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                             Ljubljana, 20. julij 2006 

 
 
 
SKLEPI 6. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA  
RTV SLOVENIJA, Z DNE 18.7.2006 
 
 
AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE  
 
1 � 1  Programski svet RTV Slovenija sprejme zapisnik 5. seje. 
 

- - - 
 

Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje različna stali�ča in pravna mnenja 
glede postopka imenovanja Programskega odbora za problematiko programskih 
vsebin za invalide in poobla�ča predsednika, da nadaljuje s postopkom usklajevanja 
tako, da bo programski svet lahko imenoval člane programskega odbora na naslednji 
seji. 
 
 
AD 2   KADROVSKE ZADEVE 
 
2 � 1  Programski svet RTV Slovenija na podlagi sklepa Sveta Pomurske 

samoupravne narodne skupnosti, z dne 16.6.2006,  ugotavlja, da je g. Jo�efu 
Caru prenehal mandat člana programskega sveta in da bo preostali del 
mandata interese mad�arske narodne skupnosti v programskem svetu 
zastopala ga. Elizabeta Bernjak. 

 
2 � 2 Na podlagi sklepa Sveta Pomurske samoupravne skupnosti, z dne 16.6.2006, 

Programski svet RTV Slovenija ugotavlja, da so namesto dosedanjih 
predstavnikov mad�arske narodne skupnosti v Programski odbor za radijski in 
TV program za mad�arsko narodno skupnost imenovani naslednji člani:  
Evgen Vida, János Hack, Elek Pocak, Elizabeta Bernjak, Ferenc Horváth in 
Tibor Vörös ml.. 
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AD 3 POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA  

NAČRTA V PRVEM POLLETJU 2006 
 
3 � 1 Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje poročila generalnega 

direktorja, direktorjev Radia in Televizije Slovenija ter ugotovitve 
programskih komisij. 

 
 
 
AD 4 IZHODI�ČA PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA  

RTV SLOVENIJA ZA LETO 2007 
 

4 �1 Programski svet RTV Slovenija podpira programska izhodi�ča za leto 2007 in 
pričakuje, da bo vodstvo zavoda do seje v mesecu septembru pripravilo 
usklajen osnutek plana, ki bo upo�teval tudi predloge, sugestije in pripombe 
programskih komisij in članov programskega sveta, ki so bile podane na seji. 

 
4 � 2 Programski svet RTV Slovenija načeloma podpira projekt »Uvedbe radijskih 

in TV oddaj za romsko etnično skupnost« in predlaga vodstvu,  naj prouči  
podane pripombe ter v planu za leto 2007 predvidi realizacijo projekta v 
okviru razpolo�ljivih finančnih in kadrovskih mo�nosti. 

 
4 � 3 Programski svet RTV Slovenija naroča programskemu vodstvu, naj v 

osrednjih dnevno informativnih oddajah redno (vsakodnevno) poroča o 
problemih in pomembnih vpra�anjih iz �ivljenja pripadnikov Slovenskih 
manj�in v zamejstvu. 

 
  Slovenskim radijskim in televizijskim postajam v zamejstvu naj se formalno 

pravno omogoči tudi dostop do filmov ter mladinskih in otro�kih oddaj, ki so 
podnaslovljene ali sinhronizirane v slovenskem jeziku. 
 
 

 
AD 5 INFORMATIVNE IN IZOBRA�EVALNE VSEBINE V PROGRAMIH  

RTV SLOVENIJA 
 
5 � 1 Programski svet RTV Slovenija podpira novosti, ki jih programsko vodstvo  

načrtuje v sklopu prenove informativnih programov RTV Slovenija. 
 
5 � 2 Programski svet RTV Slovenija pričakuje, da bodo programski delavci v 

občutljivem predvolilnem času �e posebej skrbno pripravljali programe  in da 
bodo pravočasno pripravljena pravila za izvedbo lokalnih volitev 2006, kjer 
bo formalno razre�eno med drugim tudi vpra�anje neposrednega dostopa do 
spletnih strani kandidatov v času predvolilne kampanje. 
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AD 6 STATUT RTV SLOVENIJA  
 
Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje informacijo o pripravah Statuta 
javnega zavoda RTV Slovenija. 
 
 
 
AD 7 PROGRAMSKI STANDARDI PROGRAMOV RTV SLOVENIJA 
 
7 � 1 Programski svet RTV Slovenija bo programske standarde sprejel na naslednji 

seji, ko bodo vneseni �e stilistični popravki in predlogi, ki so bili podani na 
seji. 

 
 Za kr�itev programskih standardov je potrebno predvideti sankcije in vse 

skupaj uskladiti s statutom. 
 
 
 
AD 9 RAZNO 
 
Programski svet RTV Slovenija napro�a pravno slu�bo zavoda, naj do naslednje seje 
poda mnenje o formalnih mo�nostih za naknadno vključitev članice programskega 
sveta v Komisijo za kulturno umetni�ke programe. 
 
       
 
 
 

                    Predsednik  
    Programskega sveta RTV Slovenija: 

                    dr. Stane Granda,l.r. 
 
 
 


