
 
Na podlagi določbe 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, �t. 
96/2005; v nadaljevanju: ZRTVS-1) je Nadzorni svet Radiotelevizije Slovenija na svoji 
10. redni seji dne 26. oktobra 2006 sprejel  

 
 

POSLOVNIK NADZORNEGA SVETA RADIOTELEVIZIJE 
SLOVENIJA  

 
 
 

I.  UVODNA DOLOČBA  
 

1. člen  
(predmet ureditve)  

 
Ta poslovnik podrobneje ureja postopek in materialni obseg dela Nadzornega sveta 
Javnega zavoda RTV Slovenija oziroma podrobneje ureja pogoje, ki so pomembni za 
nemoteno delo nadzornega sveta.  
 
 
II.  SESTAVA, MANDAT, IMENOVANJE, VOLITVE, RAZRE�ITEV ČLANOV   

NADZORNEGA SVETA  
 

2. člen  
(sestava, imenovanje, volitve članov)  

 
Nadzorni svet �teje 11 članov, pri čemer Dr�avni zbor RS imenuje 5 članov, Vlada 
RS 4 člane, 2 člana pa izvolijo izmed sebe zaposleni v RTV Slovenija na neposrednih 
volitvah.  
Zaposleni volitve oz. razre�itev opravijo skladno s Statutom Javnega zavoda RTV 
Slovenija in o tem takoj po razglasitvi seznanijo generalnega direktorja zavoda, Svet 
delavcev in predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija.  

 
3. člen  

(mandat članov in ponovna izvolitev/imenovanje)  
 

Mandat vseh članov nadzornega sveta je �tiri leta. Po poteku mandata je član 
nadzornega sveta lahko ponovno imenovan/izvoljen za člana nadzornega sveta.  
Nihče ne more biti istočasno član programskega sveta in nadzornega sveta.  
 

4. člen  
(prenehanje članstva pred iztekom mandata)  

 
Predsednik nadzornega sveta je glede odpoklica člana nadzornega sveta dol�an 
takoj, najpozneje pa takoj na začetku prve naslednje seje, sprejeti poseben 
ugotovitveni sklep.  
Član nadzornega sveta, ki odstopi, mora poslati odstopno izjavo predstojniku organa, 
ki ga je imenoval/izvolil, predsedniku nadzornega sveta in generalnemu direktorju.  



Mandat članu nadzornega sveta preneha, ko organ, ki ga je imenoval/izvolil, to 
ugotovi s sklepom.  

 
5. člen  

(prepoved poslovnega sodelovanja) 
  

Člani nadzornega sveta oz. njihovi o�ji dru�inski člani ne smejo poslovno sodelovati z 
RTV Slovenija in ne smejo biti člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pravnih 
oseb, ki poslovno sodelujejo z RTV Slovenija.  
Prepoved poslovnega sodelovanja pomeni tudi, da člani nadzornega sveta oz. njihovi 
o�ji dru�inski člani ne smejo biti člani organov vodenja, upravljanja ali nadzora pri 
konkurenčnih medijih oziroma ne smejo biti zaposleni v konkurenčnih medijih oz. ne 
smejo imeti lastni�kih dele�ev v konkurenčnih medijih.  
Pojem o�ji dru�inski član v smislu tega poslovnika zajema zakonca oz. osebo, s 
katero član nadzornega sveta �ivi v zunajzakonski skupnosti ali registrirani isto spolni 
partnerski skupnosti, otroke oziroma posvojence ter vnuke, star�e oziroma 
posvojitelje in druge osebe, ki �ivijo v skupnem gospodinjstvu s članom Nadzornega 
sveta RTV Slovenija.  
 
