
 
 

         V  Ljubljani,  14,  januarja 2010 
 
 
 
 
 
 

SKLEPI  45. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z DNE  13. JANUARJA 2010 

 
 
1.  POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV  44. REDNE SEJE  NADZORNEGA SVETA  
 
- Analiza gledanosti televizijskih in poslušanosti radijskih programov v obdobju januar 2006-oktober 2009 
(dogovor 42. redne seje v povezavi z dogovorom 44. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z dopolnjeno analizo 
podatkov o gledanosti Dnevnika in Odmevov obdobju januar 2006-december 2009 in ugotavlja, da je trend 
gledanosti negativen, zato predlaga vodstvu JZ RTV Slovenija, naj takoj sprejme ukrepe za dvig gledanosti in o 
tem obvesti nadzorni svet novega sklica. 
 
 

PREGLED  REALIZACIJE  SKLEPOV NADZORNEGA SVETA V MANDATNEM OBDOBJU 
2006-2010, KATERIH REALIZACIJA JE BILA PRESTAVLJENA NA KASNEJŠI ČAS 

 

Na podlagi pregleda realizacije sklepov nadzorni svet ugotavlja, da so bili ob koncu mandata vsi sklepi 
realizirani, z izjemo predlogov, ki se nanašajo na spremembo statuta. Vezano na kriterije razpisa za avdiovizualna 
dela je nadzorni svet priporočil vodstvu zavoda, naj pripravi pravilnik, ki bo zajemal postopke, pogoje in merila 
javnih razpisov za odkup slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov. V zvezi z Multimedijskim 
centrom je nadzorni svet naročil vodstvu, naj najkasneje do konca I. kvartala leta 2010 izvede revizijo celotnega 
poslovanja (pregled pogodb, pregled postopkov) in izdela strategijo poslovanja PPE MMC. Glede na prihodnost razvoja 
novih tehnologij in dejstvo, da je spletni portal RTV Slovenija med najbolj obiskanimi spletnimi stranmi v državi, 
nadzorni svet apelira na organ nadzora novega mandatnega sklica, naj temu področju še naprej namenja ustrezno 
pozornost. Po oceni nadzornega sveta je potrebno strategijo razvoja Multimedijskega centra RTV Slovenija 
ustrezno vključiti tudi v strategijo razvoja javne nacionalne Radiotelevizije.  

Glede na to, da nekaterih sklepov ni bilo možno realizirati takoj po sprejemu, je bilo dogovorjeno z generalnim 
direktorjem, da se jih realizira v dogovorjenem kasnejšem roku, o aktivnostih za njihovo realizacijo pa generalni 
direktor obvešča nadzorni svet v okviru redne točke dnevnega reka »Tekoča obvestila generalnega direktorja«. 
Generalni direktor je nadzorni svet o dogovorjenih področjih redno obveščal. 

 
2. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 

- Končno poročilo o odpravi ugotovljenih napak in nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2007 (realizacija 

sklepa 2-7 34. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s končnim poročilom o odpravi ugotovljenih napak in 
nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2007 in ugotavlja, da je poslovodstvo javnega zavoda z izvedbo 
obeh projektov pristopilo k ustreznemu načinu obvladovanja tveganj na področju Vzpostavitve popolnih evidenc 
za izvajalske pravice - tantieme in na področju Uvedbe nove informacijske rešitve v Službi za trženje in 
Integracije nove programske opreme za načrtovanje televizijskega programa in prodajo oglasnega prostora z že 
obstoječimi programskimi rešitvami v javnem zavodu.  
 
- Ocena poslovanja zavoda v letu 2009 in ocena finančnega stanja obdobja 2006-2009 – Nadzorni svet ugotavlja, 
da je bilo poslovanje zavoda v obdobju 2006-2008 pozitivno. Tudi za leto 2009 je ocenjeno, da bo kljub oteženim  
pogojem poslovanja ustvarjen pozitiven končni rezultat, to je presežek prihodkov nad odhodki. Ob tem nadzorni 
svet ugotavlja, da je javni zavod RTV Slovenija v celotnem obdobju uspel izpolnjevati zadane cilje in strateške 
usmeritve na področju ustvarjanja radijskih in televizijskih programov, multimedijskih storitev in tehnološkega 
razvoja. 
 



