamkajšnjimi kadri,  
 
-  poveča obseg informacij o invalidih in aktivneje pristopi k zagotavljanju  
   tehničnih pogojev za spremljanje radijskih in TV programov v invalidom 
   prilagojenih tehnikah;  
 
-  doreče programsko vlogo MMC-ja znotraj javnega zavoda ter v skladu s tem  
   opredeli strategijo programskega razvoja in organizacijskega delovanja ter    
   statutarno ureditev MMC-ja in predlaga ustrezne organizacijske in  statutarne  
   spremembe; 
 
-  naj si v večji meri prizadeva za izboljšanje slišnosti radijskih in vidnosti TV  
   programov ter okrepi promocijo programske ponudbe. 
 

 
Programski svet RTV Slovenija pričakuje, da mu bo vodstvo do naslednje seje podalo 
podrobno poročilo o stanju, delovnih normativih in prioritetah programskega vodstva 
pri razreševanju kadrovskih problemov po uredniških enotah. 
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AD 4  POROČILO O DELU PROGRAMSKEGA SVETA, 
  ODBOROV IN KOMISIJ 
 
4 – 1 Programski svet RTV Slovenija v skladu s svojim poslovnikom imenuje 

Komisijo za izobraževalne radijske in TV programe v sestavi: 
g. Bine Matoh 
dr. Leon Oblak 
mag. Stanko Okoliš 
g. Sašo Pauković 
g. Jože Snoj 
mag. Anton Šepetavc 
g. Maurizio Tremul. 

 
 
4 – 2 Programski svet RTV Slovenija imenuje v Komisijo za informativne programe  
 g. Petra Jančiča in dr. Matevža Tomšiča. 
  
 

AD 5  PISMA GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV 
 

Programski svet RTV Slovenija ponovno opozarja, da je odgovarjanje na pisma 
gledalcev in poslušalcev dolžnost vseh odgovornih oz. naslovnikov in da morajo biti 
odgovori, ne glede na vsebino,  spoštljivi. 
 

             

 
 

      Predsednik  
    Programskega sveta RTV Slovenija: 

                    dr. Stane Granda,l.r. 
 