 
III.  PRISTOJNOSTI NADZORNEGA SVETA  
 

6. člen  
(pristojnosti nadzornega sveta)  

 
Nadzorni svet Javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (v nadaljevanju: nadzorni 
svet) je organ nadzora zavoda, ki na podlagi Zakona in Statuta Javnega zavoda RTV 
Slovenija opravlja predvsem naslednje naloge:  

• sprejme statut na osnovi predhodnega soglasja programskega sveta;  
• sprejme finančni načrt in letno poročilo javnega zavoda ter odloča o uporabi 

morebitnega prese�ka prihodkov nad odhodki;  
• razpravlja o programsko produkcijskem načrtu zavoda in svoje mnenje 

sporoča Programskemu svetu RTV Slovenija;  
• določa ceno storitev, ki niso del javne slu�be;  
• določi način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov;  
• podrobneje določi način plačevanja prispevkov za sprejemnike ter kriterije za 

odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo skladno z zakonom;  
• odloča o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev;  
• nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja ter pregleduje 

periodične obračune;  
• opravi vpogled v vso dokumentacijo javnega zavoda, vključno z 

dokumentacijo, ki se nana�a na obratovanje OE Oddajniki in zveze;  
• skrbi za gospodarski in tehnični razvoj RTV Slovenija in sprejme gospodarski 

in razvojni načrt ter določi sistem financiranja;  
• daje soglasje k ustanovitvi vsakega novega nacionalnega ali regionalnega ali 

programa, namenjenega tuji javnosti;  
• nadzira poslovanje RTV Slovenija, zlasti njegovo zakonitost, nadzoruje 

gospodarsko in finančno vodenje generalnega direktorja, vodenje poslovnih 
knjig in periodične obračune. V ta namen ima pravico do vpogleda v vso 



dokumentacijo javnega zavoda, vključno z dokumentacijo, ki se nana�a na 
obratovanje oddajnikov in zvez. Generalni direktor mora nadzornemu svetu na 
njegovo zahtevo dati vse informacije in omogočiti vpogled v vso 
dokumentacijo RTV Slovenija;  

• opozarja vodstvo RTV Slovenija na morebitno neustreznost njihovega dela in 
zaposlenih ter predlaga ukrepe za izbolj�anje dela;  

• sprejema svoj poslovnik ter organizira svoje delo in imenuje svoje odbore v 
skladu s tem poslovnikom;  

• odloča o drugih vpra�anjih, določenih z zakonom ali statutom.  

7. člen  
(ustanovitev komisij � strokovna pomoč) 

  
Nadzorni svet lahko posamezne primere in dogodke raziskuje ter ustanavlja komisije 
oz. pri nekaterih zadevah lahko najame ustrezne strokovnjake.  
 

8. člen  
(ukrepi za odpravo ugotovljenih nepravilnosti)  

 
Če ugotovi neracionalnosti ali nepravilnosti v poslovanju, zadol�i generalnega 
direktorja, da jih odpravi v nalo�enem roku in na prvi seji, po poteku roka poroča 
nadzornemu svetu o sprejetih ukrepih in rezultatih. 
  

9. člen  
(poročilo o delu)  

 
Nadzorni svet ob zaključku poslovnega leta sprejme poročilo o svojem delu v 
tekočem letu in ga predlo�i dr�avnemu zboru, vladi in predsednikom reprezentativnih 
sindikatov.  
 

10. člen  
(predlo�itev sklepov in ugotovitev)  

 
Nadzorni svet po�ilja sklepe in ugotovitve programskemu svetu in programskima 
odboroma RTV programov za italijansko in mad�arsko narodno skupnost, dr�avnemu 
zboru in pristojnemu ministru. 
 
 
IV.  PRAVICE ČLANOV NADZORNEGA SVETA  
 

11. člen  
(sejnine)  

 
Članom nadzornega sveta zavod za njihovo delo zagotovi plačilo sejnine ter 
povračilo potnih in drugih materialnih stro�kov dela, skladno s statutom.  
Podrobnej�a merila glede izplačila sejnin in povračil drugih stro�kov članom 
programskega in nadzornega sveta, njunih organov ter delovnih teles uredi Nadzorni 
Svet RTV Slovenija s posebnim pravilnikom.  
 
 
 



 
 

12. člen  
(imuniteta članov, izvoljenih izmed zaposlenih)  

 
Za člane nadzornega sveta, izvoljene izmed zaposlenih, veljajo določbe Zakona o 
sodelovanju delavcev pri upravljanju, ki se nana�ajo na imuniteto.  
 
