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                           Ljubljana, 18. april 2008 

 
 
SKLEPI 16. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA  
RTV SLOVENIJA, Z DNE 15.4.2008 
 
 
 
AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKA 15. REDNE SEJE  
 
1 - 1  Programski svet sprejme zapisnik 15. redne seje. 
 

 

 

AD 2  AKTUALNA PROBLEMATIKA RTV SLOVENIJA 
 
Programski svet RTV Slovenija je sprejel na znanje informacijo o trenutni materialni 
situaciji javnega zavoda in realizaciji programsko produkcijskega načrta v obdobju 
januar – marec 2008 ter ugotavlja, da so se v tem obdobju zastavljene programske 
naloge izvajale v skladu s sprejetim planom.  
 
Programski svet načeloma podpira usmeritev vodstva k zmanjševanju števila redno 
zaposlenih in pomlajevanju kolektiva, pri čemer pa naj se upoštevajo prioritetne 
naloge javne RTV. V ta namen naj vodstvo doreče in programskemu svetu predloži 
strategijo nadaljnjega delovanja glasbenih korpusov, vključno z oceno stroškov 
stalnih zasedb oz. angažiranja glasbenikov po projektih. 
 
 
 
AD 3   IZHODIŠČA PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA  

ZA LETO 2009 
 
3 - 1  Programski svet RTV  Slovenija se je seznanil s programskimi izhodišči 

radijskih in TV programov RTV Slovenija za leto 2009 in ocenjuje, da je 
vodstvo pripravilo kvalitetno podlago za pripravo programsko produkcijskega 
načrta za leto 2009. 

 
Hkrati  izraža zadovoljstvo, da mu je vodstvo izhodišča predložilo že v mesecu 
aprilu, kar programskemu svetu omogoča kvalitetno razpravo o programskih 
ciljih in nalogah v prihodnjem letu. 
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3 - 2  Programski svet RTV Slovenija pričakuje, da bo vodstvo finančno usklajen 

osnutek programsko produkcijskega načrta pripravilo do seje v mesecu juniju 
in pri tem v čim večji meri upošteva predloge programskih komisij in 
sugestije, ki so bile podane v razpravi in sicer: 

 
- ker trenutno razmerje 60% prihodkov iz RTV prispevka, 40% iz 
komercialnih prihodkov, javni RTV ne omogoča izvajanje zakonskih nalog in 
javnega poslanstva na področju kulturnih in izobraževalnih vsebin, je treba 
probleme in dileme javne RTV ter vprašanje programskih prioritet predstaviti 
prek lastnih oddaj širši javnosti;  

 
- naj se informativne oddaje v programsko shemo umeščajo bolj domiselno, da 
si dobre in z visokim ratingom ne bodo med sabo konkurirale; 

 
- v informativnih programih naj se okrepijo mednarodne vsebine in poročanje 
iz tujine;  

 
- v dnevno informativnih oddajah (TV Dnevnik, Odmevi) naj se poveča obseg 
informacij s področja kulture, založniški dejavnosti ter znanosti, za kvalitetno 
pokrivanje tega področja pa naj se vzpostavi boljše sodelovanje s konkretnimi 
uredništvi in ni treba za to usposobiti posebnega novinarja; 
 
- naj se v osrednjih informativnih radijskih in TV oddajah zagotovi 
sorazmerno poročanje o vsem slovenskem ozemlju, posebej pa tudi o zamejcih 
in Slovencih po svetu; 
 
-okrepi naj se sodelovanje in programska izmenjava z vzgojno izobraževalnimi 
organizacijami;  

 
- več vsebin naj se nameni zdravju ter starejši populaciji, predvsem 
problemom, s katerimi se ta sooča pri vsakdanjem življenju in vključevanju v 
družbo;  
 
- v izobraževalnih programih naj se ustrezna pozornost nameni tudi 
ustvarjalnosti narodnih skupnosti in etničnih manjšin v smislu medkulturnega 
dialoga, večjezičnosti ter tolerance in strpnosti do drugačnih in vseh manjšin. 

 
- naj se več programskega časa in morda posebno oddajo nameni turizmu; 

 
- tudi razvedrilne vsebine naj bi vsebovale kulturno zadovoljive vsebine, 
predvsem pa je potrebno doreči javni televiziji primeren stil razvedrilnih 
oddaj, pri licenčnih oddajah pa upoštevati tudi primernost za domače okolje;  

 
- v prihodnjem letu naj se v televizijskih programih na primeren način pokriva 
alternativna glasbena scena, na II. programa Radia Slovenija pa poveča delež 
primerne slovenske glasbe v dnevnih terminih;  

 
- programska izhodišča za leto 2009 naj poda urednik verskega programa   
Radia Slovenija; 
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- oba programa naj primerno obeležita obletnico Ilirskih provinc in 
dokumentarno vsestransko osvetlita vliv tedanjih dogajanj na odnos Slovencev 
do Francije nasploh ter v sklopu tega posebej izpostavita vlogo Valentina 
Vodnika;  

 
- Multimedijski center naj oddaje, ki so gledalcem in poslušalcem dostopne na  
prek tega medija, opremlja s klasifikatorji;  

 
- v vseh radijskih in TV programih naj se okrepi medsebojno reklamiranje in 
lastna promocija. 

 
 
3 - 3 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s stanjem v Igranem programu 

Radia Slovenija in predlogi g. Igorja Likarja. 
 

Programski svet podpira vizijo in rešitve, ki jih je pripravilo vodstvo radijskih 
programov in jih že uresničuje. 

 
 
 
AD 4  REGIONALNI PROGRAMI, PROGRAMI ZA NARODNI SKUPNOSTI  

IN ROME TER PROGRAMSKO SODELOVANJE Z ZAMEJCI 
 
4  - 1  Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z delovanjem regionalnih 

centrov Koper in Maribor. 
 

Programski svet ugotavlja, da lahko regionalni programi in programi za 
narodni skupnosti  kvalitetno dopolnjujejo programsko ponudbo osrednjih  
nacionalnih programov, zato apelira na programsko vodstvo, naj to možnost 
dodobra izkoristi.  

 
Še posebej pa poziva k povečani skrbi in k večjemu programskemu 
sodelovanju z  zamejci. 
 

4 - 2 Programski svet RTV Slovenija naroča vodstvu, naj mu do naslednje seje poda 
pregled vidnosti in slišnosti radijskih in TV programov RTV Slovenija. 

 
 

AD 5  PISMA GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV 
 
Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s pismi, ki so jih gledalci in poslušalci 
naslovili na programski svet v času med obema sejama ter podanimi odgovori. 
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AD 6 RAZNO 
 

6 - 1 Programski svet RTV Slovenija imenuje v Komisijo za razvedrilne in športne 
programe g. Borisa Grabrijana, dr. Jerneja Pikala in dr. Leona Oblaka. 

            

 
- - - 

 
 
Naslednja seja programskega sveta bo 17. junija 2008.  
 

 
 
 
 
 

      Predsednik  
    Programskega sveta RTV Slovenija: 

                    dr. Stane Granda, l.r. 
 


