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           V Ljubljani, 16.11.2007 
 
 

SKLEPI 19. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA  

RTV SLOVENIJA, Z DNE  15. NOVEMBRA 2007 

 

 

 

1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV  
 

- Financiranje narodnostnih programov  (sklep 1-2 18. redne seje ) – Sklep je bil realiziran. O ugotovitvah Odbora 

za nadzor ekonomike poslovanja in sklepu nadzornega sveta je bilo pisno obveščeno programsko vodstvo 

radijskega in TV programa za avtohtono italijansko narodno skupnost, vodja Regionalnega RTV centra Koper 

ter Programski odbor za italijanski narodnostni program.  
 

-  Sprejemanje plana za leto 2008 (sklep 1-3 18. redne seje) – Obravnava osnutka programsko produkcijskega 

načrta JZ RTV Slovenija za leto 2008 je samostojna točka dnevnega reda 19. redne seje. 
 

- Snemanje koncertov glasbenih korpusov (sklep 1-4 18. redne seje) – Poslovodstvo zavoda je seznanjeno s 

priporočilom nadzornega sveta, da naj v planu za leto 2008 zagotovi sredstva za televizijsko snemanje vseh 

koncertov glasbenih korpusov, saj bodo posnetki pomembno arhivsko gradivo in z uvrstitvijo v program tudi 

kulturno obogaten program.  
 

- Revizija poslovanja PPE Multimedijski center (MMC) za leto 2007 in revizija projekta realizacije prenove 

Poslovno informacijskega sistema (PIS)  – V skladu s sklepom 1-6  18. redne seje se po sprejemu PPN-ja za 

leto 2008 izvede revizija poslovanja PPE MMC za leto 2007 in vodstvo zavoda v skladu s sklepom 1-7 do 

konca leta 2007 revizijo projekta realizacije prenove PIS, s poudarkom na preveritvi upoštevanja Zakona o 

javnih naročilih in preveritvi pravnih podlag za sklepanje aneksov k osnovni pogodbi. Generalni direktor na 

naslednji seji poda rok, do katerega bo vodstvo predložilo poročilo o ugotovitvah revizije PIS-a.  
 

-  Ukrepi poslovodstva za dosego realizacije plana poslovanja JZ RTV Slovenija za leto 2007 (sklep 4-2 17. redne 

seje), vključno s planom ukrepov za dosego realizacije plana trženja v letu 2007 (sklep 4-3 17. redne seje) – Nadzorni svet 

ponovno opozarja vodstvo, naj zagotovi učinkovito izvajanje aktivnosti in ukrepov, ki bodo zagotavljali 

uravnoteženo poslovanje zavoda do konca poslovnega leta 2007.   
 

- Marketing RTV Slovenija – Predlog reorganizacije Službe trženja in Službe za odnose z javnostmi se v 

skladu z dogovorom na 18. redni seji predloži v predhodno obravnavo Odboru za nadzor trženja.  
 

- »Prošnja za preučitev razmer« (sklepa 1-8 in 1-9 18. redne seje)  – Sklepa sta realizirana. Pisni odgovor je bil s 

strani Kadrovske službe naslovnici posredovan 05. novembra 2007. 
 

- Pobuda za razveljavitev Pravilnika o avtorskih in sorodnih pravicah iz delovnega razmerja pri RTV 

Slovenija (sklep 2-1 18. redne seje) – Razveljavitev ali ustrezna sprememba 9. in 13. člena Pravilnika o avtorskih 

in sorodnih pravicah iz delovnega razmerja pri RTV Slovenija pravilnika, ki ga je sprejel Svet JZ RTV 

Slovenija na 26. redni seji dne 21.04.2005, je v pristojnosti odločitve generalnega direktorja. O sprejetju 

novega pravilnika oz. spremembi omenjenih dveh členov obstoječega pravilnika se obvesti tudi nadzorni svet. 
 

- Popravljalni ukrepi na ugotovljene  nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2006 (sklep 3-1 18. redne seje) 

– Potek realizacije popravljalnih ukrepov tekoče spremlja in v primeru odstopanj ustrezno ukrepa generalni 

direktor, medtem ko nadzornemu svetu poda končno poročilo o njihovi odpravi ob zaključnem računu za leto 

2007. 
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- Poraba sredstev razvoja-operativni plan porabe (sklepi od  4-1 do 4-10 18. redne seje) – Nadzorni svet naroča, naj 

se ga o porabi sredstev razvoja tekoče obvešča v okviru »tekočih obvestil generalnega direktorja«. 
 

- Projekt: »P-2  Oddaja Euroroute« (v povezavi s sklepom 4-2 18. redne seje je bilo dogovorjeno, da se NS predloži 

koprodukcijska pogodba in struktura stroškov ter se preveri obveznost morebitnega javnega razpisa.) – Nadzorni svet  se je 

seznanil s potekom aktivnosti na projektu Euroroute. 
 

