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SKLEPI  41. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, DNE  22. OKTOBRA 2009 
 

 

Nadzorni svet ugotavlja, da je Državni zbor RS na seji dne 25. septembra 2009 sprejel sklepa o ugotovitvi 

prenehanja funkcije članoma Nadzornega sveta RTV Slovenija, g. Nikoli Damjaniću in g. Tomažu Glažarju, 

zaradi odstopa.  Mandat na funkciji jima preneha z dnem sprejetja sklepa Državnega zbora. 

 
 

1.  PREGLED REALIZACIJE  SKLEPOV    
 

- Vmesno poročilo o izvajanju popravljalnih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri 

reviziji dogovorjenih postopkov in pri delovanju notranjih kontrol (sklep 3-1 v povezavi s sklepom 3-2 38. redne seje) – 

Nadzorni svet se je seznanil z dopolnjenim vmesnim poročilom o izvajanju popravljalnih ukrepov na ugotovitve 

revizorjevega poročila za leto 2008. Nadzorni svet ugotavlja, da so v poročilu navedeni razlogi in aktivnosti ter 

ukrepi, za katere so roki že potekli; za nekatere aktivnosti pa so  roki za izvedbo, ki praviloma potečejo konec leta 

2009, na novo opredeljeni - podaljšani na konec januarja 2010, kar nadzorni svet ocenjuje kot neustrezno, zato  

naroča vodstvu, naj spoštuje roke za izvedbo aktivnosti, ki jih je vodstvo prvotno samo definiralo in predstavilo 

nadzornemu svetu.  

 

- Nadzor nad prevedbo plač v JZ RTV Slovenija (dogovor 39. redne seje v povezavi s sklepom 1-2 40. redne seje) – Nadzorni 

svet se je seznanil s poročilom Komisije za odpravo domnevnih pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti pri vstopu 

v nov plačni sistem.  

 

- Dodatna gradiva in odgovori na vprašanja »Vprašalnika o poslovanju javnega zavoda RTV Slovenija« Komisiji 

za nadzor javnih financ (dogovor 39. redne seje v povezavi z dogovorom 40. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s 

poročilom Komisije za nadzor javnih financ, ki se je s  sklepom  seznanila s »Poročilom o delu nadzornega sveta 

RTV Slovenija v letu 2008 in dodatnimi dokumenti, ki jih je posredoval Javni zavod RTV Slovenija«. 

 

- Poročilo o razvojnih projektih, ki se ne izvajajo in razlogih zanje (sklep 5-2 40. redne seje) –  Nadzorni svet se je 

seznanil s poročilom o stanju in izvajanju oz. neizvajanju in razlogih za neizvajanje programskih razvojnih, 

posebnih  programskih in kadrovsko-organizacijskih razvojnih projektov v letu 2009. Ob tem naroča vodstvu 

zavoda, naj poročilo dopolni z informacijami, ki bodo natančno opredelila status posameznega projekta: 

zaključen/nezaključen, višino planirane porabe sredstev do konca leta 2009, višino ostanka sredstev ob koncu 

leta, koliko sredstev bo predvidoma porabljenih do končanja projekta, kateri projekti potekajo v skladu s 

terminskimi načrti v predloženih DIP-ih in kateri projekti bodo dokončani kasneje, kot je bilo predvidevano v 

DIP- ih ter kateri so razlogi za zamudo in njihova upravičenost. Poročilu se naj priloži tudi zbirna dinamika vseh 

razvojnih projektov. Celovito poročilo o izvajanju razvojnih projektov, upoštevaje omenjene dopolnitve, se 

predloži nadzornemu svetu na sejo v mesecu novembru. 

 

- Prenova programskih in produkcijskih standardov in normativov - elaborat projekta (dogovor 40. redne seje) – 

Nadzorni svet ugotavlja, da vodstvo JZ RTV Slovenija še ni izdelalo in predložilo opredelitve do elaborata 

projekta, zato  naroča pripravo in izdelavo pisnega stališča do seje nadzornega sveta konec meseca novembra. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

- Poročilo o uvajanju DVB-T2 sistema (dogovor 40. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o DVB-T2 

standardu digitalne televizije. 

