
 1 

 
 
 
 
 
 
 

    
    
                 

                           Ljubljana, 28. oktober  2009 

 
 
 
SKLEPI 25. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA  
RTV SLOVENIJA, Z DNE 27.10.2009 
 
 
 
AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKA 24. REDNE SEJE  
 
1 – 1  Programski svet RTV  Slovenija sprejme zapisnik 24. redne seje, z  
 dopolnitvijo g. Tina Mamiča. 
 
 
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. 
 
 
AD 3  PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT ZA LETO 2010 
 

3 – 1 V skladu s 16. členom Zakona o RTV Slovenija in 12. členom Statuta javnega 
 zavoda Programski svet RTV Slovenija na predlog generalnega direktorja 
 sprejme predloženi Programsko produkcijski načrt RTV Slovenija za leto 2010 in 
predložene programske sheme, vključno s predlagano dopolnitvijo, da se namesto 
enega od dveh predvidenih igranih filmov (v dolžini 90 minut) pripravi celovečerni 
film na temo osamosvojitve. 

 
3 – 2 V skladu s 16. členom Zakona o RTV Slovenija in 12. členom Statuta javnega zavoda 

Programski svet RTV Slovenija na predlog generalnega direktorja daje pozitivno 
mnenje  h predlogu finančnega plana zavoda za leto 2010. 
 

3 - 3  Programski svet RTV Slovenija na predlog generalnega direktorja daje soglasje k 
programsko razvojnim in posebnim programskim projektom radijskih in TV 
programov za leto 2010, kot so navedeni v finančnem planu (stran 130), vključno s 
projektom prenove osrednjih informativnih oddaj in predlaga, da se dodajo v 
programsko produkcijski načrt za leto 2010, ko bo nadzorni svet odobril financiranje 
iz razvojnih sredstev. 
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 Programski svet načelno podpira tudi projekta Gallus v izvedbi Komornega zbora in 
kviz »vse ali nič« in predlaga nadzornemu svetu, naj ju obravnava kot posebna 
programska projekta, ki sledita dosedanjim sugestijam in predlogom članov 
programskega in nadzornega sveta. 

 
Programski svet RTV Slovenija vodstvu priporoča, naj programsko opredeli in zagotovi 
finančno kritje za osrednjo prireditev ob podelitvi vseh nagrad RTV Slovenija in pooblašča 
predsednika programskega sveta, da skupaj z programskima direktorjema in varuhinjo pravic 
gledalcev in poslušalcev, pripravijo sprejemljivo rešitev glede posebne oddaje za gledalce in 
poslušalce. 

 
 
 
AD 4 POBUDA TREH ČLANOV PROGRAMSKEGA SVETA 
 
4 – 1  Ob upoštevanju mnenja in sklepov Komisije za razvedrilne in športne 
 programe Programski svet RTV Slovenija ugotavlja, da je vodstvo v skladu z 
 zahtevo treh članov programskega sveta predložilo poročilo o uredniškem 
 posegu v oddajo Hri-bar, z dne 10.10.2009 in podalo razloge za poseg v 
 oddajo.  
 
 Programski svet soglaša z ugotovitvijo programske komisije, da odgovorni 
 urednik razvedrilnega programa v tem primeru ni zlorabil svojega 
 položaja oz. ni prekoračil svojih pooblastil.  
 
 
AD 6  RAZNO 
 
6 – 1 Člani programskega sveta se v prid dobrodelni akciji TV Slovenija »Stopimo 
 skupaj za brezposelne« odrekajo delu sejnine v višini po 20 EUR. 

 
- - - 

 
Ob dnevu RTV-ja Programski svet RTV Slovenija čestita vsem zaposlenim. 

 
 
   
 
     Predsednik  

    Programskega sveta RTV Slovenija: 
                    dr. Stane Granda, l.r. 
 
 
 
 
 
 


