
 
 

V Ljubljani, 25. julija 2008 
 

 

SKLEPI  27. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z DNE  24. JULIJA 2008 
 
 

1.  PREGLED REALIZACIJE  SKLEPOV    
 

- Dopis g. Rudija Klariča – Nadzorni svet sprejme v vednost informacijo generalnega direktorja, da je 

sestanek z g. Klaričem predviden v mesecu septembru 2008.   
 

- Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2007(25. redna seja - odgovori vodstva zavoda na odprta vprašanja, ki jih je v 

poročilu z dne 19.5.2008 izpostavila Komisija DS RS za kulturo, znanost, šolstvo in šport) – Nadzorni svet se je seznanil z 

odgovori na priporočila komisije Državnega zbora Republike Slovenije za kulturo, znanost, šolstvo in 

šport. 
 

- Ob poročilu programskega kontrolinga v zvezi z gledanostjo in poslušanostjo programov RTV Slovenija in 

njihovo povezanostjo z oglaševalsko situacijo v Sloveniji (dogovor 26. redne seje - poročilo o načrtovanih športnih prenosih 

v naslednjih letih vključno z ukrepi, ki bodo omogočili nakup pravic zanje) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o 

športnih prenosih TV Slovenija v prihodnjih letih in nakupu pravic.  
 

-Izvajanje načela finančne preglednosti opravljanja javne službe - delitev dejavnosti (sklep 1-5  22. redne seje v 

povezavi z dogovorom na 25. in 26. redni seji) – Nadzorni svet ugotavlja, da RTV Slovenija s strani Ministrstva za 

finance še vedno ni prejela odgovora v zvezi z delitvijo dejavnosti.  

Na osnovi revizorskega poročila o poslovanju zavoda v letu 2007 in dodatne ustne potrditve pooblaščene 

revizorke na Odboru za nadzor ekonomike poslovanja nadzorni svet ugotavlja, da JZ RTV Slovenija vodi 

evidenco o ločevanju javnega in tržnega dela v skladu s 14. členom Zakona o RTV Slovenija na dveh 

ločenih računih. Ob tem nadzorni svet podpira pobudo odbora za ekonomiko, da se dodatno opravi še 

revizija skladnosti poslovanja s 15. členom Zakona o RTV Slovenija.  
 

- Analiza koriščenja razvojnih sredstev za poseben programski projekt »P-4 Uvajanje parlamentarnega 

programa« za mesec april 2008 (dogovor 25. redne seje)  – V skladu z dogovorom na 25. redni seji, sta 

podrobnejšo analizo koriščenja razvojnih sredstev za poseben programski projekt »P-4  Uvajanje 

parlamentarnega programa« v obdobju januar-maj 2008, opravila Odbor za nadzor ekonomike 

poslovanja in Odbor za kadrovske zadeve. Na podlagi pregleda porabe sredstev nadzorni svet ugotavlja, 

da neskladnosti niso bile ugotovljene.  
 

- Projekti za koriščenje sredstev  obveznic RS in delnic Eutelsat - operativni plan porabe projekta K-3 »Razvoj 

kadrov RTV SLO - učeča se organizacija« za leto 2008 (odgovori na vprašanja ob sklepu 5-1 25. redne seje)  
 

1-2 Nadzorni svet se je seznanil z odgovori na vprašanja v zvezi z izvedbo razvojnega projekta K-3 

»Razvoj kadrov RTV Slovenija - učeča se organizacija« za leto 2008 in projekt potrjuje.  
 

- Zaključno poročilo projekta  »PP-7 CIRCOM REGIONAL 2008« (dogovor ob sklepu 3-18 21. redne seje v povezavi z 

dogovorom na 26. redni seji) – Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z zaključnim poročilom projekta »PP-

7 Circom Regional 2008«. 
 

- Poročilo o porabi obveznic za razvojne in posebne programske projekte v obdobju januar-april 2008 (soglasje 

programskega sveta k posebnim programskim projektom in poročilo s pregledom mreže in investicijskih stroškov v omrežje za oddajanje 

RSI) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o izvajanju projekta »Prometno uredništvo«. Soglasje 

programskega sveta za koriščenje razvojnih sredstev za posebne programske projekte predloži vodstvo 

zavoda po seji programskega sveta, ki bo predvidoma 23. septembra 2008. 

 



- Projekti za koriščenje razvojnih sredstev (operativni plan porabe) - ocena vrednosti investicije v usposobitev 

poslovnih prostorov v stavbi Komenskega 7 (dogovor 26. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o 

oceni vrednosti investicij v usposobitev poslovnih prostorov v stavbi na Komenskega 7 v Ljubljani. 
 

 - Projekti za koriščenje razvojnih sredstev (operativni plan porabe) - dopolnitev 1. podprojekta »K-7 Izboljšanje 

odnosov z javnostjo - Kako deluje Radio? Kako deluje Televizija?« (sklep 2-3 26. redne seje) – Nadzorni svet 

ugotavlja, da mu dopolnjen podprojekt ni bil predložen.  
 

