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17. REDNA SEJA PROGRAMSKEGA SVETA RTV SLOVENIJA, 

Z DNE 18.11.2019   
 

AD 0  DNEVNI RED 

1. Potrditev zapisnika 16. redne in pregled realizacije sklepov 

2. Programski in finančni načrt za leto 2020 

- Predlog programsko produkcijskega načrta  

- Predlog finančnega načrta 

3. Spremembe in dopolnitve poslovnika programskega sveta 

4. Poročilo varuhinje za mesec oktober 2019 

5. Sklepi, predlogi ter pobude programskih odborov,  

             komisij in članov programskega sveta 

6. Razno.  

 

 

AD 1 POTRDITEV ZAPISNIKA 16. REDNE IN PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

1 – 1  Programski svet RTV Slovenija sprejme zapisnik 16. redne seje. 

 

1 – 2 Programski svet RTV Slovenija predlaga Nadzornemu svetu RTV Slovenija, da se v decembru 

letos organizira skupni zaprti posvet članov nadzornega sveta, programskega sveta in najožjega 

vodstva RTV Slovenija  z namenom odprte razprave o razvoju in delovanju RTV Slovenija. Kot 

gradivo naj se uporabi obstoječa strategija RTV Slovenija in strateški sklepi nadzornega sveta. 

O podrobnostih izvedbe se dogovorita predsednika obeh organov. 

 

Programski svet se je seznanil z uresničevanjem sklepov 16. seje. 

 

 

AD 2  PROGRAMSKI IN FINANČNI NAČRT ZA LETO 2020 

- PREDLOG PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA  

- PREDLOG FINANČNEGA NAČRTA 

 

2 – 1 Programski svet RTV Slovenija naroča vodstvu, da predloženi Predlog programsko 

produkcijskega načrta za leto 2020 dopolni z opredelitvijo projekta uvedbe plačljivih vsebin ter 

do meseca junija predloži koncept, načrtovane aktivnosti, finančni načrt in predvidene 

investicije za projekt plačljivih vsebin. 

 

2 – 2 Programski svet RTV Slovenija naroča vodstvu RTV Slovenija, da najkasneje do 9.12.2019 

pripravi dopolnjen predlog Programsko produkcijskega načrta za leto 2020. 

 

2 – 3 Programski svet RTV Slovenija daje Nadzornemu svetu pobudo, da na svoji prvi seji skupaj z 

vodstvom RTV Slovenija opredeli sprejemljiv finančni okvir za leto 2020. 

 



 

AD 3 SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA PROGRAMSKEGA SVETA 

 

3 – 1 Programski svet RTV Slovenija bo o predloženih spremembah in dopolnitvah Poslovnika 

RTV Slovenija glasoval na naslednji seji. 

 

 

AD 4 POROČILO VARUHINJE ZA MESEC OKTOBER 2019 

 

4 – 1 Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom Varuhinje pravic gledalcev in 

poslušalcev za mesec oktober 2019. 

 

4 - 2  Programski svet RTV Slovenija podpira priporočila, ki jih uredništvu za informativni 

program daje varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev v zvezi z oddajo Intervju s 

sodnikom v delu, ki se nanaša na nedokončani sodni primer. 
  

 

AD 5 SKLEPI, PREDLOGI TER POBUDE PROGRAMSKIH ODBOROV,  

            KOMISIJ IN ČLANOV PROGRAMSKEGA SVETA 

 

5 – 1 Programski svet RTV Slovenija podpira pozive Programskega odbora za italijanski narodnostni 

program in Komisije za programske vsebine namenjene Slovencem v sosednjih državah  ter 

pričakuje, da bo vodstvo RTV-ja storilo vse, da se problem sprejemanja programov TV Koper 

Capodistria, ki je nastal s prenehanjem satelitskega oddajanja programov, ustrezno razreši v 

sodelovanju z Uradom za narodnosti RS. Vodstvo naj s poročilom o tej problematiki seznani 

programski svet. 

 

 

AD 6  RAZNO 

6 - 1  Programski svet se je seznanil z namero o sklenitvi Protokola o sodelovanja med AKOS-

om in Varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev. 
 

--- 
 

6 - 2  Programski svet RTV Slovenija se je seznanil s predlogom Sindikata kulturno 

umetniških ustvarjalcev za razrešitev generalnega direktorja RTV.  

 

Programski svet ugotavlja, da sindikat ni zakonsko kvalificiran za sprožitev postopka 

na programskem svetu. 

 

 

 

Predsednik programskega sveta: 

    Ciril Baškovič 


