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                                                                                                                                          Ljubljana, 20. junij 2019 

 

 

SKLEPI 14. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA, 

Z DNE 17.6.2019 

 

 

AD 0  POTRDITEV DNEVNEGA REDA 

 

Programski svet je sprejel naslednji 

 

DNEVNI RED: 

1. Potrditev zapisnika 13. redne seje in pregled realizacije sklepov 

2. Programska izhodišča za pripravo PPN-ja 2020 

3. Spremembe in dopolnitve Statuta Javnega zavoda RTV Slovenija 

4. Poročilo varuhinje za mesec maj 2019 

5. Sklepi, predlogi ter pobude programskih odborov, komisij  

            in članov programskega sveta    

6. Razno 

 

 

AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKA 13. REDNE SEJE IN PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

  

1 – 1  Programski svet RTV Slovenija sprejema zapisnik 13. seje z dopolnitvijo, kot je bila podana na 

seji. 

 

1 - 2  Programski svet RTV Slovenija naroča Delovni skupini za poslovnik, da do naslednje seje  pripravi 

predlog spremembe Poslovnika v zvezi z ukinitvijo neposrednih prenosov sej programskega sveta, 

z obrazložitvijo. 

 

 

Programski svet RTV Slovenija se je seznanil z realizacijo sklepov prejšnje seje. 

 

 

AD 2  PROGRAMSKA IZHODIŠČA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2020 

 

2 – 1  Programski svet RTV Slovenija priporoča vodstvu RTV Slovenija, da pri pripravi osnutka 

Programsko produkcijskega načrta za leto 2020 upošteva predloge iz razprave in komisij ter 

naslednje programske usmeritve: 

- bolj realno dimenzioniranje obsega programov, s poudarkom na profilaciji programov in 

zniževanju obsega tistih, ki imajo prenizko odzivnost v javnem medijskem prostoru; 

- preusmerjanje sproščenih produkcijskih kapacitet regionalnih RTV centrov v produkcijo 

programskih enot, ki so v večjem javnem interesu; 

- povečanje vsebinsko-programskih poudarkov: 

o družbeno- razvojni tematiki, 

o lokalnim vsebinam v slovenskem kulturnem prostoru, 

o igranemu programu, (lastni produkciji in razpisom),  

o izobraževalnim ter otroškim in mladinskim vsebinam, 

o tematiki upokojencev 
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o raziskovalnemu novinarstvu; 

- povečanje deleža tuje glasbene produkcije v ne-angleščini;  

- umeščanje posamičnih kakovostnih manjšinskih programskih vsebin s podnapisi v 

slovenščini v osrednje programe, 

- proučitev možnosti za programske izmenjave s tujimi RTV. 

 

2 – 2 Programski svet RTV Slovenija priporoča vodstvu, da pri nadaljnji pripravi programsko 

produkcijskega načrta za leto 2020 upošteva Metodologijo programskega sveta za izvajanje 

programskega nadzora, in sicer točko 3 priloge I.  

 

 

AD 3  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA JAVNEGA ZAVODA RTV SLO 

 

Programski svet je glasoval o predlogu sklepa:  

»Programski svet RTV Slovenija daje soglasje k predloženemu predlogu sprememb in dopolnitev Statuta 

RTV Slovenija brez predlagane spremembe petnajste alineje 12. člena «  

Predlog sklepa ni bil sprejet (19; 8,5,6).  

 

 

AD 4  POROČILO VARUHINJE ZA MESEC MAJ 2019 

 

4 – 1  Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s kakovostnim poročilom varuhinje pravic gledalcev 

in poslušalcev ter uporabnikov storitev RTV Slovenija za mesec maj 2019.  

 

 

AD 6  RAZNO 

 

6 – 1  Programski svet RTV Slovenija podpira pismo akademikov o slovenskem jeziku in priporoča  

vodstvu RTV Slovenija, da v programih še bolj učinkovito upošteva zakonska določila o 

slovenskem jeziku in kulturi. 

 

 

 

 

 
Predsednik programskega sveta RTV Slovenija: 

            Ciril Baškovič, l.r. 