 

- Poročilo o delovanju MMC (dogovor 40. redne seje) – Nadzorni svet ugotavlja, da ni prejel poročila o delovanju 

MMC zaradi imenovanja novega odgovornega urednika, zato naroča, da se mu poročilo predloži v obravnavo na 

sejo konec meseca novembra. 

 

 

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 v letu 2009. Ob tem nadzorni svet ugotavlja, da je bilo število oproščenih 

zavezancev v mesecu septembru nekoliko manjše v primerjavi z mesecem avgustom; 

- z informacijo o zamenjavi člana komisije za vodenje postopka prodaje delnic v družbi Eutelsat 

Communications na podlagi obvestila Ministrstva za kulturo in sklepom o nadaljevanju dela 

komisije za vodenje postopka prodaje delnic;  

- s spremembo prerazporeditve sredstev v okviru planu investicij za leto 2009; 

- s poročilom o rednih zaposlitvah delavcev v letu 2009 in z ažuriranim seznamom že sklenjenih 

pogodb o zaposlitvi za leto 2009; 

- s ceno delnice Eutelsat Communications in vrednostjo naložbe v družbi na dan 20.10.2009; 

- z obvestilom vodstva RTV Slovenija 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 in potekom aktivnosti, ki jih vodi JZ RTV Slovenija v zvezi s SAZAS-om. 
 

 

 
 

3. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-SEPTEMBER 2009 V 
PRIMERJAVI S PLANOM IN ENAKIM OBDOBJEM LETA 2008 TER OCENA POSLOVANJA DO 
KONCA LETA 2009 

 

3-1   Nadzorni svet je obravnaval poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-september  2009 

in ugotavlja, da je bilo poslovanje zavoda pozitivno. Vse vrste prihodkov, razen prihodki od oglaševanja, 

prihodki od sofinanciranja in finančni prihodki, presegajo planirane zneske. Na strani odhodkov 

presegajo plan stroški amortizacije, finančni in prevrednotovalni odhodki.  

 

3-2   Nadzorni svet se je seznanil z oceno poslovanja do konca leta 2009. Na osnovi izdelane ocene se 

pričakuje, da bo poslovanje ob koncu leta pozitivno kljub dejstvu, da je največja neznanka prihodkovna 

postavka »oglaševanje« in izpad prihodka iz naslova sofinanciranja države za prenovo plačnega sistema v 

znesku 3,3 mio €. 

 

3-3   Nadzorni svet naroča vodstvu, naj na sejo konec meseca novembra predloži v obravnavo naslednja 

poročila: 

- podrobno analizo stroškov pogodbenega in študentskega dela za obdobje januar-september 

2009 skupaj z oceno gibanja stroškov do konca leta; 

- poročilo o realizaciji programske produkcije števila oddaj in minutaže v letu 2009; 

- poročilo o ukrepih za izboljšanje marketinških prihodkov v Regionalnem RTV centru  

Maribor in Koper ter UPE  MMC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

4. OSNUTEK FINANČNEGA PLANA JZ RTV SLOVENIJA ZA LETO 2010 
 

4-1   Nadzorni svet je obravnaval osnutek finančnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2010 in na podlagi 

določil Zakona o RTV Slovenija in Statuta JZ RTV Slovenija predlaga naslednje dopolnitve: 
 

- preveritev in določitev merljivih ciljev na programskem področju in po posameznih 

področjih dela;  

- opredelitev UPE enot v programsko-produkcijskem delu načrta skladno s finančnim načrtom 

po posameznih UPE-jih; 

- dopolnitev PPN-ja z oceno tveganj v zavodu; 

- upoštevanje metodologijo izdelave PPN-ja za leto 2010, ki je bila potrjena in uporabljena za 

pripravo in izdelavo PPN-ja za leto 2009; 

- upoštevanje ostalih pripomb in predlogov izboljšav podanih v razpravi. 
 

 
 

5. POBUDE, RAZNO 
 

- Operativni plan porabe razvojnih sredstev za poseben programski projekt »Ugriznimo znanost« 
 

5-1 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za poseben programski projekt »Ugriznimo 

znanost« v vrednosti 80.560 €. 

 

 

 

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                Franc Orešnik,l.r. 

 