 
 
V.  ORGANI NADZORNEGA SVETA  
 

13. člen  
(organi nadzornega sveta) 

  
Organi nadzornega sveta so:  

• predsednik nadzornega sveta;  
• namestnik predsednika nadzornega sveta;  
• sekretar nadzornega sveta;  
• odbori za posamezna področja dela.  

14. člen  
(volitve predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta)  

 
Predsednika nadzornega sveta in namestnika predsednika nadzornega sveta izvolijo 
člani nadzornega sveta izmed članov.  
Najprej opravijo volitve za predsednika, nato za namestnika predsednika nadzornega 
sveta. Po enega kandidata za predsednika in namestnika predsednika lahko 
predlaga vsak član nadzornega sveta.  
Kandidati morajo privoliti v kandidaturo najpozneje do uvrstitve na kandidatno listo. 
Kandidati so na listah napisani po abecednem vrstnem redu.  
Glasovanje je javno. Glasuje se tako, da ima vsak član pravico glasovati za enega 
kandidata za predsednika sveta in enega kandidata za namestnika predsednika 
nadzornega sveta.  
Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov vseh članov nadzornega sveta.  
 

15. člen  
(vr�ilec dol�nosti predsednika in namestnika predsednika nadzornega sveta)  

 
Če v prvem krogu glasovanja ni bil izvoljen noben kandidat, se v drugem krogu 
glasuje o tistih dveh kandidatih, ki sta v prvem krogu dobila največ glasov. Če tudi v 
drugem krogu ni bil izvoljen nobeden od obeh kandidatov, se volitve o teh dveh 
kandidatih ponovijo na prvi naslednji seji.  
 
Če tudi pri vnovičnem glasovanju noben kandidat za predsednika oziroma 
namestnika predsednika nadzornega sveta ni dobil večine glasov vseh članov, 
nadzorni svet za dobo 6 mesecev imenuje vr�ilca dol�nosti predsednika/namestnika 
predsednika nadzornega sveta, in to kandidata, ki je dobil največ glasov. 
 
 



 
 

16. člen  
(sekretar nadzornega sveta)  

 
Nadzorni svet praviloma izmed zaposlenih v zavodu določi sekretarja nadzornega 
sveta, ki zanj opravlja administrativno-tehnična opravila, pi�e zapisnike ter vodi arhiv 
nadzornega sveta. 
  

17. člen  
(odbor nadzornega sveta)  

 
Nadzorni svet lahko imenuje enega ali več odborov za posamezna področja dela, v 
okviru svoje pristojnosti, z namenom, da analizirajo določeno problematiko in 
pripravijo predloge sklepov ter skrbijo za njihovo izvr�itev.  
Odbori ne morejo odločati o vpra�anjih, ki so v pristojnosti nadzornega sveta.  
 

18. člen  
(strokovna pomoč)  

 
Nadzorni svet lahko za analizo in proučitev strokovnih vpra�anj pridobi mnenje 
poročevalca, izvedenca ali drugega strokovnjaka, ki jih po potrebi tudi povabi na sejo.  
 
 
VI.  SEJA NADZORNEGA SVETA  

 
19. člen  

(sklic seje)  
 

Predsednik sklicuje in vodi seje nadzornega sveta. Če zaradi objektivnih okoli�čin ne 
more sklicati in voditi seje nadzornega sveta, sejo skliče in vodi njegov namestnik.  
V primeru sočasne odsotnosti predsednika in namestnika nadzornega sveta vodi sejo 
član, ki ga določi nadzorni svet.  
Seja nadzornega sveta mora biti sklicana praviloma enkrat mesečno, obvezno pa 
mora biti sklicana vsaj enkrat v četrtletju.  
Predsednik nadzornega sveta skliče sejo nadzornega sveta po svoji presoji, takoj pa 
jo mora sklicati na zahtevo �tirih ali več članov nadzornega sveta ali generalnega 
direktorja ter navesti namen in razloge zanjo. Zahteva za sklic mora biti predsedniku 
nadzornega sveta predlo�ena v pisni obliki.  
Če zahteva �tirih članov nadzornega sveta ali zahteva generalnega direktorja ni bila 
sprejeta v roku enega tedna, lahko ti predlagatelji sami skličejo sejo nadzornega 
sveta in predlagajo dnevni red.  
 