-  »Načrt koriščenja razvojnih sredstev v obdobju 2007-2010« (sklep 4-11 18. redne seje) – Nadzorni svet 

opozarja, da je koriščenje odobrenih razvojnih sredstev iz obravnavanega načrta za posamezen razvojni in 

poseben programski projekt možno le po predhodnem sprejetju vsakega posameznega projekta v skladu z 

»Merili za koriščenje razvojnih sredstev« s strani nadzornega sveta. Pri posebnih programskih projektih je 

potrebno konkretno opredeliti predvideno povečanje gledanosti TV programov in splošne poslušanosti 
radijskih programov.  
 

- Organizacijski predpis o izrabi finančnih sredstev za razvojne projekte 2008-2010 (sklep 4-12 18. redne seje) – 

Nadzorni svet vzame na znanje, da je generalni direktor sprejel »Organizacijski predpis o izrabi finančnih 

sredstev za razvojne projekte 2008-2010«. 
 

- Pismo poslušalca g. Franca Trunka (sklep 5-1 18. redne seje) – Na podlagi ugotovitve, da reševanje predmetne 

problematike ni v pristojnosti nadzornega sveta, je bil poslušalcu z dopisom predsednika nadzornega sveta dne 

26. oktobra 2007  vrnjen original pisma s prilogami.   
 

- Predlog Odbora za nadzor trženja (sklep 5-2 18. redne seje) – Sklep je realiziran. Za predsednika Odbora za 

nadzor trženja je nadzorni svet imenoval g. Nikolo Damjanića. 
 

 
 

2.  CENIKI IN PRODAJNI POGOJI ZA OGLAŠEVANJE V PROGRAMIH RTV SLOVENIJA  
 

2-1   Nadzorni svet je v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05) 

obravnaval in sprejel cenike za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2008 z upoštevanjem 

pripomb in predlogov, ki so bili podani v razpravi. Za ustrezno javno objavo cenikov je zadolžena  

Služba za trženje RTV programov. 

 

2-2   Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05)  

obravnaval in sprejel prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2008 z 

upoštevanjem pripomb in predlogov, ki so bili podani v razpravi. Prodajni pogoji začnejo veljati s 

01.01.2008 in veljajo do preklica oziroma do spremembe ali sprejetja novih prodajnih pogojev. Za 

njihovo ustrezno javno objavo poskrbi Služba za trženje RTV programov RTV Slovenija. 

 

 

3. PROGRAMSKO POSLOVNI  NAČRT JZ RTV SLOVENIJA ZA LETO 2008 - OSNUTEK 
 

Nadzorni svet je na podlagi določil Zakona in Statuta JZ RTV Slovenija obravnaval osnutek Programsko 

poslovnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2008 ter v razpravi podal pripombe in priporočila. O osnutku 

načrta bo nadzorni svet sklepal na seji 29. novembra 2007. Za ustrezno novo oblikovan in popravljen osnutek 

Programsko poslovnega načrta za leto 2008 je zadolžen generalni direktor.  

 
 

4.  POBUDE, RAZNO 
 

Nadzorni svet vzame na znanje v vednost naslovljen mu dopis Zavoda za oživitev civilne družbe z dne 

02.11.2007, sicer naslovljen na generalnega direktorja RTV Slovenija.   
 

- - - 
 

- Prošnja in vloga g. Marjana Jančiča  
 

4-1   Na naslov nadzornega sveta je 30.10.2007 prispela prošnja g. Marjana Jančiča za dokončno razrešitev 

neupravičenega dolga in vloga za oprostitev plačevanja RTV prispevka. Glede na to, da je reševanje 
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predmetne zadeve v pristojnosti Službe za obračun RTV prispevka, in ne Nadzornega sveta RTV 

Slovenija, jo je slednji odstopil v reševanje omenjeni službi. Na podlagi prejetega odgovora omenjene 

strokovne službe nadzorni svet ugotavlja, da stranka svoje tekoče obveznosti iz naslova RTV prispevka 

redno poravnava. Upoštevaje prošnjo za odpis dolga pa nadzorni svet predlaga, naj pristojna Služba za 

obračun RTV prispevka stranki pisno pojasni, pogoje in stališče zakaj ne more biti oproščena plačevanja 

RTV prispevka. Za preostali del dolga po izvršbi iz leta 1993 (stroški izvršbe in obresti) pa glede na 

predočeno situacijo stranke, nadzorni svet vzame na znanje predlog  službe in generalnega direktorja, da 

se le-ta odpiše.  

  
 

 

     Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                          Franc Orešnik,l.r. 

 

 

 


