
 
 

 

V  Ljubljani,  23. julija 2009 
 

 

 

 

 

SKLEPI  39. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z DNE  23. JULIJA 2009 
 

 

1.  PREGLED REALIZACIJE  SKLEPOV    
 

- Dopis Pro Plus-a v zadevi »Prodajni pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija za naročnike Engrotuš, 
Šampionka, Danone, Mercator in Bolton Adriatic« s prilogama z dne 31.3.2009 (sklepa 5-1 in 5-2 37. redne seje) – 

Nadzorni svet se je seznanil s pravnim mnenjem glede javnega objavljanja Prodajnih pogojev in cenika 

oglaševanja v programih RTV Slovenija s strani Tržnega inšpektorata in pravne službe RTV Slovenija. 

 
 
 

2. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 

V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil: 

- z mesečnim gibanjem števila socialno ogroženih zavezancev in invalidov, ki so oproščeni plačila RTV 

prispevka; in ugotavlja, da se je število novo oproščenih socialno ogroženih zavezancev v juniju 2009 

povečalo v primerjavi s predhodnim mesecem; število novo oproščenih invalidov pa zmanjšalo; za mesec 

julij je bilo skupno plačila RTV prispevka oproščenih  4.189 socialno ogroženih zavezancev in 16.142 

invalidov; 

- z  informacijo generalnega direktorja o pričetku aktivnosti postopka za podaljšanje pogodbe z revizijsko 

hiši ABC REVIZIJA d.o.o. Ljubljana za izvedbo revizije računovodskih izkazov, notranjih kontrol in 

dogovorjenih postopkov za leto 2009; 

- z izvedbo projekta prenove plačnega sistema in informacijo o končanem nadzoru nad izvedbo prehoda v 

nov plačni sistem na JZ RTV Slovenija, ki ga je izvajala komisija imenovana s strani Ministrstva za 

kulturo. Nadzorni svet bo obravnaval zapisnik komisije z ugotovitvami in odzivno poročilo zavoda na 

seji v mesecu septembru; 

- s poslovanjem družbe Eutelsat Communications v tretjem četrtletju poslovnega leta 2008/2009 ter z 

načrti družbe za prihodnje obdobje;  

- s ceno delnice Eutelsat Communications in vrednostjo naložbe v družbi na dan 22.07. 2009; 

- 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. 

 

2-1 Nadzorni svet se je seznanil z novimi zaposlitvami v letu 2009 in naroča vodstvu, naj se poročilo dopolni 

in pripravi v skladu s sklepom 3-2 29. redne seje. 

 

2-2 Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da do naslednje seje pripravi celovito poročilo o zaposlovanju v JZ 

RTV Slovenija v obdobju januar-junij 2009 in oceno zaposlovanja do konca leta 2009 v primerjavi s PPN 

2009.  

 

2-3 Nadzorni svet se je seznanil z evidentiranjem delovnega časa in avtomatskim prenosom podatkov iz 

aplikacije »Evidence delovnega časa« v aplikacijo za »Obračun plač«. Nadzorni svet ugotavlja, da se še 

pojavljajo kršitve, vezane na evidentiranje delovnega časa, zato naroča vodstvu, naj zahteva dosledno 

spoštovanje veljavnih navodil in takoj ustrezno ukrepa zoper kršitelje. 

 
 
 

 

 
 



3.   RAZVOJNA SREDSTVA-OPERATIVNI PLAN PORABE SREDSTEV ZA 2. FAZO PROJEKTA T-7 
»IZGRADNJA OMREŽJA DIGITALNE TV - DVB« 

 

3-1 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za 2. fazo projekta T-7 »Izgradnja omrežja 

digitalne TV - DVB« v skupni vrednosti 4.000.000 EUR. 
 
 

 

 

4. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 2009, PRIMERJAVA S 
PLANOM IN ENAKIM OBDOBJEM LETA 2008 

 

4-1 Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar – junij 2009 in 

ugotavlja, da je rezultat poslovanja pozitiven, saj je ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki. 

Kumulativni rezultat poslovanja zavoda je boljši od načrtovanega. V odnosu na plan je boljša realizacija 

prihodkov iz naslova  RTV prispevka in izrednih prihodkov, medtem ko so v odnosu na načrtovane nižji 

prihodki od oglaševanja, sofinanciranja in finančni prihodki. Na stroškovni strani so nižji od načrtovanih 

stroški materiala, energije, storitev in stroški dela. Pri poslovanju enot beležijo boljši rezultat v primerjavi 

s sprejetim planom poslovanja vse enote. 
 
 

 

5.  PREDLOG NOVEGA CENIKA ZA OGLAŠEVANJE NA SPLETNEM PORTALU  
WWW.RTVSLO.SI  V LETU 2009 

 

5-1  Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05)  in 22. člena 

Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) potrjuje predlog novega cenika za oglaševanje na spletnem 

portalu www.rtvslo.si v letu 2009.  

Cene veljajo od 01.08.2009 do preklica oziroma do sprejetja novih cenikov. Sestavni del cenika so 

Prodajni pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija. Za  ustrezno javno objavo je zadolžena  

Služba za trženje RTV programov. 
 

 

 

6. POROČILO O DELU  NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA V LETU 2008 - DODATNA 
POJASNILA IN ODGOVORI NA VPRAŠANJA KOMISIJE DZ ZA NADZOR JAVNIH FINANC 

 

Nadzorni svet se je seznanil z dopisom Komisije DZ za nadzor javnih financ. Komisija potrebuje za ustrezno 

obravnavo »Poročila o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2008« še dodatna gradiva in odgovore na 

vprašanja »Vprašalnika o poslovanju javnega zavoda RTV Slovenija. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj 

pripravi potrebna dodatna gradiva in jih posreduje Komisiji za nadzor javnih financ.  
 

 
 

7. POBUDE, RAZNO 
 

- Dopis Sindikata novinarjev Slovenije in Društva novinarjev Slovenije v zadevi "Protiustavno in nezakonito 
ravnanje vodstva zoper tržaško dopisnico RTV Slovenija Mirjam Muženič" – Nadzorni svet se je seznanil z 

dopisom Sindikata novinarjev Slovenije in Društva novinarjev Slovenije v zadevi "Protiustavno in nezakonito 

ravnanje vodstva zoper tržaško dopisnico RTV Slovenija Mirjam Muženič". V okviru svojih pristojnosti nadzorni 

svet zahteva od vodstva JZ RTV Slovenija, da v predmetni zadevi ravna v okviru veljavne zakonodaje in internih 

aktov. 

 

- Dopis Sindikata novinarjev Slovenije, Sekcije pogodbenih  novinarjev RTV Slovenija in Koordinacije 
novinarskih sindikatov RTV Slovenija generalnemu direktorju RTV Slovenija, v zvezi z zaposlovanjem honorarnih 
delavcev na RTV Slovenija – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom Sindikata novinarjev Slovenije, Sekcije 

pogodbenih novinarjev RTV Slovenija in Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija, naslovljenim na 

generalnega direktorja RTV Slovenija, v zadevi »Zaposlovanje honorarnih delavcev na RTV Slovenija«. 
 

 

 

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                                Franc Orešnik,l.r. 

 


