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                                                                                                                                                     V Ljubljani, 03.aprila 2006 
 

SKLEPI  3. REDNE SEJE  NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA,  
Z DNE  03. APRILA 2006 

 
 
1.    REALIZACIJA SKLEPOV 
 
- Svetovno prvenstvo v nogometu 2006  
 
1-2    Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, naj se mu do naslednje seje 

predlo�i predkalkulacija stro�kov RTV Slovenija, vezanih na pokrivanje Svetovnega 
prvenstva v nogometu 2006.   

 
- Obveznost pridobitve licence za člane nadzornih svetov 
 
1-3   Upo�tevaje Sklep Vlade RS o obveznosti pridobitve licence za člane nadzornih svetov, 

Nadzorni svet RTV Slovenija naroča Pravni slu�bi, naj na podlagi informacije, katere 
institucije izvajajo seminarje in v katerih časovnih terminih, o tem obvesti vse člane, glede na 
to, da bodo k pridobitvi licence pristopili tudi člani Nadzornega sveta RTV Slovenija, ki jih je 
imenoval Dr�avni zbor RS. Pridobi naj se terminske in finančne ponudbe izvajalcev storitve 
za 9 kandidatov oz. članov. 

 
- Tr�enje Teleteksta 
 
1-4      Nadzorni svet ugotavlja, da pojasnili vodje Multimedijskega centra in Slu�be za tr�enje RTV 

programov ne dajeta odgovor na sklep 3-2 1. izredne seje, s katerim je nadzorni svet naročil, 
naj se preveri tr�enje Teleteksta glede 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. Zato nadzorni svet naroča pomočniku 
generalnega direktorja g. Janezu Sajovicu, naj ga o realizaciji sklepa pisno obvesti do 
naslednje seje. 

 
 
2.   REALIZACIJA POSLOVANJA ZAVODA V MESECU FEBRUARJU  2006 
 
2-1     Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, naj v najkraj�em mo�nem času 

predlo�i programsko poslovni načrt za leto 2006. Do predlo�itve plana ostaja v veljavi sklep 
3-1 1. izredne seje nadzornega sveta (da se mora realizacija poslovanja organizacijsko programskih enot 
do sprejetja plana za leto 2006 izvajati na ravni porabe posamezne mesečne ravni leta 2005 zmanj�ani za 10%, 
ob predpostavki, da so tudi prihodki enaki kot v letu 2005). 

 
2-2      Nadzorni  svet RTV naroča generalnemu direktorju, naj mu do naslednje seje predlo�i analizo 

mo�nih opcij (v absolutnih zneskih), vezanih na plačilo davka od dobička za leto 2005, vključno 
s predlogom opcije, ki bi bila za zavod finančno najugodnej�a. V primeru, da bo odločitev 
potrebna pred sklicem naslednje seje, se bo nadzorni svet o predlogu odločal na 
korespondenčni seji. 
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3.   PROBLEMATIKA ZAPOSLOVANJA IN STRO�KOV DELA NA RTV SLOVENIJA  
      ZA OBDOBJE 2003 DO 2005 
 
3-1   Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorji, naj se mu do naslednje seje 

posreduje poimenski pregled (vključno z s.p.-ji) vseh honorarnih sodelavcev po organizacijsko 
programskih enotah  -kaj kdo dela in za kaj je dobil honorar-  za januar, februar in marec 
2006.   

 
3-2   Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj določi, kdo ima pooblastilo za podpis 

avtorskih pogodb. 
 
3-3      Nadzorni svet ponovno naroča, da ni mo�na nobena nova redna ali honorarna zaposlitev, brez 

odobritve generalnega direktorja RTV Slovenija, ne glede na njegov prenos pooblastil 
namestniku. 

 
 
4.   POROČILO O ODDAJNIKIH IN ZVEZAH 
 
4-1      Nadzorni svet RTV Slovenija se na podlagi pridobljenih mnenj opredeljuje, da Organizacijska 

enota Oddajniki in zveze ostane znotraj sistema RTV Slovenija. S tem nadzorni svet 
zaključuje razpravo o morebitni  »odprodaji« omenjene enote. 

 
4-2     Nadzorni svet RTV Slovenija naroča g. Martinu �velcu, naj generalnemu direktorju pripravi 

pisni predlog za izplačilo honorarja, ki ga je o vlogi, polo�aju in eventuelni odprodaji enote 
Oddajnikov in zvez, na pro�njo nadzornega sveta, pripravil dipl.ing. Leopold Gregorač. 

