
 
 

 

V Ljubljani, 05. septembra 2008 
 

 
 

SKLEPI  28. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z DNE  04. SEPTEMBRA 2008 
 

 

 

 

1.  POTRDITEV ZAPISNIKA 27. REDNE SEJE    

 

1-1    Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme zapisnik 27. redne seje brez pripomb  

 

2. PRENOVA PLAČNEGA SISTEMA JZ RTV SLOVENIJA   
 

2-1 Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje plačni sistem JZ RTV Slovenija v skladu z Zakonom o sistemu 

plač v javnem sektorju.  
 

 

V primeru pritožb na prejete Anekse k pogodbam o zaposlitvi se vlagatelji obrnejo na komisijo za reševanje 

pritožb iz naslova prenove plačnega sistema JZ RTV Slovenija. 

 

 

3.  POBUDE, RAZNO 
 

Nadzorni svet se je seznanil z vsebino prejetega pisma v vednost »Ocena razmer v skupini napovedovalcev na 

Radiu Slovenija«, pisnim odgovorom vodje napovedovalcev in pojasnili direktorja Radia Slovenija. 
 

--- 
 

Nadzorni svet se je seznanil z informacijami generalnega direktorja: 
 

- o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih neodrskih 

del v RTV programih JZ RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004; 

- o podpisu pogodbe z Mestno občino Ljubljana o nakupu stavbe na Komenskega 7 v Ljubljani; 

- da je za čas porodniške odsotnosti prevzela dela in naloge pomočnice generalnega direktorja za 

ekonomiko poslovanja vodja računovodske službe; 

- da je 05.09.2008 na Ministrstvu za kulturo sklican sestanek glede izvajanja načela finančne preglednosti 

opravljanja javne službe oz. delitev dejavnosti v skladu z Zakonom o RTV Slovenija. Poročilo s sestanka 

bo nadzornemu svetu podano na naslednji seji. 
 

 

Analiza odsotnosti redno zaposlenih zaradi bolezni in poškodb 
 

3-1 Nadzorni svet naroča vodstvu, naj do naslednje seje predloži analizo odsotnosti redno zaposlenih zaradi 

bolezni ali poškodb ter plan ukrepov v primeru odstopanj od zastavljenih ciljev. 
 

 

PPN JZ RTV Slovenija za leto 2009  – Generalni direktor je seznanil nadzorni svet s potekom aktivnosti in 

problemi priprave finančnega plana JZ RTV Slovenija za leto 2009. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj 

do naslednje seje pripravi in predloži v obravnavo osnutek finančnega plana. 

 

 

    Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                            Franc Orešnik,l.r. 
 