20. člen  
(zagotovitev udele�be)  

 
Za zagotovitev polne udele�be članov nadzornega sveta na sejah se na vsaki seji 
določi tudi okvirni datum naslednje seje. Izjema je le izredna seja, ki se skliče, ko več 
kot polovica članov potrdi svojo udele�bo.  



Generalni direktor ter direktorja radia in televizije morajo na zahtevo nadzornega 
sveta na sejah obvezno prisostvovati. Prav tako tisti delavci, ki lahko ob določeni 
problematiki posredujejo potrebne informacije ali nasvete.  
Kadar nadzorni svet obravnava vpra�anja s področja telekomunikacijskih storitev, 
zlasti ko odloča o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih 
izdajateljev, mora na svoje seje vabiti tudi predstavnice in predstavnike (v nadaljnjem 
besedilu: predstavniki) Agencije za po�to in elektronske komunikacije ter direktorja 
Oddajnikov in zvez.  
Če se posamezni član nadzornega sveta ne more udele�iti seje, je dol�an pred 
začetkom seje o tem obvestiti sekretarja nadzornega sveta ali predsednika 
nadzornega sveta.  
 

21. člen  
(vabilo na sejo in gradivo)  

 
Pisno vabilo za sejo prejmejo člani nadzornega sveta in po presoji, glede na dnevni 
red, tudi generalni direktor, drugi delavci ter predsednik Programskega sveta 
Radiotelevizije Slovenija, skupaj z gradivom in pregledom neizvr�enih sklepov 
predhodnih sej nadzornega sveta, praviloma najmanj 7 dni pred sejo.  
Gradivo za sejo nadzornega sveta se lahko izjemoma po�ilja sukcesivno.  
Za gradivo pri posameznih točkah dnevnega reda je odgovoren predsednik 
nadzornega sveta, ki ga pripravlja v sodelovanju z ustreznimi strokovnimi slu�bami 
zavoda in po potrebi z generalnim direktorjem.  
Najkasneje 7 dni pred sejo mora biti pisno vabilo posredovano tudi povabljenim 
izvedencem oz. poročevalcem, katerim je poleg vabila potrebno posredovati �e 
gradivo, ki se nana�a na točke, h katerim so vabljeni.  

 
22. člen  

(vabilo in gradivo za predstavnika sveta delavcev)  
 

Predstavnik Sveta delavcev RTV Slovenija je v rokih in na način iz prej�njega člena 
stalno vabljen na seje nadzornega sveta, prejema vsa gradiva za seje nadzornega 
sveta ter ima na sejah pravico predstaviti mnenje sveta delavcev o obravnavanih 
gradivih.  
 

23. člen  
(zagotovitev reda na seji)  

 
Če so razprave posameznih članov nadzornega sveta nerazumno dolge ali se 
odmikajo od predmeta obravnave, ima predsednik pravico omejiti čas razprave za 
posamezno točko dnevnega reda. Predsednik lahko odvzame besedo vsakemu 
članu, ki se ne dr�i omejitev.  
 

24. člen  
(prekinitev in prelo�itev seje)  

 
Predsednik nadzornega sveta lahko na zahtevo najmanj 4 prisotnih članov prekine 
sejo za največ eno uro, če so potrebna posvetovanja ali če je potrebno pridobiti 
dodatno mnenje.  
Predsednik nadzornega sveta mora prekiniti in prelo�iti sejo, če to zahtevajo najmanj 
4 prisotni člani.  



Po preteku petih ur (�teto od ure sklica seje, navedene v vabilu) mora predsednik 
nadzornega sveta, na podlagi zahteve vsaj enega izmed prisotnih članov, prekiniti in 
prelo�iti sejo.  
 
VII.  DNEVNI RED SEJE NADZORNEGA SVETA  
 

25. člen  
(določitev dnevnega reda)  

 
Predlog dnevnega reda seje nadzornega sveta okvirno določi predsednik 
nadzornega sveta, oziroma sklicatelj, oziroma ga določijo člani nadzornega sveta, na 
zadnji seji za naslednjo sejo.  
 

