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SKLEPI 3. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA  
RTV SLOVENIJA, Z DNE 11.4.2006 
 
 
0 � 1  Programski svet RTV Slovenija bo o soglasju h predlogu generalnega 

direktorja za imenovanje direktorja radia in direktorja televizije  
odločal na naslednji seji, dne 18. aprila 2006. 
 

 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE  
 
1 � 1  Programski svet RTV Slovenija sprejme zapisnik 2. seje s pripombami, ki so 

bile podane na seji. 
 
 
2.  KADROVSKE ZADEVE 
 
Generalni direktor RTV Slovenija je predlagal, da Programski svet poda soglasje k 
imenovanju g. Vinka Vasleta za direktorja Radia  in g. Jo�eta Mo�ine za direktorja 
televizije. Programski svet bo o obeh predlogih generalnega direktorja odločal na 
naslednji seji, dne 18.4.2006 na podlagi gradiva, v katero bodo vključene predstavitve 
vseh kandidatov, ki so sodelovali v razpisnem postopku in izpolnjujejo formalne vse  
formalne pogoje. Kandidata za obe delovni mesti bosta povabljena na sejo. 
 

- - - 
 
2 � 1  Programski svet RTV Slovenija poziva reprezentativne invalidske 

organizacije, naj mu do seje v mesecu maju posredujejo usklajen predlog 
članov Programskega odbora za problematiko programskih vsebin za invalide.  

 
- - - 

 
2 � 2 V skladu s sklepom 2 � 11 2. redne seje Programski svet RTV Slovenija in na 

podlagi izida glasovanja Programski svet RTV Slovenija imenuje Komisijo za 
informativne in izobra�evalne radijske in TV programe v sestavi: 

- dr. Jana Bezen�ek 
- dr. Spomenka Hribar 
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- Tino Mamič 
- dr. Gregor Pivec 
- dr. Hubert Po�arnik 
- dr. Ivan �tuhec 
- Anton Mito Trefalt 

 
 
2 � 3 V skladu s sklepom 2 � 11 2. redne seje Programski svet RTV Slovenija in na 

podlagi izida glasovanja Programski svet RTV Slovenija imenuje Komisijo za 
kulturne in umetni�ke radijske in TV programe v sestavi: 

- dr. Janez Gril 
  - Tanja Ku�trin    
  - Bine Matoh 
  - dr. Hubert Po�arnik 
  - Tanja Lesničar Pučko 
  - Jo�e Snoj 
  - Maurizio Tremul  

 
 
2 � 4 V skladu s sklepom 2 � 11 2. redne seje Programski svet RTV Slovenija 

imenuje Komisijo za razvedrilne in �portne radijske in TV programe v sestavi: 
  - Tatjana Pirc Gospodarič 
  - Jo�e Hribernik 
  - Ivo Jakop 

- Alenčica Marija Bole Vrabec 
- Helena Zupančič Kastelic 

 
 
AD 3. POSLOVNIK PROGRAMSKEGA SVETA 
 
3 � 1 V skladu s 16. členom Zakona o RTV Slovenija Programski svet RTV 

Slovenija sprejme Poslovnik o delu programskega sveta v predlo�enem 
besedilu kot začasni poslovnik do sprejema statuta. 

 
 V tem času se pridobi mnenje zakonodajno pravne slu�be dr�avnega zbora 

glede statusa funkcije člana programskega sveta. 
 
 
AD 4. INFORMACIJA O PRIPRAVI STATUTA 
 
Programski svet RTV Slovenija je sprejel na znanje informacijo predsednika 
nadzornega sveta in članice programskega sveta o poteku priprav statuta javnega 
zavoda RTV Slovenija. 
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AD 5. PROGRAMSKI STANDARDI 
 
Programski svet RTV Slovenija bo razpravo o programskih standardih nadaljeval na 
seji v mesecu maju, ko bodo svoje pripombe na predlo�eno besedilo podali člani 
programskega sveta in novo imenovano vodstvo zavoda. 
 
 
AD 6  INFORMACIJA O PRIPRAVI LETNEGA PROGRAMSKO  

POSLOVNEGA NAČRTA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2006 
 

Programski svet RTV Slovenija je sprejel na znanje informacijo generalnega 
direktorja RTV Slovenija o poteku priprav letnega plana in pričakuje, da mu bo novo 
imenovano vodstvo dokončen predlog posredovalo na sejo v mesecu maju. 
 
 
AD 8 RAZNO 
 
Člani programskega sveta so z minuto molka počastili spomin na Majdo Sepe, 
dolgoletno vrhunsko interpretko slovenske popularne glasbe in s tem soustvarjalke 
kvalitetne glasbene ponudbe radijih programov RTV Slovenija. 
 
 
 
 
 
 
 
       Predsednik Programskega sveta 
        RTV Slovenija: 
                  dr. Stane Granda 
         
 
 


