
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                            Ljubljana, 23. maj 2018 

 

SKLEPI 5. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA, 

Z DNE  21.5.2018 
 

 

AD 0 DNEVNI RED 

 
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje in pregled realizacije sklepov 

2. Poročilo o realizaciji programsko produkcijskega načrta  

za obdobje januar – marec 2018 

3. Poročilo varuhinje za mesec april 2018 

4. Poročilo generalnega direktorja RTV Slovenija: 

- informacija o imenovanju odgovornih urednikov  

- predstavitev pomena gradnje nadomestnega objekta Komenskega 5,  

vključno s strategijo uporabe studijev 

- poročilo o Programu plus TV Slovenija  

5. Poslovniške zadeve: 

- predstavitev Metodologije programskega nadzora  

- predlog dopolnitev in sprememb Poslovnika programskega sveta 

- predlog Etičnega kodeksa programskega sveta 

6. Kadrovske zadeve: 

- soglasje k imenovanju v.d. direktorja TV Slovenija 

- imenovanje članov programskega odbora za programe narodnih skupnosti 

- potrditev sestave programskih odborov za mandatno obdobje 2018 – 2022 

- imenovanje članice komisije za programske vsebine, namenjene Slovencem v 

sosednjih državah 

7. Sklepi, predlogi ter pobude programskih odborov, komisij programskega sveta  ter članov 

programskega sveta    

8. Razno     

 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE IN PREGLED  

     REALIZACIJE SKLEPOV 

 

 

1 – 1  Programski svet RTV Slovenija sprejme zapisnik 4. redne seje. 

 

 

1 – 2  Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o realizaciji sklepov. 

 

 



 
 

2. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA  

ZA OBDOBJE JANUAR – MAREC 2018 

 

 

2 – 1  Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o realizaciji Programsko 

produkcijskega načrta za obdobje januar - marec 2018. 

 

 

2 – 2 Programski svet RTV Slovenija zavezuje vodstvo, da pri izdelavi poročil v bodoče upošteva 

smernice programskega sveta, opredeljene v metodologiji PS za programski nadzor, in 

naslednje pripombe: 

- prikaz realiziranosti programskih ciljev, 

- prikaz odmikov od PPN, z vzroki in učinki, 

- prikaz produkcije, ki poteka za naslednja obdobja, 

- v okviru produkcije jasno razločiti lastno, koprodukcijo in nakupe, 

- v okviru oddaj jasno predočiti delež ponovitev, 

- prikazati gibanje gledanosti tudi v odnosu do konkurence z navedbo razlogov za gibanje 

gledanosti. 

 

 

2 – 3 Programski kontroling TV Slovenija bo programski svet seznanil z metodologijami merjenja 

gledanosti in poslušanosti. 

 

 

 

3. POROČILO VARUHINJE ZA MESEC APRIL 2018 

 

3 – 1  Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom Varuhinje pravic gledalcev in 

poslušalcev za mesec april 2018. 

 

 

3 – 2    Programski svet RTV Slovenija prosi vodstvo za pojasnilo razlogov za registracijo dostopa do 

arhiva starejšega od 7 dni oziroma predlaga ukinitev registracije do ureditve uporabnikom  

prijaznejšega načina registracije. 

 
 

 
4. POROČILO GENERALNEGA DIREKTORJA RTV SLOVENIJA 

 

- informacija o imenovanju odgovornih urednikov  

 

4 – 1  Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z imenovanjem odgovornih urednikov za 

razvedrilni in športni program TV Slovenija ter regionalni radijski program Radia Maribor. 

 

 

- predstavitev pomena gradnje nadomestnega objekta Komenskega 5,  

  vključno s strategijo uporabe studijev 

 

4 – 2  Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo o pomenu gradnje nadomestnega 

objekta Komenskega 5 in strategijo uporabe studijev. 

 



- poročilo o Programu plus TV Slovenija  

 

4 – 3 Programski svet RTV Slovenija priporoča vodstvu, da v Programsko produkcijskem načrtu za 

leto 2019 jasno opredeli cilje, identiteto in finančno načrtovanje Programa plus TV Slovenija. 

    

 

 

5. POSLOVNIŠKE ZADEVE 

 
- predstavitev Metodologije programskega nadzora  

 
5 – 1 Programski svet se je seznanil z Metodologijo Programskega sveta RTV Slovenija za izvajanje 

programskega nadzora. 

 

 
- predlog dopolnitev in sprememb Poslovnika programskega sveta 

 

Člani programskega sveta so ločeno glasovali o predlogu, ki je sestavni del točke 4.1, in sicer da 

Programski svet poleg naštetih imenuje Komisijo za Program plus, ki bi obravnavala vsebine, ki jih 

ustvarjajo uredništva Programa plus. Predlog ni bil sprejet in se zato izloči iz celote predloga za 

dopolnitev poslovnika. 

 

5 – 2 Programski svet RTV Slovenija sprejme predlog sprememb in dopolnitev Poslovnika 

programskega sveta. 

