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V Ljubljani, 21. decembra 2007 
 
 

SKLEPI 21. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA  

RTV SLOVENIJA, Z DNE  20. DECEMBRA 2007 

 

1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV  
 

- Prošnja in vloga g. Marjana Jančiča (sklep 4-1 19. redne seje) –  Sklep je realiziran.  
 

- Elaborat za program TV SLO 3 (sklep 2-2 20. redne seje) – Uvajanje 3. TV programa je vključeno v predlog 
projektov za koriščenje sredstev obveznic RS in delnic Eutelsat, ki je samostojna točka predlaganega dnevnega 
reda. 
 

- Pobuda Ministrstva za kulturo za uskladitev Cenika storitev RTV Slovenija - OE Oddajniki in zveze (sklep 3-2) 
– Nadzorni svet sprejme na znanje odgovor pravne službe na pobudo Ministrstva za kulturo, Ministrstva za 
javno upravo in Ministrstva za notranje zadeve za uskladitev Cenika storitev OE Oddajniki in zveze. 
 

- PPN 2008 (sklepi 3-3, 3-4, 3-5, 3-6 in 3-7)  
 

1-2 Nadzorni svet ugotavlja, da sklepi 20. redne seje  niso realizirani. Generalni direktor in vodstvo zavoda 
ni predložilo, upoštevajoč sklepa 3-3, 3-4, 20. redne seje, čistopisa celotnega programsko poslovnega 
načrta JZ RTV Slovenija za leto 2008 (sklep 3-6), kakor tudi ne analize postopka in aktivnosti priprave 
in sprejemanja PPN-ja za leto 2008 z navedbo odstopanj, odgovornih oseb in razlogov za odstopanja 
(kdaj, kaj in zakaj), kot izhaja iz sklepa 3-7. Potrjeni čistopis plana je finančna podlaga za koriščenje 
razvojnih sredstev. Do sprejema čistopisa finančnega plana za leto 2008, se v letu 2008 lahko koristijo 
le sredstva v obsegu mesečne porabe za posamezne mesece v letu 2007. Za nastanek in uveljavitev tega 
sklepa je odgovoren generalni direktor.  

 

Na predlog generalnega direktorja bo nadzorni svet obravnaval čistopis programsko poslovnega načrta 
za leto 2008 na izredni seji dne 17.01.2008. 

 

1-3 Nadzorni svet zahteva takojšnje konkretne ukrepe generalnega direktorja, s katerimi bo zagotovil, da 
bodo sklepi nadzornega sveta v prihodnje spoštovani in realizirani v določenih terminih. 

 
- Projekti za koriščenje sredstev obveznic RS in delnic EUTELSAT – Obravnavani bodo v okviru samostojne 
točke dnevnega reda. 
 

- Izplačilo dela plače iz naslova uspešnosti poslovanja JZ RTV Slovenija za leto 2007 (sklep 6-1)  –  V skladu z 
dogovorom med generalnim direktorjem in predstavniki sindikatov RTV Slovenija bo na podlagi dogovorjenih 
kriterijev redno zaposlenim izplačan del plače iz naslova uspešnosti poslovanja zavoda za leto 2007 dne 21. 
decembra 2007.  
 

V skladu s sprejetimi sklepi in dogovori  se nadzornemu svetu  do naslednje seje predloži: 
 

� poročilo o velikih avtorskih pravicah (sklep 2-4 17. redne seje); 
 

� 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 (sklep 
1-7 18. redne seje v povezavi z dogovorom na 20. redni seji); 

 

� predlog reorganizacije Službe za trženje in Službe za odnose z javnostmi, ki se predloži v  predhodno 
obravnavo  Odboru za nadzor trženja (dogovor 18. redne seje). 
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2.  TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA 
 

- Poročilo o aktivnostih na področju prenove plačnega sistema – Nadzorni svet se je seznanil z informacijo 
generalnega direktorja o tekočih aktivnostih in poteku prenove plačnega sistema. 
 

2-1 Nadzorni svet naroča, naj se mu do naslednje seje predloži pregled, in sicer kakšna je povprečna bruto 
plača na RTV Slovenija in kakšna je v  % po posameznih plačilnih razredih. 

 
- Predlog generalnega direktorja glede odpisa računalniške opreme 
 

2-2  Nadzorni svet RTV Slovenija se strinja in podpira predlog generalnega direktorja RTV Slovenija, da se 
odpisana računalniška oprema javnega zavoda RTV Slovenija na osnovi objave podari  vrtcem, 
osnovnim šolam, izobraževalnim ustanovam za otroke in mladostnike, invalidskim organizacijam ter 
drugim humanitarnim ustanovam ob vnaprejšnji preverbi in izdelavi seznama opreme z navedbo  
razlogov, zakaj ni več potrebna za zavod. 

