
 
 

         V  Ljubljani,   24  decembra  2009 
 
 
 

SKLEPI  44. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z DNE  23. DECEMBRA 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) – 
Izvajanje popravljalnih ukrepov na ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2008 bo obravnavano v okviru točke 
obvestil generalnega direktorja. Končno poročilo o izvajanju popravljalnih ukrepov na ugotovitve revizorjevega 
poročila za leto 2007 pa generalni direktor predloži nadzornemu svetu na januarsko sejo.  
 
- Prenova programskih in produkcijskih standardov in normativov - elaborat projekta (dogovor 43. redne seje) – 
Nadzorni svet se je seznanil z nadaljnjimi postopki implementacije projekta prenove programskih in 
produkcijskih standardov in normativov. 
 
- Poročilo o delovanju MMC (dogovor 40. redne seje) – Nadzorni svet se je  seznanil s poročilom o poslovanju MMC 
v letu 2009 ter ukrepi za izboljšanje poslovanja in naroča vodstvu, da naj najkasneje do konca I. kvartala leta 
2010 izvede revizijo celotnega poslovanja (pregled pogodb, pregled postopkov) in izdela strategijo poslovanja 
PPE MMC.  
 
- Analiza stroškov pogodbenega in študentskega dela za obdobje januar-september 2009 skupaj z oceno gibanja 

stroškov do konca leta (dogovor 43. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z dopolnitvijo poročila o študentskem 
in pogodbenem delu. 
 
- 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) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom Odbora za 
nadzor trženje o poslovanju in predvidenih ukrepih za izboljšanje marketinških prihodkov v Regionalnem RTV 
centru Maribor in Koper ter UPE MMC. Nadzorni svet podpira predlagane ukrepe. 
 
- Anonimno pismo v zadevi »Kršitev statuta RTV SLO« – Nadzorni svet se je seznanil z ravnanjem vodstva 
zavoda glede anonimnega pisma v zadevi »Kršitev statuta RTV SLO«. 
 
 

- Operativni plan za koriščenje razvojnih sredstev  projekta PP 17 »Prenova osrednjih informativnih oddaj«  
(sklep 2-9 42. redne seje)  
 

1-2  Nadzorni svet je v skladu s sklepom 2-9 42. redne seje prejel operativni plan za koriščenje razvojnih 
sredstev projekta PP 17 »Prenova osrednjih informativnih oddaj«. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje 
razvojnih sredstev za predloženi projekt v višini 1 mio €, ki so bila rezervirana z zgoraj omenjenim 
sklepom. 

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

(dogovor 42. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z analizo gledanosti in poslušanosti RTV programov v 
obdobju 2006-2009 in naroča vodstvu, naj poročilo dopolni še s podatki o gledanosti Dnevnika in Odmevov. 
 
 
2. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil: z načinom evidentiranja sredstev 
v upravljanju; s poročilom glede evidentiranja delovnega časa in avtomatske povezave na plače; s 
poročilom o izvajanju popravljalnih ukrepov na ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2008 s stanjem na dan 



30.11.2009; z obvestilom v zvezi s sporom mariborskih novinarjev in glede inšpekcijskega pregleda delovnega 
inšpektorja v zvezi s honorarnimi sodelavci; s poročilom o stanju projekta izgradnje nadomestnega objekta na 
Komenskega 5 v Ljubljani; z dopisom vodstva zavoda Uradu RS za narodnosti v zadevi »Zagotovitev sredstev za 
izplačilo dodatka za dvojezičnost za javne uslužbence JZ RTV Slovenija«; s poročilom o oprostitvah plačila RTV 
prispevka v novembru 2009; s poročilom o delu komisije za vodenje postopka prodaje delnic v družbi Eutelsat 
Communications; z obvestilom vodstva zavoda 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 s ceno delnice družbe Eutelsat Communications in vrednostjo naložbe na dan 23.12.2009. 
 
- Način evidentiranja sredstev v upravljanju – Nadzorni svet se je seznanil z načinom evidentiranja sredstev v 
upravljanju. Ob tem ugotavlja, da javni zavod RTV Slovenija izkazuje obveznosti za sredstva, prejeta v 
upravljanju, v bilanci stanja.  
 