- Poročilo o razvojnih sredstvih (porabljena/razpoložljiva, prodane obveznice in delnice po letih v obdobju 2006-
2009) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o gibanju vrednosti delnic in obveznic v obdobju 2006-2009 in 
ugotavlja, da se je vrednost razvojnih sredstev v tem obdobju povečala. Na dan 31.12.2009 znaša skupna 
vrednost obveznic RS in delnic Eutelsat Communications 66.278.222,16 EUR. V obdobju 2006-2009 je bilo 
prodanih za 2.809.238,14 EUR delnic Eutelsat Communications. Sredstva pa bodo tudi v prihodnje namenjena za 
nemoten razvoj javnega zavoda.  
 
 

- Operativni plan porabe razvojnih sredstev za projekt T-5 »Gradnja scenskega depoja in parkirišč za 
RTV studio v Lendavi 

 

2-1 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt T-5 »Gradnja scenskega depoja in 
parkirišč za RTV studio v Lendavi« v skupni vrednosti 120.000 EUR. 

 
- Poročilo o gibanju zaposlenih v obdobju 2006-2009 –  Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o gibanju 
števila zaposlenih v obdobju 2006-2009. Ob tem ugotavlja, da je na dan 31.12.2005 zavod zaposloval 2173 
delavcev. Od konca leta 2005 do 31.12.2009 se je število zaposlenih zmanjšalo za 228  delavcev, tako, da je bilo 
ob koncu leta 2009 zaposlenih 1945 delavcev. Zmanjševanje števila zaposlenih je bilo postopno. Z iskanjem 
notranjih rezerv in prerazporejanjem znotraj organizacijskih enot, je zavod pristopil k zmanjševanja števila 
zaposlenih še z upokojevanjem in odpovedmi pogodb o zaposlitvi iz poslovnega razloga, ob ustreznem soglasju. 
V omenjenem obdobju je tako odšlo 409 delavcev, medtem ko je bilo na novo zaposlenih 181 delavcev, največ iz 
vrst pogodbenih sodelavcev. 
 
- Poročilo o številu novo pridobljenih zavezancev za plačilo RTV prispevka v obdobju 2006-2009 – Nadzorni 
svet se je seznanil s poročilom o številu novo pridobljenih zavezancev za plačilo RTV-prispevka v obdobju  
2006-2009 in ugotavlja, da je trend povečevanja števila zavezancev za plačilo RTV prispevka pozitiven. 
Primerjava števila zavezancev v januarju 2006 in decembru 2009 odraža porast za 1.500  novih zavezancev. 
Večina novih zavezancev je bila v tem obdobju pridobljenih na način, da so v skladu z  ZRTVS-1 prejeli poziv k 
prijavi RTV sprejemnikov kot registrirani odjemalci oziroma plačniki električne energije, ki še niso bili zavezani 
k plačilu RTV-prispevka; v izvajanju pa so bili in so tudi številni drugi ukrepi in aktivnosti za povečanje števila 
zavezancev. 
 
- Poročilo o gibanju števila socialno ogroženih zavezancev in invalidov, ki so oproščeni plačila RTV prispevka v 
obdobju 2006-2009 – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o gibanju števila socialno ogroženih zavezancev in 
invalidov, ki so oproščeni plačila RTV prispevka  v obdobju 2006-2009 in ugotavlja, da je bilo januarja 2006 
oproščenih 63 zavezancev za plačilo RTV prispevka iz naslova socialne ogroženosti, medtem ko je bilo decembra 
2009 5107 zavezancev. Število oproščenih zavezancev za plačilo RTV prispevka iz razloga invalidnosti je 
poraslo od meseca januarja 2006, ko je bilo 14.566 oproščenih zavezancev na 16.354 oproščenih zavezancev v 
mesecu decembru 2009. 
 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil tud s ceno delnice družbe Eutelsat 
Communications in vrednostjo naložbe na dan 12.01.2010. 
 
