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                           Ljubljana, 19. junij 2009 

 
 
 
SKLEPI 23. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA  
RTV SLOVENIJA, Z DNE 16.6.2009 
 

 

 

AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE  
 

1 – 1  Programski svet RTV  Slovenija sprejme zapisnik 22. redne seje. 

 

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

RTV Slovenija o poslovanju javnega zavoda v času med obema sejama. 

 

- - - 
 

2 – 1 Programski svet  RTV Slovenija podpira uvrstitev nanizanke “Danes dol, jutri 

 gor”, v jesensko programsko shemo in poziva Nadzorni svet RTV SLO, da 

 odobri financiranje nadaljevanke iz razvojnih sredstev. 

 

- - - 

 

2 - 2 Programski svet RTV Slovenija Komisija ocenjuje, da se je RTV Slovenija v 

času predvolilne kampanje in tudi ob predstavljanju rezultatov tokrat posebej 

izkazala. Z najbolje izvedeno in najbolj natančno javnomnenjsko raziskavo, si 

je utrdila tudi ugled in verodostojnost.   

 

 Informativni program TV Slovenija je v času volilne kampanje odprl za 

 skupnost pomembno in odmevno zgodbo, ki kaže nenavadne povezave med 

 banko v državni lasti, posameznimi podjetji in politiki. Programski svet 

 ocenjuje, da je uredništvo ravnala profesionalno in pričakuje, da bo tako 

 profesionalno ravnalo tudi v bodoče. 

 

 Programski svet odločno nasprotuje diskreditiranju in diskvalificiranju 

 novinarjev in s tem javne televizije v celoti in opozarja na zavajanje javnosti, 
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 ki ga je pri tem uporabil prizadeti politik, ko je skušal z zmerjanjem novinarjev 

 in neresničnimi navedbami demantirati dokument o izpostavljenosti NLB 

 tveganjem v povezavi s skupinama podjetij Ultra In Hram. 

 

- - - 

 

Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje informacijo o dostopnosti  TV 

programov RTV Slovenija na podlagi nove tehnologije med Slovenci  v sosednjih 

državah .  

 

 
AD 3  POROČILO O DELU VARUHINJE PRAVIC GLEDALCEV IN  
 POSLUŠALCEV 
 
3 - 1 Programski svet sprejme na znanje Poročilo in predloge varuhinje pravic 

 gledalcev in poslušalcev ter stališča programskih komisij.  

 

 Programski svet predlaga, naj vodstvo k ugotovitvam iz poročila poda svoje 

 mnenje, generalni direktor pa  tako dopolnjeno poročilo o odzivih gledalcev in 

 poslušalcev, vključno z opredelitvijo do konkretnih predlogov varuhinje, 

 posreduje na naslednjo sejo programskega sveta. 

 

 
AD 4   PISMA GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV 
 

Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s pismi gledalcev in poslušalcev. 

 

  
AD 5    RAZNO 
 
5 – 1 Programski svet RTV Slovenija se bo do sprememb Poklicnih meril in načel  

 novinarske etike v programih RTV Slovenija dokončno opredelil na 

 korespondenčni seji. 

 

   

 

     Predsednik  

    Programskega sveta RTV Slovenija: 

                    dr. Stane Granda, l.r. 


