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                           Ljubljana, 3. november  2008 

 
 
SKLEPI 18. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA  
RTV SLOVENIJA, Z DNE 28.10.2008 
 

 

 

AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKA 17. REDNE SEJE  
 
1 - 1  Programski svet sprejme zapisnik 17. redne seje. 

 

 

 

AD 2  AKTUALNA PROBLEMATIKA RTV SLOVENIJA 
 
Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje  informaciji generalnega direktorja 

RTV Slovenija RTV Slovenija in varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev. 

 
 
 
AD 3 POROČILO O REALIZACIJI PPN-JA V OBDOBJU 
            JANUAR – AVGUST 2008 
 
3 – 1 Programski svet RTV Slovenija sprejme na zanje poročilo o realizaciji 

programsko produkcijskega načrta radijskih in TV programov RTV Slovenija 

v obdobju januar - avgust 2008. 

 

- - - 

 

3 – 2  Programski svet RTV Slovenija ponovno opozarja, da se  v informativnih 

oddajah  TV Slovenija premalo pozornosti namenja dogajanju v regijah, zato 

ponavlja zahtevo, da se v osrednjih informativnih oddajah poveča delež 

prispevkov iz regij. 

 

3 – 3 Programski svet RTV Slovenija pričakuje, da bo Komisija za informativne 

programe natančno analizirala primere javnega nastopanja  zaposlenih in 

honorarnih sodelavcev v  kampanjah političnih strank v času volilne kampanje 

in na podlagi svojih ugotovitev ter predlogov vodstva programskemu svetu 
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predlagala konkretne ukrepe oz. predloge za dopolnitev programskih 

standardov. 

- - - 

 

3 – 4 Programski svet RTV Slovenija sprejema na znanje ugotovitev Komisije za 

kulturne in umetniške programe, da so se kulturno umetniške vsebine na Radiu 

Slovenija izvajale v skladu s sprejetim planom in da zaradi kadrovskih 

sprememb v uredništvih III. programa programska ponudba tega programa v 

obravnavanem obdobju ni bila v ničemer okrnjena.  

 

- - - 

 

3 - 5  Programski svet RTV Slovenija sprejema na znanje oceno Komisije za 

izobraževalne programe RTV Slovenija, da je bilo v tem obdobju marsikaj 

narejeno dobro, kvalitetno in v zadovoljstvo gledalcev in poslušalcev. Zato 

izraža pohvalo za dobro opravljeno delo, z željo, da se tudi v prihodnje dela 

čim boljše in z zavestjo, da je javna RTV vendarle v posebnem položaju v 

primerjavi s katerokoli komercialno postajo in da to kar dela, ni vedno 

finančno najbolj pokrito ali morda celo zaželeno.   

 

Hkrati apelira na programsko vodstvo, da so izobraževalne vsebine čimbolj 

prisotne v programih, želja vseh pa je, da bi v prihodnjem letu bilo teh vsebin 

čim več, kot tudi igranih dokumentarnih oddaj. 

 
- - - 

 

3 – 6 Programski svet RTV Slovenija v celoti sprejema predloge in sugestije 

Komisije za razvedrilne in športne programe  in sicer,  

 

- naj se vzpostavi tesnejše sodelovanje radijskih in TV  uredništev in večja 

medsebojna programska podpora pri večjih projektih radia in televizije, saj ti v 

javnost predstavljajo RTV Slovenija kot celoto; 

 

- okrepiti naj se promocija zlasti lastnih oddaj in to z samopromocijo in 

koordinirano promocijo v vseh lastnih programih. V ta namen naj  generalni 

direktor komisijo in programski svet seznani z načrtovanimi organizacijskimi 

in kadrovskimi spremembami v službi za odnose z javnostjo ter strategijo 

vodstva na področju promocije lastnih programov; 

 

- vodstvo naj programski svet in komisijo seznani, kako namerava urediti 

vprašanje varovanja splošnega imidž-a javne RTV s strani zaposlenih in 

honorarnih sodelavcev; 

 

- odgovornim urednikom naj se zagotovi ustreznejša pravna podpora pri 

urejanju pogodbenih razmerij (avtorske in izvajalske pravice) z zunanjimi 

sodelavci. 