 
 
5.   POROČILO O DEJAVNOSTI ZA UGOTAVLJANJE IN IZRAČUNAVANJE MINUTE PROGRAMA 
 
5-1   Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme poročilo delovne skupine za pripravo kalkulacije 

stro�kov cene minute posameznih oddaj. Na predlog delovne skupine nadzorni svet naroča, 
naj mu programski direktorji in vodje posameznih poslovnih in organizacijskih enot 
posredujejo: 

 

- metodologijo po kateri trenutno spremljajo produkcijske stro�ke oddaj  ter 
 

- stro�ke obstoječih oddaj in predvidene stro�ke novo planiranih oddaj v letu 2006. Pri tem 
naj za oddaje, ki tečejo �e dlje časa, posku�ajo posredovati cenovne primerjave za več let 
nazaj. 

 
5-2      Nadzorni svet naroča, naj se članom enkrat mesečno posreduje podatke o gledanosti oddaj.   
 
 
6.    OBRAVNAVA IN SPREJEM POSLOVNIKA NADZORNEGA SVETA 
 
6-1    Nadzorni  svet naroča vodji Pravne slu�be g. Draganu Triviču, naj strukturno in vsebinsko 

preoblikuje poslovnik in v roku enega  tedna  predlo�i čistopis (upo�tevajoč na seji podane 
predloge popravkov) v tajni�tvo sveta, ki ga  po elektronski po�ti posreduje v pregled članom.    

 
 
7.  OBRAVNAVA  PREDLOGA IZPLAČILA SEJNIN IN POVRAČIL MATERIALNIH STRO�KOV 

ČLANOM PROGRAMSKEGA IN NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA TER NJUNIH 
DELOVNIH TELES   

 
7-1    Nadzorni svet  naroča vodji Pravne slu�be g. Draganu Triviču, naj do konca tedna pripravi 

prehodno določbo, vezano na izplačevanje sejnin in povračil drugih stro�kov članom 
Nadzornega in Programskega sveta RTV Slovenija ter njunih organov ter delovnih teles, za 
obdobje od začetka mandata do sprejema sklepa. 
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7-2   Nadzorni svet sogla�a s predlogi popravkov predlaganega »Sklepa o izplačilu sejnin in 

povračilu drugih stro�kov članom Programskega in Nadzornega sveta, njunih organov ter 
delovnih teles«, kot so bili predlagani na seji. Sklep bo začel veljati, ko ga bo nadzorni svet 
sprejel.  

 
 
8.    RAZPRAVA O DOPOLNJENEM STATUTU RTV SLOVENIJA 
 
8-1     Nadzorni svet RTV Slovenija naroča delovni skupini in vodji Pravne slu�be, naj nadaljujejo s 

pripravo in oblikovanjem statuta, katerega razpravo bo nadzorni svet nadaljeval na naslednji 
seji.  

 
 
9.    POBUDE, RAZNO                                   
 
- Celotno poročilo svetovalne dru�be A.T.Kearney 
 
9-1   Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj se članom na CD-ju posreduje celotno 

zaključno poročilo zunanje svetovalne dru�be A.T. Kearney, vezano na sanacijski načrt in 
prenovo poslovnih procesov. 

 
 
- Razrez stro�kov Izobra�evalnega sredi�ča RTV Slovenija  
 
9-2     Nadzorni svet naroča, naj se mu do naslednje seje predlo�i razrez stro�kov Izobra�evalnega 

sredi�ča RTV Slovenija v letu 2005 � koliko je redno zaposlenih, koliko stanejo, koliko je 
honorarjev za predavatelje. 

 
- - - 

 
Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj se do naslednje seje nadzornemu svetu predlo�i 
pojasnilo, za kak�ne vrste sodelovanje s strani RTV Slovenija gre v primeru, ko nudi svetovanje 
RTV v Podgorici in Beogradu.   
 

- - - 
 
Na podlagi pregleda poročil k realizaciji sklepov nadzorni svet ponovno ugotavlja, da �e vedno, z 
izjemo vodje Multimedijskega centra, ni prejel zahtevanih pisnih izjav direktorjev in vodij 
organizacijsko programskih enot, ki sklepajo pogodbe s honorarnimi sodelavci (novinarji), ali so 
pogodbe sklenjene v skladu z navodili vodstva JZ RTV Slovenija ali ne (sklep 8-2 2. redne seje z dne 
27.02.2006). 
 

- - - 
 
Upo�tevaje �tevilčnost gradiv k posameznim točkam dnevnega reda, nadzorni svet naroča tajni�tvu 
sveta, naj jih v prihodnje ustrezno označi.  
 
 
 
                                                                       Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
                                                            dr. Janez Jerov�ek,l.r. 


