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                                                                                                                                         Ljubljana, 28. november 2018 

 

SKLEPI 9. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA, 

Z DNE 26.11.2018 

 

 

 

 

AD 0 DNEVNI RED 

 

0– 1 Programski svet sprejema predlagani  dnevni red:                                                                                                      

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje in pregled realizacije sklepov 

2. Predlog programsko produkcijskega načrta za 2019 

- predlog programsko produkcijskega načrta za leto 2019 

- predlog finančnega načrta za leto 2019 

3. Poročilo varuhinje in odzivi v  mesecu oktobru 2018 

4. Predlog rebalansa Programsko produkcijskega načrta za leto 2018 in 

Finančnega načrta 2018 

5. Sklepi, predlogi ter pobude komisij in članov programskega sveta 

6. Razno 

- informacija o panelu 

- informacija o pobudi Koordinacije novinarskih sindikatov  

- vodstvu RTV Slovenija za razrešitev odgovornega urednika Programa plus 

- informacija o sklepu Nadzornega sveta RTV Slovenija  

         za razrešitev generalnega direktorja RTV Slovenija 

- informacija o dopisu Narodne avtorske agencije  

 

AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE IN PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

1 – 1  Programski svet RTV Slovenija sprejema zapisnik 8. redne seje. 
 

1 – 2 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s stališči nadzornega sveta k sklepu PS 6-8 z 7.  

  redne seje in jih bo upošteval pri nadaljnji obravnavi predmetnih zadev. 

 

 

AD 2 PREDLOG PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA ZA 2019 

- predlog programsko produkcijskega načrta za leto 2019 

- predlog finančnega načrta za leto 2019 

 

Programski svet RTV Slovenija priporoča vodstvu, da v programsko produkcijskem načrtu za leto 2019  

odpravi oddaji Pričevalci in Spomini. 

Sklep ni bil sprejet 

 

2 - 1  Programski svet RTV Slovenija na predlog Komisije za razvedrilne in športne programe sprejme 
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  naslednjo dopolnitev na strani 41: 

»V pomladansko serijo glasbeno razvedrilnih oddaj bomo umestili izbor skladb in izvajalcev za 

festival Polka in valček, ki se bo zaključil s finalno tekmovalno oddajo, v jesensko glasbeno-

razvedrilno oddajo pa bodo vključeni elementi tekmovalnosti, poudarek pa bo na raznovrstnosti 

glasbenih žanrov.«      

 

2 - 2  Programski svet RTV Slovenija sprejme naslednje dopolnitve člana g. Janeza Juhanta: 

Str. 8: 1.1 , šesta vrsta: za religije še: religije, krščanstvo, radijske ….  

Krovna izhodišča:  alineja Glasbena ponudba PRVEGA  .. štiri vrstice dalje v oklepaju : pesem v 

žepu, Jutranja misel idr.) doda se Jutranja misel 

Str.10: v sredini: Prav tako načrtujemo 4 ... V sosednjih državah  in zdomstvu (dodati!)  

Str.13: po Uredništvo za religije in verstva  ni omenjena Jutranja misel, ki sicer spada na 

PRVI, a ker je uredništvo na ARS, bi moralo to pisati; 

Str.17: TVSLO 1 ……. Širšega javnega in nacionalnega (dopolniti!)   

 

2 - 3     Programski svet RTV Slovenija priporoča vodstvu, da se pri čistopisu PPN-ja vse kar je povezano 

z realizacijo  pod AV deli, prenese v Igrani program UPE Kulturno umetniški program Televizije 

Slovenija. 

 

2 - 4     Programski svet RTV Slovenija skladno s 16. členom Zakona o RTV Slovenija in 12. členom 

Statuta javnega zavoda RTV Slovenija na predlog generalnega direktorja sprejema predložen 

programsko produkcijski načrt za leto 2019, ki je usklajen s finančnimi, kadrovskimi in 

produkcijskimi možnostmi RTV Slovenija, in predložene programske sheme, vključno s sprejetimi 

dopolnitvami. 

 

2 - 5  Programski svet RTV Slovenija se bo o mnenju k predlogu Finančnega načrta 2019 odločal na 

naslednji seji. 

 

 

AD 3 POROČILO VARUHINJE IN ODZIVI ZA OKTOBER 2018 

 

3 - 1    Programski svet RTV Slovenija  se je seznanil s poročilom varuhinje pravic gledalcev in 

poslušalcev za mesec oktober 2018. 

 

3 - 2 Programski svet RTV Slovenija priporoča vodstvu RTV Slovenija, da prouči možnosti za uvedbo 

slovenskih podnapisov v TV programih Italijanske narodne skupnosti. 

 

 

AD 4  PREDLOG REBALANSA PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA ZA LETO 

         2018 IN FINANČNEGA NAČRTA 2018 

 

Točka je bila na predlog generalnega direktorja RTV Slovenija umaknjena z dnevnega reda. 

 

 

AD 5 VPRAŠANJA IN POBUDE  KOMISIJ IN ČLANOV PROGRAMSKEGA SVETA 

5 - 1   Programski svet  RTV Slovenija se je seznanil s sklepi in pobudami komisij. 

 

5 - 2  Programski svet RTV Slovenija priporoča vodstvu, da Komisiji za informativni program predloži  

  predlog za spremembo volilne in referendumske zakonodaje. 

 

5 – 3 Programski svet RTV Slovenija bo na pobudo Komisije za tehniko na dnevni red ene naslednjih 

sej uvrstil predstavitev podkastov. 
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AD 6 RAZNO 

Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo o panelu o svobodi govora, lažnih resnicah in 

sovražnem govoru. 

--- 

 

6 - 1   Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo, da Koordinacija novinarskih 

sindikatov vodstvu RTV predlaga razrešitev odgovornega urednika Programa plus in od vodstva 

pričakuje povratno informacijo. 

--- 

 

6 - 2   Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s sklepom št. 9.4.1 9. redne seje Nadzornega sveta 

RTV Slovenija, z dne 14.11.2018, za razrešitev generalnega direktorja RTV Slovenija.  

 

Programski svet bo zadevo obravnaval po prejemu uradne pobude nadzornega sveta  s podrobno 

obrazložitvijo in pisnega odgovora generalnega direktorja nanjo, skladno s poslovniškimi določili. 

 

--- 

 

6 - 3  Programski svet nalaga vodstvu RTV Slovenija, da programski svet seznani z uradnim gradivom 

v zvezi s postopkom izbire programa nadaljevanke Mame 10X25 min. 

 

--- 

 

6 – 4 Programski svet RTV Slovenija je sprejel na znanje dopis Narodne avtorske agencije. 

 

 

 

Predsednik programskega sveta RTV Slovenija: 

      Ciril Baškovič, l.r.  