 

- za vrednotenje programov naj se pripravijo kvalitativni kriteriji, saj 

barometer gledanosti ne more biti edino merilo odzivnosti programov javne 

RTV: 
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-  vodstvo naj prouči možnosti za redno (informativno) oddajo o turizmu brez 

finančne in s tem programske odvisnosti od STO in jo umesti v programsko 

produkcijski načrt za leto 2009;  

 

- vodstvo naj programskemu svetu in komisiji podrobneje predstavi probleme, 

vezane na produkcijske kapacitete TV Slovenija. 

 

Programski svet vsem, ki so sodelovali pri projektu Olimpijada – Peking 2008 in 

Paraolimpijada javno izreka pohvalo za uspešno opravljeno delo. 

 

- - - 

 

3 – 7 Programski svet RTV Slovenija  sprejme na znanje poročilo o delovanju in 

realizaciji PPN-ja TV SLO 3 v obdobju januar – avgust 2008. 

 

 Programski svet podpira razmišljanja o profiliranju vseh treh TV programov in  

 umeščanju zahtevnejših kulturno umetniških, dokumentarnih in izobraževalnih 

oddaj na TV SLO 3, s čemer bi brez dodatnih stroškov tem vsebinam 

zagotovili primernejše termine in hkrati programski prostor zapolnili s 

kvalitetnimi vsebinami, kar je nesporno v interesu gledalcev in zainteresirane 

javnost. 

 

 V ta namen programski svet apelira na nadzorni svet, naj program TV SLO 3 

obravnava kot razvojni projekt.  

 

- - - 

 

3 – 8 Programski svet RTV Slovenija z zadovoljstvom ugotavlja, da javni zavod, 

kljub velikimi kadrovskimi težavami, v celoti izpolnjuje novo zakonsko 

obveznost do Romov in da so zlasti radijske oddaje, namenjene tej populaciji, 

med poslušalci naletele na izjemno dober odziv. 

 

 

 
AD 4   INFORMACIJA O PRIPRAVI LETNEGA PLANA  ZA LETO 2009 

 
4 – 1 Programski svet RTV Slovenija sprejme na zanje informacijo o pripravah 

letnega plana za leto 2009 in pričakuje, da mu bo vodstvo usklajen planski 

dokument predložilo do naslednje seje.  

 

4 – 2 Programski svet RTV Slovenija apelira na programsko vodstvo, naj v 

programsko produkcijskem načrtu za prihodnje leto v okviru razpoložljivih 

sredstev v čim večji meri upošteva predloge in sugestije Programskega odbora 

za invalidske vsebine v programih RTV Slovenija. 

 

 

Programski svet RTV Slovenija bo na eni prihodnjih sej razpravljal o možnostih 

financiranja javne RTV in poziva vodstvo zavoda, da mu v ta namen predloži 

primerjalne podatke o financiranju javnih RTV – članic EBU-ja. 
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AD 5  PISMA GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV 
 
Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s pismi, ki so jih gledalci in poslušalci v 

času med obema sejama naslovili na programski svet ter odgovori javnega zavoda. 

 

 
AD 6  RAZNO 
 

6 - 1 Programski svet RTV Slovenija imenuje v Komisijo za razvedrilne in športne 

programe g. Tomaža Habeta. 

 

            

6 – 2  V skladu s svojim poslovnikom Programski svet RTV Slovenija imenuje 

Komisijo za programske vsebine RTV Slovenija, namenjene Slovencem v 

sosednjih državah v sestavi: 

- dr. Janko Malle 

- Rudi Pavšič 

- Boris Cipot 

- Tino Mamič 

- Marjan Terpin 

 

 

- - - 

 

Ob visokih jubilejih 80 obletnici Radia Slovenija in 50 obletnici Televizije Slovenija 

Programski svet RTV Slovenija čestita vsem zaposlenim. 

 

- - - 

 

 

Naslednja seja programskega sveta bo v torek, 25. novembra 2008. 

 

 

 

 

 

 

      Predsednik  

    Programskega sveta RTV Slovenija: 

                  dr. Stane Granda, l.r. 