 
- Poročilo o zaračunavanju RTV prispevka za avto-radijske sprejemnike v službenih avtomobilih – Nadzorni 
svet se je seznanil s poročilom o zaračunavanju RTV prispevka za avto-radijske sprejemnike v službenih 
avtomobilih in naroča vodstvu zavoda, naj intenzivno nadaljuje z aktivnostmi na območju celotne Slovenije. 
 
- Aktivnosti na področju izterjave naročnin v letu 2007 (kvartalno poročilo) – Nadzorni svet se je seznanil s 
kvartalnim poročilom o aktivnostih na področju izterjave RTV naročnin. 
 
 
3.   PROJEKTI ZA KORIŠČENJE SREDSTEV OBVEZNIC RS IN DELNIC EUTELSAT 
 

3-1 Nadzorni svet je obravnaval predlog operativnega plana za koriščenje razvojnih sredstev za projekt »P-
4  –  UVAJANJE 3. TV PROGRAMA« in ga ne potrjuje. Vodstvo JZ RTV Slovenija naj predlog 
dopolni z naslednjim: s programsko shemo 3. TV programa, s podatki o umeščenosti programa med/s 
1. in 2. programom - predvsem finančnimi prihranki iz tega naslova, z natančno kadrovsko strukturo in 
porabo razvojnih sredstev za njihov razvoj, konkretizira finančni plan še posebej s prihodkovne strani 
ter predlog uskladi s Službo za trženje RTV programov in kadrovsko službo. Nadzorni svet bo predlog 
operativnega plana za koriščenje razvojnih sredstev za projekt »P-4  –  UVAJANJE 3. TV 
PROGRAMA« obravnaval na izredni seji, dne 17.01.2008. 

 

3-2 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 
P-5  –  PRENOVA SPLETNIH STRANI 1. IN 3. RA PROGRAMA 

 
3-3 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

P-6  –  SPODBUJANJE SLOVENSKE GLASBENE USTVARJALNOSTI 
 
3-4 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

P-7  –  SPODBUJANJE ZABAVNOGLASBENE PRODUKCIJE 
 
3-5 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

P-8  –  RAZVOJ BLAGOVNIH ZNAMK RADIA SLOVENIJA 
 
3-6 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

P-10  –  UREDNIŠTVO ZA PROMETNE IN SERVISNE INFORMACIJE 
 
3-7 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

P-11  –  EURORADIO 
 
3-8 Nadzorni svet je obravnaval in dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za  projekt:  

K-1  –  PRESTRUKTURIRANJE IN POMLADITEV KADROV. 
 
3-9 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

K-2  –  RAZVOJ PERSPEKTIVNIH KADROV – ŠTIPENDIRANJE in predlaga vodstvu zavoda, da z 
vsakim od teh kadrov sklene pogodbo z zavezo, da določeno časovno obdobje  po zaključku študija 
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(upoštevajoč stopnjo izobrazbe) ostane v zavodu in vrne sorazmerni del štipendije v primeru 
predčasnega odhoda.   

 
3-10 Nadzorni svet je obravnaval predlog operativnega plana za koriščenje razvojnih sredstev za projekt: K-

5  –  LABORATORIJ ZA RAZVOJ VSEBIN/FORMATOV IN KREATIVNI STUDIO vendar 
projekta ne potrjuje. Nadzorni svet naroča vodstvu, naj do naslednje seje pripravi nov predlog projekta 
upoštevajoč pripombe v razpravi (projekt naj se konkretizira in v  razvojnih ciljih opredeli produkt, ki bo rezultat 
projekta. Produkt mora biti oprijemljiv in predstavljati novo vrednost). 

 
3-11 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

K-6  –  E–IZOBRAŽEVANJE 
 
3-12 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-12  –  RAČUNALNIŠKI SISTEMI ZA TV PRODUKCIJO 
 
3-13 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-15  –  REPORTAŽNA VOZILA IN OPREMA 
 
3-14 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

PP-3  –  OBLETNICI  RADIA IN TV 
 
3-15 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

PP-4  –  PROGRAMI ZA SLOVENCE PO SVETU 
 
3-16 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

PP-5  –  IGRANI PROJEKTI 
 
3-17 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

PP-6  –  ROMSKE ODDAJE 
 
3-18 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

PP-7  –  CIRCOM REGIONAL 2008 
 

Po končani 26. redni letni konferenci Circom regional, ki bo potekala v mesecu maju 2008 v Mariboru, naj se 
nadzornemu svetu predloži zaključno finančno poročilo, poročilo o oddajah, ki so bile objavljene v programih 
RTV Slovenija v  letu 2007, vključno z informacijo, kje je upravni oz. finančni sedež Circoma regional. 
 
