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                           Ljubljana, 19. junij 2008 

 

 

SKLEPI 17. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA  

RTV SLOVENIJA, Z DNE 17.6.2008 

 
 
 
AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE SEJE  

 

1 - 1  Programski svet sprejme zapisnik 16. redne seje. 
 
 
 
AD 2  AKTUALNA PROBLEMATIKA RTV SLOVENIJA 

 

Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z dejavnostjo vodstva v času med 
obema sejama na programskem in poslovnem področju.  
 
Programski svet izraža zadovoljstvo, da je zavodu v razmeroma kratkem času uspelo 
realizirati kadrovsko, tehnično in finančno zahteven projekt posebnega nacionalnega  
programa, namenjenega parlamentarnim vsebinam in izraža prepričanje, da bo  RTV 
Slovenija to z zakonom zaupano ji nalogo tudi uspešno opravljala. 
 

- - - 
 
2 – 1 Programski svet RTV Slovenija je sprejel na znanje zagotovilo direktorja 

Radia Slovenija, da zaradi kadrovskih zamenjav in finančnih težav  
programska ponudba III. radijskega programa ne bo vsebinsko prizadeta in ne 
bo odstopala od načrtovane za leto 2008. 

 
Programski svet naroča Komisiji za kulturno umetniške programe naj natančno 
spremlja dogajanja v III. radijskem programu in po potrebi na naslednji seji 
sproži razpravo o tem programu. Hkrati pričakuje, da mu bo vodstvo v 
kratkem podalo celovito informacijo, katere vsebine III. radijskega programa 
bi bile lahko prizadete zaradi dosedanjih finančnih  prekoračitev. 
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AD 3   OSNUTEK PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA  

ZA LETO 2009 

 
 
3 - 1  Ob upoštevanju zagotovila vodstva RTV Slovenija, da si bo v postopku 

načrtovanja  za leto 2009 prizadevalo obseg finančnih sredstev, namenjenih 
programov, ohraniti na ravni leta 2008 Programski svet RTV  Slovenija 
predložen osnutek, ob smiselnem upoštevanju  predlogov in sugestij 
programskih odborov, komisij in članov programskega sveta, sprejema kot 
predlog programsko produkcijskega načrta radijskih in TV programov za leto 
2009. 

 
Hkrati pričakuje, da bo vodstvo do seje v mesecu septembru predlog 
programsko produkcijskega načrta radijskih in TV programov za leto 2009 
finančno uskladilo in ga skupaj s programskimi shemami predložilo 
programskemu svetu v potrditev v predvidenih rokih. 
 

Programski svet sprejema in pričakuje, da bo vodstvo v nadaljnjem postopku 
upoštevalo naslednje predloge in sugestije programskih odborov, komisij in  članov 
programskega sveta: 
 
- v vseh programih je treba večjo pozornost  nameniti rabi slovenskega jezika;  
- okrepi naj se sinergija med radijskimi in  TV programi pri podajanju enakih vsebin 
in informacij (npr. kulturne in prometne informacije in podobno)  
- dosledno naj se spoštujejo napovedani termini oddaj in zagotovi točnost pričetka 
oddaj; 
- okrepiti naj se promocija programov  in pri tem bolje izkoristi možnost lastnega 
reklamiranja oddaj oz. programov ter v ta namen izdela celostna podoba zavoda RTV oz. 
image RTV-ja;  
- organizira naj se  posvetovalna oz. okrogla miza, kjer bi se obravnavali problemi in     
 dileme kulturno umetniških programov. 
 
- glasbena uredništva Radia Slovenija naj v večji meri izkoristijo bogat arhiv 
kvalitetne slovenske glasbe; 
- v planu radijskih programov naj načrte za prihodnje leto poda tudi urednik verskega 
Programa. 
  
- v osrednjem TV dnevniku naj se uvede stalna rubrika o tekočih kulturnih dogodkih,  
- vsaj nekatere kulturno umetniške oddaje naj se umestijo v ustrezen programski čas 
in ne v pozne nočne ure; 
- naj se postopno povečuje obseg  snemanj domačih, slovenskih dram,  in 
dramatizacij t. i. telenovel, uveljavljenih slovenskih pisateljev; 
- v izobraževalnem programu naj se razmisli o uvedbi posebnega formata oddaj, z vsebinsko 
različnimi in atraktivnimi rubrikami; 
- prouči naj se  možnosti za uvedbo krajših kvizov z vprašanji z različnih področjih, saj je tudi 
na ta način mogoče dokaj uspešno dvigovati raven splošnega vedenja; 
- v poletnih večernih terminih naj se programska ponudba  obogati z vezanim 
programom v obliki nekdanje »poletne noči« z lahkotnejšimi nadaljevankami in filmi, 
po možnosti pa tudi z »promocijskimi« oddajami v živo iz različnih krajev po 
Sloveniji; 
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- v programski ponudbi 3. TV programa naj se predvidijo pogovorne oddaje, ki bodo 
osvetljevale ozadje aktualnega dogajanja v parlamentu (npr. kulturne in politične 
analize); 
- programski čas, ko parlament ne zaseda, naj se izkoristi tudi za druge zahtevnejše 
programske vsebine; 
-  tonsko naj se uravnovesijo prehodi med posameznimi programskimi sklopi oz. med 
posameznimi vestmi in reklamami; 
 
- sklopu celotnega javnega zavoda naj se večja pozornost nameni problematiki in 
ustvarjalnosti obeh narodnih skupnosti in invalidom; 
- v delih, kjer je omenjeno sodelovanje s Slovenci v Italiji, naj se to sodelovanje  
 razširi še s »Slovenci, ki živijo na Hrvaškem«, 
- v oddaje, kot so literarni nokturno, spomini, pisma, zbrana proza, naj se vključi tudi 
ustvarjalnost narodnih skupnosti  oz. kvalitetne pesnike iz italijanske in madžarske 
narodne skupnosti in njihova dela; 
- v oddaje naj se kot gostje oz. nastopajoči pogosteje vabijo invalidi. 
 
Za reševanje problemov pri zagotavljanju vidnosti programov RTV Slovenija in 
programskega sodelovanja s Slovenci v sosednjih državah bo programski svet 
ustanovil posebno komisijo. 

 
 

AD 4   RAZNO 

 
Multimedijski center  

 
Programski svet sprejme na znanje predloženo gradivo in informacijo o načrtovani 
ukrepih generalnega direktorja, ki naj bi vodili k boljšemu delovanju Multimedijskega 
centra. 

 
- - - 

 
Programski svet priporoča vodstvu zavoda, naj problem g. Rudija Klariča razrešuje 
sporazumno in predlaga, da se v ta namen s strani RTV Slovenija imenuje komisija v 
sestavi: 

- Jože Hribernik, namestnik predsednika programskega sveta, 
-     Jože Možina, direktor TV Slovenija 
-  mag. Cvetka Žirovnik, pomočnica gen.direktorja za kadre. 

 
- - - 

 
Naslednja seja programskega sveta bo 23. septembra 2008. 

 
 
 
 

      Predsednik  
    Programskega sveta RTV Slovenija: 

                    dr. Stane Granda 