26. člen  
(obvezna vsebina dnevnega reda)  

 
Prva točka dnevnega reda vsake seje je potrditev zapisnika prej�nje seje nadzornega 
sveta, potrditev aktualnega dnevnega reda in razprava o izvajanju sklepov 
nadzornega sveta.  
Med sejo je dopustno �e sprejeti dnevni red dopolniti, spremeniti ali raz�iriti.  
Vsak dnevni red mora vsebovati tudi posebno točko dnevnega reda "razno" za 
pobude, vpra�anja in informacije.  
 

27. člen  
(zagotovitev priprave na dnevni red)  

 
Generalni direktor in drugi vodstveni delavci so dol�ni na zahtevo predsednika 
nadzornega sveta izvesti vsa strokovno administrativna opravila, s katerimi se, - 
zaradi vsebinske priprave na dnevni red -, zagotovi kakovostno in nemoteno 
opravljanje dela nadzornega sveta.  
 
 
VIII.  ODLOČANJE NADZORNEGA SVETA  
 

28. člen  
(ugotovitev udele�be in sklepčnosti)  

 
Predsednik nadzornega sveta je ob začetku seje ter ob vsaki spremembi prisotnosti 
članov sveta dol�an zapisni�ko ugotoviti udele�bo.  
 

29. člen  
(sklepčnost) 

  
Predsednik nadzornega sveta je ob začetku seje oziroma med celotno sejo dol�an 
ugotavljati, ali je podana sklepčnost.  
Sklepčnost je pogoj za začetek seje in za veljavno odločanje nadzornega sveta.  
Nadzorni svet je sklepčen, če je navzočih vsaj 6 članov.  
Za odločitve glede statuta in poslovnika nadzornega sveta je sklepčnost podana, če 
je na seji prisotnih vsaj osem članov nadzornega sveta.  
Če predsednik med sejo ugotovi, da so člani nadzornega sveta zapustili sejo in 
nadzorni svet ni sklepčen, sejo prekine in določi rok nadaljevanja seje.  



 
30. člen  

(odločanje)  
 

Člani nadzornega sveta odločajo praviloma z dvigom rok.  
Za veljavno odločitev glede sprejema statuta in poslovnika je potrebna dvotretjinska 
večina glasov vseh članov nadzornega sveta, za druge odločitve pa je potrebna 
večina glasov vseh njegovih članov.  
Ob enakem �tevilu glasov (v primeru parne udele�be članov nadzornega sveta), velja 
tista odločitev, ki ji je dal glas predsednik nadzornega sveta.  
Član nadzornega sveta ne sodeluje pri odločanju o zadevah, ki se nana�ajo nanj.  
Za tistega člana, ki je bil na seji prisoten, vendar glede določenega vpra�anja ni 
glasoval, se �teje, da je glasoval proti.  
Člani nadzornega sveta glasujejo o vsakem predlaganem sklepu posebej. 
Predsednik da predlog sklepa na glasovanje, ko ugotovi, da o posamezni zadevi ne 
�eli nihče več razpravljati.  
Če član nadzornega sveta zahteva, se mora v zapisniku ugotoviti njegovo glasovanje 
in predlogi, ki jih je podal.  
Član nadzornega sveta ima pravico, da izrazi ločeno mnenje, če se ne strinja s 
posamezno odločitvijo. Njegovo mnenje se zapi�e v zapisnik.  
Nadzorni svet sprejema odločitve (glasuje o sklepih) brez prisotnosti generalnega 
direktorja in/ali z njegove strani poobla�čenih delavcev, če to predlaga predsednik 
nadzornega sveta.  
Član nadzornega sveta za glasovanje na seji ne more pooblastiti drugega člana ali 
drugih oseb. 
Član nadzornega sveta, ki je upravičeno odsoten s seje, lahko glasuje tudi pisno, po 
po�ti. 
 