 

- Evidentiranje delovnega časa in avtomatska povezava na plače – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom glede 
evidentiranja delovnega časa in avtomatske povezave na plače. Na podlagi poročila v mesecu maju 2009 
imenovane projektne skupine za izvedbo povezave programa evidence delovnega časa (EVI) s programom 
obračuna plač (IRC), ki ima za nalogo, da zagotovi elektronski prenos podatkov med informacijskimi bazami 
kadrovske službe, evidence delovnega časa in bazo za obračun plač, nadzorni svet ugotavlja, da je avtomatski 
prenos podatkov v fazi testiranja. Slednje bo končano v mesecu februarju 2010. Za celoten zavod je bil testni 
prenos vnesenih podatkov v kadrovski informacijski sistem - v aplikacijo za vodenje evidence delovnega časa in 
primerjava podatkov med vnesenimi podatki v EVI in podatki za obračun plač prvič izveden meseca novembra in 
drugič decembra letos.  
 
- Izvajanje popravljalnih ukrepov na ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2008 s stanjem na dan 30.11.2009 
– Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o izvajanju popravljalnih ukrepov na ugotovitve revizorjevega 
poročila za leto 2008 s stanjem na dan 30.11.2009. Na ugotovitve revizorjevega poročila je zavod sprejel  5. 
junija 2009 akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti. V  načrtu so bili izkazani ukrepi, odgovorne osebe in roki 
izvedbe. V času izvajanja popravljalnih ukrepov je zavod izdelal  dve vmesni poročili, in sicer na stanje dne 
15.8.2009 in stanje na dan 15.10.2009, s katerima se je seznanil tudi nadzorni svet. Na podlagi predloženega 
poročila stanja na dan 30.11.2009 nadzorni svet ugotavlja, da je večina ugotovljenih napak oz. pomanjkljivosti 
odpravljena, medtem ko je šest začetih aktivnosti po napovedi v akcijskem načrtu prenesenih v leto 2010. Nadzor 
nad izvajanjem ima notranja revizorska služba.  
 
- Spor »Mariborski novinarji« – Nadzorni svet ugotavlja, da je zavod uspel zaključiti spore z vsemi tožniki z 
izvensodnimi  poravnavami.     
 
- Inšpekcijski pregled delovnega inšpektorja v zvezi s honorarnimi sodelavci – Nadzorni svet se je seznanil s 
poročilom glede inšpekcijskega pregleda delovnega inšpektorja v zvezi s honorarnimi sodelavci. Ob tem nadzorni 
svet ugotavlja, da je zavod prikazal inšpektorju stališča delodajalca in zaenkrat s tega naslova ni dobil odločbe za 
plačilo globe. V teku pa so dogovori s socialnimi partnerji za sklenitev Sporazuma o zaposlovanju pogodbenih 
sodelavcev (večletni kadrovski načrt). 
 
- Poročilo o stanju projekta izgradnje nadomestnega objekta na Komenskega 5 v Ljubljani – Nadzorni svet se je 
seznanil s poročilom o stanju projekta izgradnje nadomestnega objekta na Komenskega 5 v Ljubljani. Nadzorni 
svet ugotavlja, da je prišlo do zapleta pri pridobitvi gradbenega dovoljenja za rušenje objekta in s tem podaljšanja 
izvedbe projekta.  
 
- Poročilo o oprostitvah plačila RTV prispevka - november 2009 – Nadzorni svet se je seznanil z gibanjem števila 
oprostitev plačevanja RTV prispevka za mesec november 2009. Nadzorni svet ob slednjem ugotavlja, da je bilo 
ob izdaji obvestil o višini RTV prispevka za mesec november 2009  plačila RTV prispevka oproščenih 4.910 
socialno ogroženih zavezancev in 16.317 invalidov. V tem mesecu je bilo izdanih 639 odločb o oprostitvi 
socialno ogroženih zavezancev in 43 odločb o oprostitvi invalidov. Pri socialno ogroženih zavezancih gre 
povečini za začasne oprostitve, ki jih le-ti podaljšujejo vsakokrat, ko prejmejo novo odločbo o dodelitvi denarne 
socialne pomoči za določeno obdobje. Po njihovi vlogi za podaljšanje oprostitve, jim je Služba za obračun RTV 
prispevka dolžna izdati novo odločbo o oprostitvi plačevanja RTV prispevka. Tako se lahko enemu zavezancu za 
RTV prispevek v letu izda več odločb o oprostitvi plačila RTV prispevka iz razloga socialne ogroženosti. Pri 
invalidih pa gre (razen v redkih primerih) za trajne oprostitve. Število oprostitev invalidnih oseb se zmanjšuje 
predvsem zaradi smrti zavezancev, saj gre povečini za starejše osebe. 
 