 
 

4.  PREDLOG NOVEGA »PRAVILNIKA O PRIJAVI IN ODJAVI RADIJSKIH IN TELEVIZIJSKIH 
SPREJEMNIKOV TER O POGOJIH PLAČEVANJA  PRISPEVKA ZA PROGRAME RTV 
SLOVENIJA« 

 

4-1 Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 4. alineje prvega odstavka 27. člena Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) sprejme predložen predlog novega »Pravilnika o prijavi in odjavi 
radijskih in televizijskih sprejemnikov ter o pogojih plačevanja  prispevka za programe RTV Slovenija« 
z upoštevanjem pripomb, ki so bile  podane v razpravi.  

 
 
 

5.   SPREMEMBA in DOPOLNITEV »PRAVILNIKA O  KRITERIJIH ZA ODPIS, DELNI ODPIS, 
ODLOG IN OBROČNO PLAČILO  PRISPEVKA ZA PROGRAME RTV SLOVENIJA«   

 

5-1 Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 5. alineje prvega odstavka 27. člena Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) sprejme predložen predlog »Pravilnika o spremembi in dopolnitvi 
pravilnika o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe RTV 
Slovenija«. 
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6. POROČILO O POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA V OBDOBJU JANUAR-OKTOBER 2007, 
PRIMERJAVA Z OBDOBJEM JANUAR-OKTOBER 2006 TER OCENA POSLOVANJA ZA 
CELOTNO LETO 2007 

 

6-1 Nadzorni svet je obravnaval poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-oktober 2007 in oceno 
poslovanja za leto 2007. Na podlagi izkaza prihodkov in odhodkov po prvih desetih mesecih nadzorni 
svet ugotavlja, da je kumulativni poslovni rezultat poslovanja zavoda boljši od načrtovanega. V odnosu 
na plan je boljša realizacija  RTV prispevka ter finančnih in izrednih prihodkov, medtem ko so v 
odnosu na načrtovane nižji prihodki od oglaševanja. Na stroškovni strani so nižji od načrtovanih stroški 
materiala in storitev, zaostajajo za planom pa stroški dela in drugi odvisni stroški.  
Pri poslovanju enot beležijo negativno poslovanje v primerjavi s sprejetim planom poslovanja 2007 po 
prvih desetih mesecih: PPE TV Slovenija, PPE Radio Slovenija, oba Regionalna RTV centra in PPE 
Multimedijski center; pozitivno poslovanje v primerjavi s sprejetim planom poslovanja 2007 pa 
beležijo Skupne dejavnosti in OE Oddajniki in zveze. 

 

Nadzorni svet ugotavlja, da ocena poslovanja zavoda do konca leta 2007 kaže na pozitivna odstopanja 
od plana (večji prihodki od plana) na naslednjih pomembnejših kategorijah: prihodki od RTV 
prispevka, drugi komercialni prihodki in eksterni prihodki od poslovanja ter negativna odstopanja na 
strani variabilnih stroškov in stroškov dela. Na podlagi ocene rezultatov poslovanja za celotno poslovno 
leto 2007 nadzorni svet ocenjuje, da bo zavod dosegel v letu 2007 pozitiven rezultat iz poslovanja. 

 
 
 

7. POBUDE, RAZNO 
 
- Inšpekcijski pregled delovnega inšpektorja - honorarni sodelavci – Generalni direktor je obvestil nadzorni 
svet, da je bil opravljen inšpekcijski pregled s strani delovnega inšpektorja v Ljubljani in obeh regionalnih 
centrih (Maribor in Koper). Ne glede na to, da zavod zapisa o opravljenem pregledu še ni prejel, je vodstvo 
pristopilo k izvedbi določenih ukrepov, vezanih na zaposlovanje »honorarnih sodelavcev«. O konkretnih 
aktivnostih bo obveščen tudi nadzorni svet.  
 
- Fluktuacija v Informativnem programu PPE TV Slovenija – V primeru, da bo fluktuacija zaposlenih v 
Informativnem programu PPE TV Slovenija vplivala na poslovanje enote, naj direktor TV Slovenija 
nadzornemu svetu poda o tem podrobnejše poročilo do naslednje seje. 
 
- PPN JZ RTV Slovenija za leto  2009 
 

7-1  Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju izdelavo in pripravo rokovnika sprejemanja PPN-ja za 
leto 2009. Rokovnik nadzornemu svetu predloži na sejo v mesecu marcu 2008. 

 
- Strategija JZ RTV Slovenija 
 

7-2 Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj  mu  do konca II. kvartala 2008 predloži revidirano 
strategijo JZ RTV Slovenija. 

 
- Projekti: »Pridobivanje nepovratnih sredstev EU« 
 

7-3 Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj do naslednje seje pripravi poročilo, na  katere 
projekte oz. javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev EU se je prijavila RTV Slovenija v letu 
2007, vključno z navedbo njihovi uspešnosti. 

 
- Zaposlovanje na RTV Slovenija v letu 2007 –  Do naslednje redne seje se nadzornemu svetu predloži poročilo 
o zaposlovanju na RTV Slovenija v letu 2007. 
 
 
Izredna seja nadzornega sveta bo v četrtek, 17. januarja 2008.  
 
 

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