31. člen  
(pravne in moralne podlage za odločanje)  

 
Člani nadzornega sveta so dol�ni svoje odločitve opreti na veljavno zakonodajo.  
Člani nadzornega sveta presojajo stvari in glasujejo na podlagi strokovnosti in svoje 
vesti ter pri tem niso vezani na nobena navodila.  
Nadzorni svet mora pri odločitvah, ki zadevajo gospodarstvo, paziti, da se upo�tevajo 
temeljne zahteve dobrega gospodarjenja in varčevanja, kot tudi preglednost 
finančnega dodeljevanja, ob upo�tevanju prihodkov in izdatkov.  
Gospodarsko vodenje poteka na osnovi finančnega reda, ki izhaja iz večletnega 
finančnega plana, razvojnega plana in iz letnega gospodarskega plana.  
 

32. člen  
(delo poročevalca)  

 
Pri obravnavi posamezne točke dnevnega reda predsednik najprej prepusti besedo 
poročevalcu, ki ga na osnovi dnevnega reda določi predsednik ali ga predlagajo na 
zadnji seji posamezni člani nadzornega sveta. Poročevalec obrazlo�i pisno gradivo in 
morebitni predlog sklepov ter odgovarja na vpra�anja članov nadzornega sveta. Po 
poročilu predsednik odpre razpravo članov nadzornega sveta. 
  
 



33. člen  
(sklep nadzornega sveta) 

  
Nadzorni svet zavoda sprejema svoje odločitve v obliki sklepov, ki veljajo z dnem 
sprejema.  
 
 
IX.  NUJNA IN KORESPONDENČNA SEJA NADZORNEGA SVETA  
 

34. člen  
(sklic nujne seje)  

 
V nujnih primerih, ko je obravnavanje določene zadeve vezano na rok, ima 
predsednik nadzornega sveta pravico sklicati sejo v kraj�em roku kot je določeno v 
21. členu tega poslovnika. Če zaradi objektivnih okoli�čin ne more sklicati in voditi 
seje nadzornega sveta, sejo skliče in vodi njegov namestnik.  
Gradivo za obravnavo nujne seje se lahko predlo�i članom in vsem vabljenim 
osebam iz 21. in 22. člena na seji nadzornega sveta.  
 

35. člen  
(sklic korespondenčne seje)  

 
V nujnih primerih, če s tem sogla�ajo vsi člani nadzornega sveta, predsednik lahko 
izvede korespondenčno sejo. V ta namen se predsednik nadzornega sveta po 
telefonu ali na drug ustrezen način posvetuje s člani nadzornega sveta in dobi njihov 
odgovor na vpra�anje o predlogu sklepa.  
Če zaradi objektivnih okoli�čin predsednik nadzornega sveta ne more sklicati in voditi 
korespondenčne seje, jo lahko skliče in vodi njegov namestnik.  
Pisno, telefonsko, telegrafsko ali z uporabo podobnih tehničnih sredstev je 
sprejemanje sklepov nadzornega sveta dopustno le, če s tem sogla�ajo vsi člani 
nadzornega sveta.  
Vpra�anje za korespondenčno sejo mora biti jasno in nedvoumno, tako, da je nanj 
mogoče odgovoriti z "da" ali "ne" ali "vzdr�an".  

 
36. člen  

(zapisnik korespondenčne seje)  
 

O korespondenčni seji se sestavi zapisnik, v katerem se navede vzrok za sklic, 
postavljeno vpra�anje in odgovore članov nadzornega sveta. Zapisnik potrdi nadzorni 
svet na prvi prihodnji seji. Predsednik nadzornega sveta mora na tej seji tudi 
utemeljiti vzroke za izvedbo korespondenčne seje.  
 
 
X.  ZAPISNIK SEJE NADZORNEGA SVETA  

 
37. člen  

(tonski zapis) 
 

O delu na seji nadzornega sveta se vodijo tonski zapisi. Tonske zapise hrani sekretar 
nadzornega sveta. Vsak član nadzornega sveta, generalni direktor in predstavnik 
sveta delavcev imajo pravico poslu�ati tonske zapise sej.  



Vsakdo, kdor se je udele�il seje sveta ima pravico zahtevati in prejeti točen 
(dobeseden) prepis iz tonskega zapisa, vendar le tistih besed, ki jih je sam povedal 
na seji oziroma vpra�anj in odgovorov oz. pomislekov, ki se nana�ajo na tisto, kar je 
povedal.  
Javna uporaba neavtoriziranega tonskega zapisa ni dovoljena. 
  