- Analiza povečanja prihodkov od oglaševanja iz naslova povečanja cen v celotnih prihodkih ter posebej ocena 

pričakovanih prihodkov iz naslova Olimpijskih iger (ob sklepu 4-1 26. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z 

analizo povečanja prihodkov od oglaševanja iz naslova povečanja cen oglaševanja in oceno pričakovanih 

prihodkov iz naslova poletnih olimpijskih iger 2008. 
 

 

2. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 

V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil s: 

- poročilom o izvedenih aktivnostih na področju pridobivanja novih zavezancev - pravnih oseb,  

- potekom prenove plačnega sistema JZ RTV Slovenija,  

- postopki v zvezi z davčno izvršbo na predlog Ministrstva za kulturo in  

- mesečnim poročilom o koriščenju razvojnih sredstev za poseben programski projekt “P-4 Uvajanje 

parlamentarnega programa” v mesecu juniju  2008. 

 

- Cena DVB-T  po odločbi APEK št. 38291-2/2008-19 z dne 20.06.2008  
 

2-1 Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05)  in 22. člena Statuta RTV 

Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje dodatek k ceniku storitev OE 

Oddajniki in zveze – cena storitve prenosa RTV programov v digitalnem multipleksu RTV Slovenija.  

 

 

3. POLLETNO POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 2008 
 

3-1 Nadzorni svet je sprejel poročilo o poslovanju javnega zavoda RTV Slovenija za obdobje januar - junij 

2008. Nadzorni svet ugotavlja, da vodstvo zavoda obvladuje finančno poslovanje zavoda in pravočasno 

reagira na ugotovljene odmike. 

 

 

4.  REVIZIJSKO POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA ZA LETO 2007  
 

4-1 Nadzorni svet se je seznanil z revizorjevim poročilom o poslovanju JZ RTV Slovenija v letu 2007 in 

izdanim revizorskim mnenjem. Po mnenju revizije so računovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih 

poštena predstavitev finančnega stanja javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija na dan 31.12. 2007 ter 

njegovega poslovnega izida za tedaj končano leto v skladu z Zakonom o računovodstvu in  

podzakonskimi predpisi. Prav tako je po mnenju revizije javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija na 

dan 31.12.2007 v vseh pomembnih pogledih upošteval določbe o računovodskem poročanju in 

poročanju o stroških produkcije programov iz Zakona o Radioteleviziji Slovenija. 

  

4-2 Nadzorni svet soglaša s predlogom Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da se za leto 2008 izvede 

revizija vseh projektov, ki so financirani iz naslova koriščenja sredstev obveznic RS in delnic Eutelsat. 

 

4-3 Nadzorni svet se je seznanil s poročilom vodstva zavoda o rokih in načinu odprave ugotovljenih napak in 

nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2007. Ob tem naroča generalnemu direktorju, naj imenuje 

projektno skupino za odpravo pomanjkljivosti in postavitev koncepta spremljanja večjih projektov pri 

koprodukcijah in lastnih produkcijah. Tekoče naj spremlja realizacijo odprave ugotovljenih napak in 

nepravilnosti ter v primeru odstopanj ustrezno ukrepa. Končno poročilo o odpravi nepravilnosti iz 

revizije predloži nadzornemu svetu ob zaključnem računu za leto 2008.  

 

 

 

 

 



 
 

5.  KONČNO POROČILO O ODPRAVI UGOTOVLJENIH NAPAK IN NEPRAVILNOSTI IZ 
REVIZIJSKEGA POROČILA ZA LETO 2006 

 

5-1 Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s končnim poročilom o odpravi ugotovljenih napak in 

nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2006 in ugotavlja, da so posamezni roki za njihovo odpravo 

prekoračeni. 
 

 

5-2 Nadzorni svet soglaša s predlogom Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da vodstvo zavoda izdela 

natančno inventuro vseh nepremičnih JZ RTV Slovenija o katerih vodi evidenco in predlog načina 

gospodarjenja z njimi ter poročilo predloži odboru in nadzornemu svetu na sejo v mesecu septembru. 

 

 

6.  POROČILO O KONČNIH STROŠKIH  POSTAVITVE INFORMACIJSKEGA SISTEMA  
 

6-1 Nadzorni svet se je seznanil s potekom zaključevanja projekta prenove informacijskega sistema, 

začetkom revizije postopka in končnimi stroški projekta. 

 

 

7.  POBUDE, RAZNO 
 

Nadzorni svet se je seznanil s »Pravili oglaševanja v programih RTV Slovenija v času volilne kampanje za 

državnozborske volitve 2008«. 

 

Nadzorni svet je prejel  v času izvajanja seje poročilo revizijske hiše KPMG vezano na skladnost poslovanja JZ 

RTV Slovenija s 15. členom Zakona o RTV Slovenija. Poročilo najprej prouči Odbor za nadzor ekonomike 

poslovanja in stališče poda nadzornemu svetu na naslednji seji. 

       

 

 

 

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                         Franc Orešnik,l.r. 

 

 

 


