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                                                                                                                                            V Ljubljani, 01. septembra  2006 
 

SKLEPI  7. REDNE SEJE  NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA,  
Z DNE  31.08. 2006 

 
 
 
1.    REALIZACIJA SPREJETIH  SKLEPOV  NADZORNEGA SVETA  
 
- Pravne zadeve � Na podlagi izjave vodje Pravne slu�be RTV Slovenija nadzorni svet ugotavlja, da 
RTV Slovenija �e ni prekinila pogodbe z odvetni�ko pisarno Pavlin. Nadzorni svet vztraja, da se to 
stori takoj, v okviru mo�nosti iz pogodbe. 
 
- Podlaga izplačila oz. vi�ina sejnin in povračil drugih stro�kov članom Programskega in Nadzornega sveta 
RTV Slovenija ter njunih delovnih teles  � Informacijo o priporočilih zdru�enja nadzornih svetov ter 
predlog za nagrajevanje članov nadzornega sveta, ki ga je pripravil mag. Igor �etinc, bo nadzorni 
svet obravnaval na prvi seji  meseca septembra.  
 
- Kori�čenje obveznic RS za razvojne projekte - prednostne naloge   
 
1-2  Nadzorni svet opominja generalnega direktorja, da mora, kot je bil sklep 6. redne seje, za vse 

izvedene transakcije, povezane s kori�čenjem sredstev obveznic RS ali njihovih prihodkov, 
poročati na prvi seji po njeni izvedbi.  

 
1-3  Nadzorni svet RTV Slovenija načeloma sogla�a s predlogom generalnega direktorja, da se iz 

prilivov za obresti od obveznic (217 mio SIT) obveznice RS ne kupujejo. Ta sredstva se  
neposredno porabijo za investicije v digitalizacijo oddajnikov in zvez, po sprejetem sklepu 6. 
redne seje.    

 
 
- Predlog Pravilnika o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe RTV 
Slovenija 
 
1-4  Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 5. alineje prvega odstavka 27. člena Zakona o 

Radioteleviziji Slovenija � ZRTVS-1 (Ur.l. RS, �t. 96/05) sprejme predlo�eni Pravilnik o kriterijih 
za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe RTV Slovenija. 

 
 
2.  OBRAVNAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA STATUTA JZ RTV SLOVENIJA  
 
2-1  Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval in sprejel osnutek predlo�enega Statuta JZ RTV  

Slovenija, z dopolnitvami in popravki, ki so bili sprejeti na seji. 
 
 

         Nadzorni svet predlaga vodstvu zavoda, naj �e enkrat preveri dejavnosti, ki so vpisane v sodni 
register ter V. (Vodenje RTV Slovenija)  in VI. poglavje (Organiziranost RTV Slovenija) spremeni tako, da 
statut ne bo preveč ozko določal organizacijo vodenja in sestave RTV Slovenija. Končni 
osnutek statuta, ki ga bo generalni direktor predlo�il v predhodno razpravo Programskemu 
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svetu RTV Slovenija in Svetu delavcev RTV Slovenija, se po elektronski po�ti posreduje tudi 
članom nadzornega sveta.    

 
 

         Po opravljenih razpravah generalni direktor pripravi končni predlog statuta, ki ga bo, v skladu s 
16-im členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija, predlo�il v soglasje Programskemu svetu 
RTV Slovenija. V operativni skupini priprave predloga s strani nadzornega sveta sodelujeta 
mag. Klemen Jaklič in g. Janez Čade�.  

 
 

Generalni direktor po pridobljenem soglasju programskega sveta predlog statuta predlo�i v 
sprejem  nadzornemu svetu najkasneje do 20.9.2006. 

 
 
3.  PROBLEMATIKA PRITOŽB NA NADZORNI SVET 
 
Nadzorni svet RTV Slovenija bo točko obravnaval na prvi redni seji meseca septembra.  
 
 
4.  POBUDE, RAZNO 
 
Ker bodo v mesecu septembru predvidoma dve seji nadzornega sveta, in sicer 14. in 28. septembra 
2006, naj bodo poročila o realizaciji sklepov in gradiva pravočasno predlo�ena v tajni�tvo sveta. Ob 
tem nadzorni svet RTV Slovenija ponovno naroča, naj bodo gradiva in materiali opremljeni  s 
predlogom sklepov, ki jih predlagatelj pričakuje od nadzornega sveta, sicer ne bodo uvr�čena v 
obravnavo.    
 
 
 
                                                                       Namestnik pred. Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
                                                                     Toma� Gla�ar,l.r.  
 
 


