
 
 

 

         V  Ljubljani, 01. decembra  2009 
 

 

 

 

 

SKLEPI  43. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z DNE  30. NOVEMBRA 2009 
 

 

 

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) – 

Končno poročilo generalni direktor predloži  nadzornemu svetu na januarsko sejo. 

 

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

Nadzorni svet se je seznanil s stališčem vodstva glede elaborata projekta »Prenova programskih in produkcijskih 

standardov in normativov« ter predlogi za nadaljnjo implementacijo projekta. Ob tem  naroča vodstvu zavoda, 

naj do naslednje seje dopolni poročilo še z imenovanjem vodje projekta implementacije in določitvijo rokov 

izvedbe planiranih aktivnosti. 

 

- Poročilo o delovanju MMC (dogovor 40. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z informacijo, da poročilo o 

delovanju MMC še ni v celoti izdelano, zato je soglašal s predlogom generalnega direktorja, da se poročilo 

predloži nadzornemu svetu v obravnavo na sejo v mesecu decembru, ne glede na sodelovanje vodje MMC. 

 

- Analiza stroškov pogodbenega in študentskega dela za obdobje januar-september 2009 skupaj z oceno gibanja 

stroškov do konca leta (sklep 3-3 41. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z analizo pogodbenega in študentskega 

dela v prvih devetih mesecih leta 2009 ter oceno za celotno leto 2009. Nadzorni svet naroča vodstvu, naj do 

naslednje seje poročilo dopolni še s podatki, ki so v poročilu izpadli (imeni in priimki), analizo razlogov za 

odstopanja in ukrepi za področja, kjer prihaja do neopravičenih prekoračitev. Nadzorni svet poziva vodstvo 

zavoda, naj do konca leta uokviri stroške pogodbenega in študentskega dela na nivo plana 2009.   

 

- Poročilo o realizaciji programske produkcije števila oddaj in minut v obdobju januar-september 2009 (sklep 3-3 

41. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z realizacijo programske produkcije, števila oddaj in minut v obdobju 

januar-september 2009. 

 

- Poročilo o poslovanju in predvidenih ukrepih za  izboljšanje marketinških prihodkov v Regionalnem RTV centru  

Maribor in Koper ter UPE  MMC (sklep 3-3 41. redne seje) – Celoviti poročili o poslovanju in predvidenih ukrepih za  

izboljšanje marketinških prihodkov Služb za trženje RTV programov v Regionalnih centrih Koper in Maribor sta 

bili nadzornemu svetu predloženi na vpogled na seji, medtem ko bo poročilo o ukrepih za izboljšanje 

marketinških prihodkov v UPE MMC sestavni del poročila o delovanju PPE MMC. 

Nadzorni svet soglaša s predlogom, da poročila podrobno obravnava Odbor za nadzor trženje in z ugotovitvami 

seznani nadzorni svet na naslednji seji.  

 

- Sestava in delovanjem Komornega zbora RTV Slovenija (dogovor 42. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s 

sestavo in delovanjem Komornega zbora RTV Slovenija. 

 

- Mnenje Pravne službe RTV Slovenija glede uvedbe »Tematskega TV kanala« (sklep 2-3 42. redne seje) – Nadzorni 

svet ugotavlja, da po mnenju pravne službe za posredovanje tematskih otroških, mladinskih, izobraževalnih in 

kulturno-dokumentarnih vsebin prek spletnega portala RTV Slovenija ni zakonskih ovir. Zato se nadzorni svet 

pridružuje predlogu službe, da se do sprejetja novega Zakona o RTV Slovenija, ki bi omogočal tematski kanal 

kot samostojni medij, vsebine tematskega kanala javnosti posredujejo v okviru in preko spletnega portala RTV 

Slovenija. 



 

- Anonimno pismo v zadevi »Kršitev statuta RTV SLO« – Nadzorni svet ponovno opozarja, da nima pooblastil za 

odločanje o kadrovskih vprašanjih. Ker je na podlagi 43. člena Statuta RTV Slovenija v pristojnosti in 

odgovornosti generalnega direktorja, da odloča o delovnih razmerjih in sklepa pogodbe o zaposlitvi, nadzorni 

svet anonimno pismo z dne 23.11.2009, ki se nanaša na kadrovska vprašanja in je v povezavi s pismom z dne 

12.11.2009, odstopa v reševanja generalnemu direktorju. O izvedenih aktivnostih generalni direktor poroča 

nadzornemu svetu.  
 

- - - 
 

V skladu z dogovorom na 42. redni seji je bila nadzornemu svetu na seji predložena na vpogled študija k projektu 

K-11 »Sodobna ureditev avtorskih pravic«.  
 

- - - 
 

Vodstvo zavoda v skladu s sklepom 2-9, sprejetim na 42. redni seji, k projektu PP 17 »Prenova osrednjih 

informativnih oddaj« do 10.12.2009 predloži operativni plan porabe in na sejo v mesecu decembru 2009  predloži 

analizo gledanosti televizijskih in poslušanosti radijskih programov v obdobju januar 2006-oktober 2009.  

 

  

 

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;  
 

- s poročilom o rednih zaposlitvah s seznamom sklenjenih pogodb o zaposlitvi v letu 2009; 
 

- s poročilom o uvedbi, izvedbi in rezultatih napotil oz. priporočil Ministrstva za kulturo glede 

domnevnih nepravilnosti oz. pomanjkljivosti izvedbe prenove plačnega sistema na JZ RTV 

Slovenija in odgovorom Ministrstva za kulturo na predmetno poročilo; 
 

- 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 z informacijo o poteku  reševanja sodnega spora s SAZAS-om; 
 

- s ceno delnice družbe Eutelsat Communications in vrednostjo naložbe na dan 27.11.2009. 
 

 

 
 

3. PROGRAMSKO POSLOVNI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA - FINANČNI NAČRT - ZA LETO 2010 
 

 
-    Vrednost točke Cenika storitev OE Oddajniki in zveze 

 

3-1 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 sprejme, da se vrednost točke v OE OZ s 

01.01.2010 za storitve nacionalnim programom, programom posebnega pomena in za storitve ostalim 

radiodifuznim organizacijam zmanjša za 3,19 % in znaša 0,10548 EUR. Vrednost točke za storitve 

neradiodifuznim organizacija ostaja nespremenjena  in znaša 0,13938 EUR. 

 

 

- PPN 2010 
 

3-2 Nadzorni svet RTV Slovenija  na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05) in 

22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006), na predlog generalnega direktorja in ob 

upoštevanju soglasja programskega sveta, sprejme finančni plan JZ RTV Slovenija za leto 2010. 

 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

4. POBUDE, RAZNO 
 

- Dopis Sindikata novinarjev Slovenije v zadevi »Zaposlovanje stalnih honorarnih sodelavcev na JZ RTV 

Slovenija« – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom Sindikata novinarjev Slovenije v zadevi »Zaposlovanje 

stalnih honorarnih sodelavcev na  JZ RTV Slovenija« in pojasnilom generalnega direktorja na seji.   

 
- - - 

 

Nadzorni svet apelira na vodstvo zavoda, naj v programih RTV Slovenija nameni ustrezen programski čas  

obveščanju gledalcev, kaj pomeni zanje prehod iz analognega na digitalno oddajanje TV signalov. 

 

 

 

 

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                Franc Orešnik,l.r. 

 
 

 