 

 - Poročilo o delu komisije za vodenje postopka prodaje delnic v družbi Eutelsat Communications – Nadzorni svet 
se je seznanil s poročilom o delu komisije za vodenje postopka prodaje delnic v družbi Eutelsat Communications 
in  informacijo o vrednosti prodaje delnic, skladno s planom 2009. 
 
 

3. POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA VARČEVALNIH UKREPOV JZ RTV SLOVENIJA V 
LETU 2009  

 

3-1  Nadzorni svet se je seznanil z realizacijo varčevalnih ukrepov v JZ RTV Slovenija v obdobju januar-
november 2009 ter z oceno varčevalnih ukrepov do konca letošnjega leta in ob tem ugotavlja, da je zavod 
v prvih enajstih mesecih v okviru varčevalnih ukrepov dosegel višje prihodke in s tem realiziral 91,5 % 
letnega plana varčevalnih ukrepov na prihodkovni strani; na strani odhodkov je plan prihranka že 
presežen.  

 
 

4.  CENIKI TRŽNIH DEJAVNOSTI IN CENIKI STORITEV TRŽNIH DEJAVNOSTI ZA JAVNO 
SLUŽBO ZA LETO 2010 

 

4-1 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 predlog cenikov tržnih dejavnosti in 
cenike storitev tržnih dejavnosti za javno službo za leto 2010, in sicer: 

 

- Cenikov za oglaševanje v vseh programih RTV Slovenija, prodajnih pogojev za oglaševanje v 
programih RTV Slovenija in splošnih pogojev poslovanja RTV Slovenija in 

- Cenik storitev v OE Oddajniki in zveze. 
 

Ceniki ostalih tržnih dejavnosti in ceniki storitev tržnih dejavnosti za javno službo ostajajo nespremenjeni  
Za ustrezno objavo cenikov so zadolžene pristojne službe oziroma enote. 

 
 
5. POBUDE, RAZNO 
 
- Dopis zavezanca s apelom za oprostitev plačila dolga iz naslova prispevka za opravljanje radijske in 

televizijske dejavnosti – Predsednik nadzornega sveta je člane obvestil, da je dne 09. decembra 2009 prejel dopis 
zavezanca z  apelom za oprostitev plačila  dolga iz naslova prispevka za opravljanje radijske in televizijske 
dejavnosti po odločbi z dne 27.11.2009. Ker v okviru pristojnosti nadzornega sveta ni reševanje tovrstnih zadev, 
jo je odstopil v reševanje pristojni Službi za obračun RTV prispevka, oddelku za poslovanje z zavezanci, ki je v 
predmetni zadevi ugotovila, da je Ministrstvo za kulturo, kot drugostopenjski pritožbeni organ že zavrnilo 
pritožbo zavezanca na odločbo RTV Slovenija. Odgovor je bi zavezancu posredovan 15. decembra 2009. 
 

- Prenehanje mandata nadzornega sveta – Predsednik je članici in člane obvestil, da nadzornemu svetu 
mandatnega obdobja 2006-2010 po Zakonu o RTV Slovenija preneha mandat z 18.01.2010. 
 

- Poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2009 – Poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2009 je izdelano in bo 
posredovano članom v elektronski obliki v pregled in dopolnitev. Obravnava poročila bo opravljena na naslednji 
seji. 
 

- Izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja za leto 2009 – Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil 
s skupnim sporazumnim dogovorom med generalnim direktorjem in predstavniki reprezentativnih sindikatov 
RTV Slovenija ter informacijo o informiranju Ministrstva za kulturo, da se zaposlenim, v skladu z veljavno 
zakonodajo za javni sektor, izplača del plače iz naslova uspešnosti poslovanja za leto 2009 v bruto znesku 150 € 
na zaposlenega. Izplačilo se izvede v mesecu decembru 2009. Izplačilo ne sme ogroziti presežka prihodkov nad 
odhodki iz poslovanja za leto 2009. 
 
 

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
                                                                         Franc Orešnik,l.r. 
 
 
 