 
5 – 3 Programski svet RTV Slovenija zadolži delovno skupino, da skupaj s pravno službo RTV 

Slovenija pripravi prečiščeno besedilo (čistopis) poslovnika. 

 

 

- predlog Etičnega kodeksa programskega sveta 

 
5 – 4 Programski svet RTV Slovenija sprejme Etični kodeks članov programskega sveta v  

  naslednjem besedilu: 

 

Etični kodeks članic(ov) Programskega sveta Radiotelevizije Slovenija (PS RTVSLO) 

 

Kodeks  določa načela ravnanja članic(ov) PS RTVSLO v času in v okviru njihovega mandata. 

 

Članica ali član Programskega sveta RTV Slovenije 

 

1. sprejema polno odgovornost delovati pošteno, pravično, razvidno in v skladu s pravnimi 

pravili, ki veljajo za članico ali člana sveta, ter z obče veljavnimi vrednotami, odgovorno 

deluje po uveljavljenih etičnih kriterijih in vrednotah evropske in slovenske  družbe; 

 

2. v razmerju do države kot tudi do drugih formalnih in neformalnih centrov moči ter interesov 

deluje neodvisno in nepristransko v korist javne radiotelevizije in vseh prebivalcev 

Slovenije; 

 

3. v svoji komunikaciji spodbuja odkrito razpravo, nastopa spoštljivo in strpno, kritike izraža 

dobronamerno ter se izogiba spodbujanju in poveličevanju diskriminacije, nasilja, 

nestrpnosti, sovražnega govora in neprimernega vedenja. S svojim delovanjem ne škoduje 

imenu in ugledu Programskega sveta in javne radiotelevizije; 

 

 



4. do širše skupnosti deluje vključevalno in povezovalno, v svetu pa išče skupne vsebine in 

skupne točke. Pri odločanju spoštuje in upošteva mnenja različnih publik in stroke, v svojih 

stališčih navaja argumente, tudi argumente interesov. S tehtnimi razlogi  uveljavlja interese 

strok in skupin, posebej zapostavljenih pri oblikovanju programa RTVSLO; 

 

5. svojega položaja ne izkorišča za pridobitev zasebne koristi. Izogiba se situacijam, v katerih 

bi lahko dajal vtis, da deluje pod vplivom osebnih interesov proti interesom javne 

radiotelevizije in njenih sporočil v javnem medijskem prostoru; 

 

6.   je zavezan spoštovanju dostojanstva človekove osebe in človekovih pravic 

 

Ta kodeks navaja načela in pravila, po katerih se ravnajo članice in člani Programskega sveta 

RTV Slovenija v času svojega mandata kot članice ali člani sveta. Kodeks se ne nanaša na 

njihovo ravnanje v njihovem drugem (zasebnem, osebnem in delovnem) življenju. Programski 

svet v razpravi lahko samo ugotavlja neprimernost ravnanja, kadar članica ali član po mnenju 

večine sveta krši katero od norm kodeksa.  

 
 

 

6. KADROVSKE ZADEVE: 

 

- soglasje k imenovanju v.d. direktorja TV Slovenija 

 

Člani programskega sveta niso sprejeli predloga sklepa, da se je Programski svet RTV  Slovenija 

seznanil, da bo naloge direktorja TV Slovenija v obdobju od 5.6.2018 do vključno 18.6.2018 opravljal 

generalni direktor RTV Slovenija v okviru svojih pristojnosti. 

 

 

- imenovanje članov programskega odbora za programe narodnih skupnosti in  

  potrditev sestave programskih odborov za mandatno obdobje 2018 – 2022 

 

6 – 1  V skladu s 23. členom Zakona o RTV Slovenija in 31. členom Statuta javnega zavoda 

Programski svet RTV Slovenija imenuje v Programski odbor za italijanski narodnostni program 

dva člana, in sicer:  

  -  Toma Vrana in 

  -  Salvatora Žitka. 

  

 

6 – 2 V skladu s 23. členom Zakona o RTV Slovenija in 31. členom Statuta javnega zavoda 

Programski svet RTV Slovenija imenuje v Programski odbor za madžarski 

 narodnostni program dva člana in sicer:  

  -  Szuzsanno Bači in 

  -  Marjana Doro. 

    

 

-imenovanje članice komisije za programske vsebine, namenjene Slovencem v sosednjih državah 

 

6 – 3 Programski svet RTV Slovenija imenuje v Komisijo za programske vsebine, namenjene 

Slovencem v sosednjih državah, go. Marjano Mirkovič, predstavnico Slovencev iz Hrvaške.  

 

  



 

 

7. SKLEPI, PREDLOGI TER POBUDE PROGRAMSKIH ODBOROV, KOMISIJ 

PROGRAMSKEGA SVETA  TER ČLANOV PROGRAMSKEGA SVETA    

 

 

7 – 1  Programski svet se je seznanil s sklepi komisij programskega sveta. 

                                                                                                               

      

                   

                                                                                           

Predsednik programskega sveta: 

        Ciril Baškovič, l.r. 

 

 


