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                                                                                           V Ljubljani, 10. maja  2006 
 

SKLEPI  4. REDNE SEJE  NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA,  
Z DNE  09. MAJA 2006 

 
1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 
 
- Svetovno prvenstvo v nogometu 2006  
 
1-2 Nadzorni svet sogla�a s predlogom generalnega direktorja, da mu bo do naslednje seje 

predlo�eno novo poročilo s preglednim predračunom strukture vseh stro�kov in prihodkov 
RTV Slovenija, vezanih na pokrivanje Svetovnega prvenstva v nogometu 2006 in pojasnilo, 
pod kak�nimi pogoji ima RTV Slovenija podpisano pogodbo o tr�enju s Class  I. 

 
- Obveznost pridobitve licence za člane nadzornih svetov 
 
1-3 Nadzorni svet naroča vodji Pravne slu�be g. Draganu Triviču, naj pridobi podrobnej�e 

informacije izobra�evanju članov nadzornih svetov in upravnih odborov, ki ga organizira  
Zdru�enje članov nadzornih svetov v dneh od 29. do 31. maja 2006 in o tem čimprej obvesti 
člane Nadzornega sveta RTV Slovenija.  

 
 - Tr�enje Teleteksta 
 
1-4  Nadzorni svet ponovno ugotavlja, da je predlo�eno poročilo, vezano na tr�enje Teleteksta, 

vključenosti vseh pravnih in fizičnih oseb izven RTV Slovenija, vključno z finančno 
informacijo o prihodkih iz tega naslova in odhodkih vključenih v prodajo oglasnega prostora 
Teleteksta, neustrezno. Zato nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj zagotovi, da  mu 
bo do naslednje seje predlo�eno jasno in vsebinsko ustrezno pojasnilo, zakaj se je RTV 
Slovenija odločila za tr�enje Teleteksta preko agencij za ogla�evanje, kolikih in katerih agencij, 
kolik�en dele� ogla�evalskih prihodkov gre tem ogla�evalskim agencijam ter zakaj so pogodbe, 
ki jih sklenejo ogla�evalske agencije z ogla�evalcem Teleteksta �tiripartitne.  Na vpogled pa se 
naj na sejo predlo�ijo pogodbe, ki jih je za ogla�evanje na Teletekstu imela RTV Slovenija 
sklenjene z naročniki prej -ko je bilo ogla�evanje direktno-, in sedaj, ko je ogla�evanje preko 
ogla�evalskih agencij. 

 
- Honorarno delo na RTV Slovenija  
    
1-5   Nadzorni svet RTV Slovenija predlaga generalnemu direktorju, naj imenuje ustrezno strokovno 

delovno skupino, ki bo proučila segment honorarnega dela v zavodu. Kot predstavnika 
nadzornega sveta pa imenuje g. Janeza Čade�a in g. Rajka Geriča.  

         O delu delovne skupine se tekoče obve�ča tudi nadzorni svet.   
 
- Celotno poročilo svetovalne dru�be A.T.Kearney 
 
1-6  CD z zaključnim poročilom zunanje svetovalne dru�be A.T. Kearney, vezanim na sanacijski 

načrt in prenovo poslovnih procesov, naj bo do naslednje seje predlo�en vsakemu članu 
Nadzornega sveta RTV Slovenija.  
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- Sodelovanje RTV Slovenija pri svetovanjih RTV organizacijam v JV Evropi 
 
1-7  Nadzorni svet naroča, naj se poročilo o sodelovanju RTV Slovenija pri svetovanjih RTV 

organizacijam v JV Evropi dopolni z natančnim finančnim poročilom -kak�ni so bili stro�ki 
RTV Slovenija, ali so bili delavci RTV v času svetovanja v navedenih organizacijah oz. 
področjih v svojem prostem času ali v rednem delovnem času na RTV Slovenija. V primeru 
slednjega, naj se poda konkretno pojasnilo, kaj in kako je bilo z odsotnostjo, plačo, 
nagrajevanjem, ipd. ter kak�ne so bile  pogodbe.   

 
- - - 

 
Nadzorni svet ugotavlja, da je večina predlo�enih poročil k realizaciji sklepov vsebinsko neustrezna,  
nepregledna, brez imena in podpisa pripravljavca poročila ipd., zato naroča generalnemu direktorju, 
naj  v prihodnje primernost poročil potrdi s svojim podpisom. 
  
 
2. PROGRAMSKO POSLOVNI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA ZA LETO 2006 
 
2-1   Nadzorni svet RTV Slovenija je  obravnaval predlog Programsko poslovnega načrta JZ RTV 

Slovenija za leto 2006. Na podlagi ugotovitve, da iz predlo�enega finančnega dela plana ne 
izhaja pozitiven rezultat iz poslovanja, nadzorni svet zavrača finančni del plana in ga odstopa 
poslovodstvu zavoda v dopolnitev. Nadzorni svet pričakuje, da mu bo do seje dne 25. maja 
2006, ko bo dokončno odločal o finančnem načrtu zavoda za leto 2006, predlo�en dopolnjen 
predlog, katerega rezultat iz poslovanja bo planiran na pozitivno ničlo.  