 

3. POROČILO O  DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2009  
 

3-1 Nadzorni svet na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika sprejme »Poročilo o delu Nadzornega sveta 
RTV Slovenija v letu 2009«. Poročilo se posreduje: predsedniku Državnega zbora, predsedniku Vlade 
Republike Slovenije, ministrici za kulturo, generalnemu direktorju RTV Slovenija, direktorju Radia in 
direktorju Televizije, predsedniku Programskega sveta RTV Slovenija, predsedniku Sveta delavcev RTV 
Slovenija ter predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija (Sindikata Kulturnih in umetniških 

ustvarjalcev, Sindikata delavcev radiodifuzije in predsedniku Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija). Poročilo se 
objavi tudi na spletnem portalu RTV Slovenija. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
4. RAZNO 
 

- Dogovor o priznavanju pravic in zaposlovanju svobodnih in samostojnih novinarjev na JZ RTV Slovenija – 
Nadzorni svet se je seznanil z informacijo o podpisu dogovora o priznavanju pravic iz dela na RTV Slovenija 
delujočim svobodnim in samostojnim novinarjem, ki delo več let opravljajo kot izvajalci naročenih del s strani 
RTV Slovenija na podlagi različnih pogodb civilnega prava. 
 
- Poročilo Odbora za nadzor trženja – Nadzorni svet se je seznanil z zapisnikom in ugotovitvami zadnje seje 
Odbora za nadzor trženja in apelira na organ nadzora novega mandata, naj področju trženja, ukrepom in 
usmeritvam za izboljšanje trženjskih aktivnosti JZ RTV Slovenija nameni ustrezno pozornost tudi v prihodnje. 
 
- Dopis društva turističnih novinarjev Slovenija – Nadzorni se je seznanil z dopisom Društva turističnih 
novinarjev Slovenije, vezanim na zamenjavo g. Draga Bulca, urednika specializirane oddaje o turizmu na 
programih javne Televizije Slovenija in razlogi za zamenjavo, podanimi s strani vodstva JZ RTV Slovenija. 
 
- Nakup počitniške hiše v Čateških toplicah – Nadzorni svet podpira predlog predsednika sveta delavcev RTV 
Slovenija in generalnega direktorja, da se nadaljuje s pogajanji za izvedbo nakupa počitniške hiše v Čateških 
toplicah. Ob tem predlaga, da se doseže  za nakup ocenjena vrednost objekta, določena na podlagi cenitvenega 
poročila, katerega cenitev je naročil JZ RTV Slovenija. 
 
-Dopolnitev »Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega 
naslova«  
 

4-1 Nadzorni svet sprejme dopolnitev 8. člena »Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice 
Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«. 8. člen meril se dopolnit tako, da se doda nov odstavek, ki 
se glasi: »Posamezni projekti, ki so opredeljeni kot razvojni, so lahko delno financirani iz razvojnih 
sredstev, delno pa iz rednih virov financiranja zavoda RTV Slovenija«. 

 
Sklep o spremembi meril se objavi v glasilu Informator in ustrezno upošteva pri čistopisu objave na intranetnem 
spletu RTV Slovenija. 
 
 

-Razvojna sredstva - operativni plan porabe  
 

4-2 Nadzorni svet ne potrjuje koriščenja razvojnih sredstev za projekt: »Prva popotniška interaktivna oddaja 
o dogodivščinah na svetu« v znesku 180.000 EUR. 

 
4-3 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt »Zrcaljenja« v znesku 120.750 EUR. 
 

- - - 
 
Glede na to, da je zadnja seja nadzornega sveta v mandatnem obdobju 2006-2010, je bil za overitev zapisnika 45. 
redne seje soglasno imenovan mag. Lenart Šetinc. 
 
 
 

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


