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                                   Ljubljana, 20. december 2006 

 
SKLEPI 9. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA  
RTV SLOVENIJA, Z DNE 19. 12.2006 
 
 
AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE 
 
1 � 1  Programski svet RTV Slovenija sprejme zapisnik 8. redne seje z dopolnitvami, 

kot so bile podane na seji. 
 

1 - 2 Programski svet RTV Slovenija naroča Komisiji za informativne in 
izobra�evalne programe, naj si ogleda oddajo Utrip.  

 
  
AD 2 AKTUALNA PROBLEMATIKA RTV SLOVENIJA 
 
Programski svet RTV Slovenija sprejme na znanje informacijo generalnega direktorja 
o aktualnih problemih zavoda. 
 
 
AD 3 POSLOVNIK PROGRAMSKEGA SVETA 

 
3 � 1 V skladu s 16. členom Zakona o RTV Slovenija in 16. členom Statuta 

Programski svet RTV Slovenija  sprejme Poslovnik o delu programskega 
sveta z dopolnitvami, ki so bile podane in sprejete na seji. 

 
 
AD 4 PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT RTV SLOVENIJA  

ZA LETO 2007 
 
4 � 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 Programsko produkcijski načrt RTV Slovenija za leto 2007 in hkrati 
predlo�ene programske sheme. 
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4 - 2 Programski svet RTV Slovenija na predlog Komisije za kulturne in umetni�ke 
programe  sprejme naslednja priporočila vodstvu zavoda in sicer: 

 
- naj se  poskrbi za privlačnej�o podobo verskih programov oz. oddaj; 
- naj  se premakne več kulturno umetni�kih oddaj, kot je predvideno, v najbolj 
  gledan in poslu�an čas; 
- naj se nameni večja skrb bolj�i obve�čenosti gledalcev in poslu�alcev o  

               predvidenih  kulturnih in umetni�kih programih; 
- naj se poskrbi za celovitej�o seznanjanje javnosti z vsebino razprav 
  programskega  sveta, �e posebno s področja kulturnih in umetni�kih 
  programov.  

 
 
Programski svet priporoča vodstvu zavoda, naj pripombe in sugestije tako članov 
programskega sveta kot komisij programskega sveta v čim večji meri upo�teva pri 
pripravi programsko poslovnega načrta za leto 2008. 
 

- - - 
 
4 � 3 V skladu z 16. členom Zakona o RTV Slovenija in 12. členom statuta javnega 

zavoda Programski svet RTV Slovenija na predlog generalnega direktorja daje 
soglasje h finančnemu planu zavoda za leto 2007. 

 
 
5. VARUH PRAVIC GLEDALCEV IN POSLU�ALCEV 
 
5 � 1 Programski svet RTV Slovenija sprejel predlo�eno gradivo kot dobro 

izhodi�če in  podlago za vzpostavitev instituta Varuha pravic gledalcev in 
poslu�alcev. 
 
Za dokončno izoblikovanje vseh potrebnih formalnih dokumentov pa 
programski svet imenuje delovno komisijo v sestavi: 
 
g. Jo�e Hribernik 
g. Ivo Jakob, 
g. Mito Trefalt 
ga. Tanja Lesničar Pučko 
g. Tom Zalaznik, 
 
Programski svet napro�a generalnega direktorja naj v komisijo imenuje �e 
mag. Marka Prpiča, predstavnika vodstva ter predstavnika pravne slu�be. 

 
 
 

      Predsednik  
    Programskega sveta RTV Slovenija: 

                    dr. Stane Granda, l.r. 