38. člen  
(zapisnik seje)  

 
O poteku seje nadzornega sveta se pi�e zapisnik, ki vsebuje:  

• kraj in dan seje nadzornega sveta  
• udele�ence seje  
• dnevni red seje  
• vsebino razprav predsednika in članov nadzornega sveta, lahko pa tudi drugih 

udele�encev seje  
• sklepe in izide glasovanja po posameznih točkah dnevnega reda s poimensko 

navedbo članov nadzornega sveta, ki so glasovali za in proti  
• izjave in nasprotovanje posameznih članov nadzornega sveta ali članov 

uprave, za katere so le-ti zahtevali, da so zapisani v zapisniku.  

Zapisnik seje nadzornega sveta se praviloma v sedmih delovnih dneh po seji po�lje 
predsedniku nadzornega sveta, ki ga v dveh dneh od prejema avtorizira.  
Podpisan zapisnik se po�lje vsem članom nadzornega sveta in generalnemu 
direktorju, drugim, ki so bili prisotni na seji nadzornega sveta, pa le izvleček zapisnika 
tiste točke, h kateri so bili povabljeni.  
Zapisnika diskusije članov nadzornega sveta in tistih, ki so bili prisotni, nima nihče 
pravice popravljati, črtati in bistveno izpu�čati.  
Zapisnik seje nadzornega sveta podpi�eta predsednik in sekretar nadzornega sveta 
praviloma v devetih dneh po seji nadzornega sveta.  
Ugovore oz. pripombe na zapisnik smejo dati le tisti, ki so se seje udele�ili. O 
pripombah na zapisnik nadzorni svet razpravlja na naslednji seji.  
 
 

39. člen  
(hramba zapisni�ke dokumentacije)  

 
Izvirnike zapisnikov in sklepov nadzornega sveta ter celovito gradivo za posamezne 
seje nadzornega sveta, z listo prisotnih, ter uporabljene glasovalne lističe hrani 
sekretar nadzornega sveta.  
 
 
XI.  OBVE�ČANJE O SKLEPIH NADZORNEGA SVETA  

 
40. člen  

(javna objava sklepov) 
  

Predsednik nadzornega sveta, njegov namestnik oziroma za to posebej poobla�čeni 
član nadzornega sveta je dol�an, najkasneje v roku treh delovnih dni od seje, v 



internem glasilu RTV Slovenija oz. po Intranetu RTV Slovenija javno objaviti sklepe in 
stali�ča nadzornega sveta.  
 
 
XII.  POSLOVNA SKRIVNOST IN INFORMIRANJE JAVNOSTI  
 

41. člen  
(varovanje podatkov zaupne narave oziroma izjemnost javne seje)  

 
Razprava na seji ni javna, sklepi nadzornega sveta pa so javni.  
Seje nadzornega sveta so zaradi varovanja poslovnih skrivnosti zavoda zaprte za 
javnost, le v izjemnih primerih nadzorni svet sejo razglasi za javno.  
Član nadzornega sveta je dol�an varovati tiste podatke zaupne narave, ki so s 
posebnim sklepom definirani kot zaupni, če opredelitev zaupnosti ni v nasprotju z 
javnostjo delovanja zavoda, ter se do zavoda obna�ati lojalno.  
Informacije za javnost imata pravico podati le predsednik nadzornega sveta ali 
njegov namestnik.  
Novinarsko konferenco lahko, po predhodnem sklepu nadzornega sveta, skličeta 
samo predsednik nadzornega sveta ali njegov namestnik.  
 
 
XIII.  PREHODNA OZIROMA KONČNA DOLOČBA  
 

42. člen  
(sprejem, spremembe, veljavnost)  

 
Ta poslovnik in morebitne kasnej�e spremembe in dopolnitve sprejme nadzorni svet 
z dvotretjinsko večino glasov vseh članov nadzornega sveta.  
Poslovnik začne veljati takoj, ko ga sprejme nadzorni svet.  
 
 
 

                                                                     Predsednik Nadzornega sveta  
                                                                                    Radiotelevizije Slovenija:  
                                                                                          Franc Ore�nik,l.r. 
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