
 
 

  V Ljubljani, 29.5.2018 

 

 

SKLEPI  5. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA Z DNE 29. MAJA 2018 
 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE 
 

5.1.1.  Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 4. redne seje.  
 
 
 

2.   OBRAVNAVA PREDLOGA STRATEGIJE RAZVOJA JZ RTV SLOVENIJA 2018-2022  
 

5.2.1.  Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil: s predlogi članov k Strategiji razvoja RTV 

Slovenija 2018-2022, ki so bili skladno s sklepom 4.3.1. posredovani generalnemu direktorju, 

s pripombami ter predlogi, ki jih je nadzorni svet prejel na svoj elektronski naslov, z osnutkom 

strateškega načrta tehnologije in investicij za obdobje 2018-2022 ter predloženim dopolnjenim 

predlogom Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022. Nadzorni svet generalnemu 

direktorju predlaga, da pri pripravi končnega predloga Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-

2022 v največji možni meri upošteva posredovane predloge, osnutek strateškega načrta 

tehnologije in investicij za obdobje 2018-2022 pa naj bo sestavni del dokumenta.   
 

 

3.   POBUDE, RAZNO 
 

Nadzorni svet je prejel v vednost zapisnik sestanka »Način evidentiranja tujih filmov in nadaljevank v 

javnem zavodu RTV Slovenija z dne 11.5.2018«. 
 

- - - 
 

Nadzorni svet je 16.5.2018 na elektronski naslov prejel: sklep 2/1 17. seje Sindikata kulturnih in 

umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija vezan na stroške vodenja in upravljanja zavoda ter po sklepu 

2/2 pravno mnenje odvetnice glede postopka odpoklica članov sveta delavcev z dne 3.6.2016.  

Nadzorni svet ju skladno s pristojnostmi odstopa generalnemu direktorju in naslovni reprezentativni 

sindikat zavoda poziva, naj v bodoče vprašanja in zahteve za izvrševanje svojih sklepov naslavlja na 

predmetno stvarni pristojni organ. 
 

- - - 
 

Nadzorni svet je prejel v vednost poročilo direktorice TV Slovenija in ekipe mandata 2014-2018 z dne 

20.5.2018. 
 

5.3.1. Generalni direktor do naslednje seje nadzornemu svetu predloži dopolnjeno poročilo o 

dogodkih na Gospodarskem razstavišču v letu 2017 z odzivom na predloženo poročilo vodstva 

TV Slovenija, s finančnim načrtom in odstopanji ter sprejetimi ukrepi.  
 

- - - 



 

Nadzorni svet je 23.5.2018 prejel dopis Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija 

programskemu in nadzornemu svetu s pozivom za ukrepanje. 

Nadzorni svet skladno s pristojnostmi od generalnega direktorja zahteva dolžno reševanje in ustrezno 

ukrepanje ter poročanje nadzornemu svetu. 
 

- - - 
 

Nadzorni svet je 29.5.2018 na elektronski naslov prejel obvestilo direktorice TV Slovenija glede 

dodelitve pooblastila generalnega direktorja v zvezi z izvajanjem javnih razpisov po 9. členu ZRTVS-

1 in 17. členu ZSFCJA. Nadzorni svet zadolži vodstvo zavoda za reševanje in dolžno ukrepanje v 

predmetni zadevi. 
 

- - - 
 

Nadzorni svet je prejel pojasnilo generalnega direktorja glede prenehanja prizemnega oddajanja v SD 

tehniki, dokument št. 01-342/2018 z dne 29.5.2018. Nadzorni svet zadolži vodstvo za reševanje in 

redno ukrepanje ter poročanje o tej zadevi nadzornemu svetu. 
 

 - - - 
 

Nadzorni svet RTV Slovenija opozarja na spoštovanje poslovniških določb glede posredovanja gradiv 

za seje nadzornega sveta. 
 

- - - 

 

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 11. julija 2018,  ob  15. uri. 
 

 
 

 

                                                               Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                            Andrej Grah Whatmough, l.r. 
 
 


