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           V Ljubljani, 30.11.2007 
 
 

SKLEPI 20. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA  

RTV SLOVENIJA, Z DNE  29. NOVEMBRA 2007 

 
 

1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV  
 

- Revizija projekta realizacije prenove Poslovno informacijskega sistema (PIS) (sklep 1-7 18. redne seje v povezavi z 

dogovorom na 19. redni seji) – Vodstvo zavoda bo poročilo o ugotovitvah revizije projekta realizacije prenove PIS, 
s poudarkom na preveritvi upoštevanja Zakona o javnih naročilih in preveritvi pravnih podlag za sklepanje 
aneksov k osnovni pogodbi, predložilo nadzornemu svetu do 10.01.2008. 
 
- »Načrt koriščenja razvojnih sredstev v obdobju 2007-2010« (sklep 4-11 18. redne seje) – Obravnava je 
samostojna točka dnevnega reda. 
 
- Ceniki in prodajni pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2008 (sklep 2-1 in 2-2 19. redne seje) 
– Nadzorni svet sprejme v vednost čistopis cenikov in prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV 
Slovenija za leto 2008 in ugotavlja, da čistopis ni izdelan v skladu s pripombami in predlogi podanimi v 
razpravi na 19. redni seji, zato naroča vodstvu zavoda takojšnjo realizacijo skladno s sprejetima sklepoma.   
 
- Programsko poslovni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2008 - osnutek – Obravnava je samostojna točka 
dnevnega reda. 
 
- Prošnja in vloga g. Marjana Jančiča (sklep 4-1 19. redne seje) –  Pisno pojasnilo stranki, kot izhaja iz sklepa 4-1 
19. redne seje, pripravi Služba za obračun RTV prispevka. 
 
- Pregled sklepov nadzornega sveta, katerih realizacija je v teku oz. je prestavljena na kasnejši čas – Nadzorni 
svet na osnovi pregleda sklepov opozarja vodstvo, da rok za realizacijo posameznih sklepov razvidnih iz 
poročila poteče konec leta 2007, zato je vodstvo dolžno pripraviti ustrezno vsebinsko gradivo za obravnavo na 
nadzornem svetu. Gradiva morajo biti kratka, jasna  in konkretna.  
 

Kor realiziran se upošteva del sklepa 1-6 13. redne seje, vezan na planske dokumente za leto 2007, ko je bil 
nadzorni svet pripravljen na organizacijo sestanka predstavnikov zavoda, programskega in nadzornega sveta s 
pripravljavci Zakona o RTV Slovenija. Razgovori s pripravljavci zakona so bili opravljeni in na osnovi 
skupne ugotovitve organizacija predlaganega  sestanka ni bila potrebna. Še vedno pa nadzorni svet vztraja na  
delu sklepa, ki se nanaša na zahtevo poslovodstva, da razmeji in zagotovi ločeno finančno poslovanje javne 
službe in tržne dejavnosti.    
 
 
2.  ELABORAT  ZA PROGRAM TV SLO 3  
 

2-1  Nadzorni svet potrjuje in podpira uvedbo parlamentarnega programa v okviru zakonskih 
zahtev. 

 
2-2  Nadzorni svet je obravnaval elaborat za program TV SLO 3 in naroča vodstvu JZ RTV 

Slovenija, naj ga do naslednje seje dopolni, upoštevajoč pripombe, predloge in priporočila, ki 
so bila podana v razpravi. Ob tem nadzorni svet opozarja vodstvo, da mora biti predlog za 
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koriščenje razvojnih sredstev za program TV SLO 3 jasno opredeljen in pripravljen v skladu s 
sprejetimi merili za koriščenje razvojnih sredstev. 

 

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

- 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 01.01.2008 za storitve nacionalnim programom, programom posebnega pomena in 
za storitve ostalim radiodifuznim organizacijam zmanjša za 2,18% in znaša 0,10895 EUR. 
Cena storitev za neradiodifuzne  organizacije ostaja enaka dosedanji in znaša 0,13938 EUR. 

 
- Pobuda ministrstva za kulturo za uskladitev Cenika storitev RTV Slovenija - OE Oddajniki 

in zveze 
 
3-2 Nadzorni svet se je seznanil s pobudo Ministrstva za kulturo in Ministrstva za javno upravo 

za uskladitev Cenika storitev OE Oddajniki in zveze in naroča pravni službi JZ RTV 
Slovenija, naj  pripravi odgovor v  skladu z veljavno zakonodajo. 

 
- PPN 2008 

 
3-3 Nadzorni svet je obravnaval in sprejel osnutek programsko poslovnega načrta JZ RTV 

Slovenija za leto 2008 s tem, da se v uvodu direktorja TV Slovenija črta zadnji stavek 
drugega odstavka in z naslednjima  dopolnitvama: 

 

� planskemu dokumentu za leto 2008 je potrebno v skladu s 4 . odstavkom 14. 
člena Zakona o RTV za vsako posamezno alinejo iz 15. člena istega zakona 
dodati preglednico prihodkov in odhodkov; 

� vodstvo je dolžno pri izvajanju plana za leto 2008 upoštevati pomisleke, 
predloge in priporočila nadzornega sveta, ki so bili podani v razpravi na 19. 
redni in današnji seji. 

 
3-4  Z upoštevanjem dopolnitev, kot izhajata iz sklepa 3-3, nadzorni svet prekvalificira osnutek 

programsko poslovnega načrta JZ RTV Slovenija v predlog in ga sprejme.   
 
3-5  Nadzorni svet RTV Slovenija z upoštevanjem sklepa 3-3 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, ob upoštevanju soglasja programskega sveta, sprejme 
finančni plan JZ RTV Slovenija za leto 2008. 

 
3-6  Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj se do naslednje seje izdela čistopis 

celotnega programsko poslovnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2008, ki bo upošteval vse 
pripombe nadzornega sveta, podane na 19. in 20. seji, in ga v elektronski obliki posreduje 
članom nadzornega sveta. Originalni planski dokument se v tiskanem izvodu posreduje in 
dokumentira pri sekretarki nadzornega sveta.  

 
3-7  Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj do naslednje seje izdela in predloži 

natančno analizo postopka in aktivnosti priprave ter sprejemanja programsko poslovnega 
načrta za leto 2008 z navedbo odstopanj, odgovornih oseb in razlogov za odstopanja (kdaj, 
kdo, kaj in zakaj). 
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4.  PROJEKTI ZA KORIŠČENJE SREDSTEV OBVEZNIC RS IN DELNIC EUTELSAT 
 
Točka dnevnega reda je zaradi nepripravljenega gradiva bila na predlog vodstva zavoda umaknjena 
iz dnevnega reda.  
 

 

5.  POBUDE, RAZNO 
 
Predsednik nadzornega sveta RTV Slovenija je člane seznanil z vsebino dopisa, ki ga je dne 
28.11.2007 nanj naslovil g. Janez Markeš, odgovornega urednika Dela. 
 

- - - 

 

6-1  Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlog generalnega direktorja, da se na podlagi 
določil Kolektivne pogodbe Javnega zavoda RTV redno zaposlenim v zavodu izplača nagrada 
iz naslova uspešnosti poslovanja JZ RTV Slovenija za leto 2007 v višini 550 € bruto, v skladu 
s kriteriji, ki so bili podani na seji. Izplačilo nagrade ne sme ogroziti presežka prihodkov nad 
odhodki iz poslovanja za leto 2007. 

 
- - - 

 
Naslednja seja nadzornega sveta bo v četrtek, 20. decembra 2007. Rok za oddajo gradiv je torek, 11. 
decembra 2007.  
 
 
 

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