 
         Hkrati nadzorni svet naroča, naj se mu s predlogom dopolnjenega finančnega načrta, predlo�i 

tudi plan enote Skupnih dejavnosti ter informacija o nepremičninah zavoda in njihovi 
vrednosti. 

 
 
3.     SPREJEM  ZAČASNEGA POSLOVNIKA NADZORNEGA SVETA RTV  
            SLOVENIJA  
 
3-1  V skladu s 27. členom Zakona o RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme  

Poslovnik o delu nadzornega sveta s predlaganimi dopolnitvami in popravki na seji, kot začasni 
poslovnik, do sprejema statuta zavoda. 

 
 
4. SKLEP O IZPLAČILU SEJNIN IN POVRAČIL DRUGIH STRO�KOV ČLANOM 

PROGRAMSKEGA IN NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA TER NJUNIH 
DELOVNIH TELES   

 
4-1  Nadzorni svet sogla�a s predlogom, da generalni direktor in predsednik nadzornega sveta na 

sestanku z ministrom za kulturo izpostavita tudi problematiko podlage izplačila, oziroma vi�ine  
sejnin.   

 
 
5. EUROSONG 2006 
 
5-1    Nadzorni svet naroča, naj se mu do seje v mesecu juniju predlo�i končno finančno poročilo 

»Eurosong 2006«.  
 
 
Upo�tevaje, da je 4. redna seja nadzornega sveta deljena na dva dela, bodo 6., 7., 8. in 9. točka 
dnevnega reda obravnavane na nadaljevanju seje dne 25. maja 2006. 
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10. POBUDE, RAZNO 
 
- Dopis Mirovnega in�tituta 
 
10-1   Nadzorni svet je obravnaval dopis Mirovnega in�tituta, v katerem prosi, da se predstavniku 

raziskovalne skupine pri omenjenem in�titutu, za potrebe raziskave o spremljanju delovanja 
RTV Slovenija po sprejetem novem Zakonu o RTV Slovenija, dovoli prisotnost na sejah 
nadzornega sveta in postopku priprave novega statuta RTV Slovenija.  

 

            Glede na to, da so sklepi in stali�ča Nadzornega sveta RTV Slovenija, v skladu z Zakonom o 
RTV Slovenija in poslovnikom, javno objavljeni na portalu RTV Slovenija, medtem ko so 
seje, razen v izjemnih primerih, za javnost zaprte, nadzorni svet pro�nji, da se predstavnik 
lahko udele�uje sej,  �al ne more ugoditi. Kar zadeva statuta, pa soglasje k slednjemu, na 
predlog generalnega direktorja, daje Programski svet RTV Slovenija, katerega seje so javne, 
bo pa �ir�a delovna skupina za pripravo statuta upo�tevala pro�njo in kot opazovalca vabila 
predstavnika raziskovalne skupine pri Mirovnem in�titutu. Vabila slednje bodo naslovljena na 
Mirovni in�titut.  

 

            O tem se pisno obvesti Mirovni in�titut.   
 

- - - 
 
Predsednik Sveta delavcev RTV Slovenija je predlagal, naj se v delovno skupino za pripravo statuta 
vključi tudi predstavnika sveta delavcev. Nadzorni svet je s predlogom sogla�al.   
 

- - - 
 
- Nerealizirana zahteva o ukinitvi zaupnosti elektronskih sporočil 
 
10-2    Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj se v elektronskih sporočilih RTV Slovenija 

umakne oznaka zaupnosti, oz. »poslovna skrivnost«. Umik oznake zaupnosti velja tudi za  
dokumentacijo, ki se nana�a na Svetovno prvenstvo v nogometu 2006.     

 
- Zimske olimpijske igre Torino 2006 
 
10-3  Nadzorni svet naroča, naj se mu do naslednje seje predlo�i podrobno finančno poročilo 

projekta Zimskih olimpijskih iger 2006 v Torinu. 
 
- 50 najvi�je izplačanih plač na zavodu v letu 2005 
 
10-4   Nadzorni svet naroča, naj se mu na naslednji redni seji predlo�i na vpogled seznam 50 najvi�je 

izplačanih prejemkov na RTV Slovenija v letu 2005 (v skupnem seznamu z imenom in 
priimkom osebe, v eni koloni naj bo vi�ina skupaj izplačane vi�ine plače v bruto znesku in v 
drugi koloni skupaj izplačana morebitna ostala izplačila -nagrade, honorarji, ipd.).   

 
                                                       
                                                                     Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
                                                              dr. Janez Jerov�ek,l.r. 
 


