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                                                                                                                                                V Ljubljani, 21. marca 2006 
 
 
 

SKLEPI  1. IZREDNE SEJE  NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA,  
Z DNE 21. MARCA  2006 

 
 
1.   POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 
 
 - Realizacija financiranja organizacijsko programskih enot po dvanajstinah  
 
Nadzorni svet RTV Slovenija opozarja na veljavnost sklepa 4-1 2. redne seje (o zamrznitvi variabilnega 
dela plač direktorjem in vodjem, ki so odgovorni za preseganje dvanajstin) do preklica. 
 
 
2. PROBLEMATIKA KOMPETENC IN VODENJA FINANČNIH TOKOV NA OSNOVI       

POOBLASTIL, KI  JIH JE  DAL GENERALNI  DIREKTOR G. ANTON GUZEJ   NAMESTNIKU 
GENERALNEGA DIREKTORJA  G. ALEKSU ŠTAKULU  IN   ODGOVORNOST  NADZORNEGA  
SVETA ZA FINANČNO STANJE V ZANJ TAKO  DEFINIRANIH RAZMERAH  

 
2-1   Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju in vodstvu zavoda, naj zagotovijo 

dosledno realizacijo sprejetih sklepov nadzornega sveta. Nadzorni svet naroča generalnemu 
direktorju RTV Slovenija, naj pogodbo za prenose tekem svetovnega prvenstva v nogometu 
2006 posreduje v sredo, 22. marca 2006 v  tajništvo sveta, kjer bo na vpogled članom 
nadzornega sveta.  

 
 
3.    PONOVNI  PREGLED FINANČNEGA STANJA ZAVODA, PROBLEMATIKA DVANAJSTIN IN 
       REALIZACIJA SKLEPOV NADZORNEGA SVETA S TEGA PODROČJA 
 
3-1 Nadzorni svet RTV Slovenija naroča, da se mora realizacija poslovanja organizacijsko 

programskih enot do sprejetja plana za leto 2006 izvajati na ravni porabe posamezne mesečne 
ravni leta 2005 zmanjšani za 10%, ob predpostavki, da so tudi prihodki enaki kot v letu 2005. 

 
3-2  Nadzorni svet naroča, naj se preveri trženje Teleteksta glede vključenosti vseh pravnih in 

fizičnih oseb izven RTV Slovenija in se o tem pisno obvesti nadzorni svet do naslednje seje 
vključno z finančno informacijo o prihodkih iz tega naslova in odhodkih vključenim v prodajo 
oglasnega prostora Teleteksta.  

 
 
4.    RAZPRAVA O DOPOLNJENEM STATUTU RTV SLOVENIJA 
 
4-1    Nadzorni svet  RTV Slovenija sprejme na seji predlagane pripombe in dopolnitve na predloženi 

delovni osnutek statuta in naroča vodji Pravne službe RTV Slovenija g. Draganu Triviču, naj 
mu za nadaljevanje razprave do naslednje seje posreduje čistopis.    

 
         Hkrati nadzorni svet naroča, naj delovna skupina nadaljuje s pripravo in oblikovanjem 

dokumenta, pri čemer naj pusti odprte tiste segmente dokumenta, ki so relevantni za 
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generalnega direktorja. Zato naj predlagatelji morebitne predloge dopolnitev oz. konceptov 
čimprej posredujejo v pisni obliki vodji Pravne službe. O aktivnostih priprave predsednik 
nadzornega sveta redno obvešča generalnega direktorja, ki naj posreduje tudi svoje pripombe in 
predloge.  

 
 
Dogovorjeno je bilo, da do naslednje seje: 
 

- vodja Pravne službe poda pojasnilo glede oblikovanja plače generalnega direktorja in kdo 
je podpisnik pogodbe o njegovi zaposlitvi, kajti RTV Slovenija sodi v javni sektor, plača 
generalnega direktorja pa v sistem plač javnega sektorja; 

 

- predsednik in namestnik predsednika nadzornega sveta pripravita predlog za izplačila 
sejnin in povračil materialnih stroškov članom programskega in nadzornega sveta RTV 
Slovenija ter njunih delovnih teles   

 
 
5.    PROBLEMATIKA ZAPOSLOVANJA IN STROŠKOV DELA NA RTV SLOVENIJA ZA  
       OBDOBJE 2003 DO 2005 
 
Nadzorni svet RTV Slovenija bo točko obravnaval na redni seji. 
 
 
6.    RAZPRAVA IN SPREJEM POSLOVNIKA NADZORNEGA SVETA 
 
6-1 Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme na seji podane predloge sprememb in dopolnitev 

poslovnika ter naroča vodji Pravne službe RTV Slovenija g. Draganu Triviču, naj do naslednje 
seje predloži  čistopis. 

 
 
7.    POROČILO O ODDAJNIKIH IN ZVEZAH 
 
Nadzorni svet RTV Slovenija bo točko obravnaval na redni seji. 
 
 
8.   POROČILO O DEJAVNOSTI ZA UGOTAVLJANJE IN IZRAČUNAVANJE MINUTE  
      PROGRAMA 
 
Nadzorni svet RTV Slovenija bo točko obravnaval na redni seji. 
 
 
9.    POBUDE, RAZNO  
 
Nadzorni svet naroča Pravni službi RTV Slovenija, naj članom po elektronski pošti posreduje 
pojasnilo, ali je tudi za člane nadzornih svetov javnih zavodov, ki so imenovani s strani Državnega 
zbora in Vlade RS, potrebna pridobitev potrdila o izpolnjevanju znanja o nadzorništvu oz. 
usposobljenosti, kot velja to za člane nadzornih svetov gospodarskih družb, ki so javnega značaja oz. 
je njihov večinski lastnik država. 
 
 
 
                                                                       Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
                                                            dr. Janez Jerovšek,l.r. 
 
 


