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V Ljubljani, 19.  marca  2008 
 
 
 

 

SKLEPI  23. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z DNE 18. MARCA 2008 
 
 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 22. REDNE SEJE 
 

Upoštevaje opozorilo, da je vodstvo JZ RTV Slovenija v zvezi z delitvijo dejavnosti pripravilo le interni 
dokument »Pravilnik o ločenem evidentiranju različnih dejavnosti«, medtem ko je »Poročilo o ugotovitvah v 
zvezi s sodili za razporejanje prihodkov in odhodkov ter sredstev in obveznosti do njihovih virov« izdala 
revizijska družba KPMG, nadzorni svet popravlja sklep 1-5 22. redne seje tako, da se pravilno glasi: 
 

1-5 Nadzorni svet ugotavlja, da je vodstvo JZ RTV Slovenija glede delitve dejavnosti pripravilo 
interni dokument »Pravilnik o ločenem evidentiranju različnih dejavnosti«, ki bo skupaj s 
»Poročilom o ugotovitvah v zvezi s sodili za razporejanje prihodkov in odhodkov ter sredstev 
in obveznosti do njihovih virov«, ki ga je izdala revizijska družba KPMG, posredovan 
Računskemu sodišču RS, Ministrstvu za finance in Ministrstvu za kulturo na vpogled in 
pridobitev mnenja. Vodstvo mora od Računskega sodišča pridobiti jasno mnenje, da JZ RTV 
Slovenija vodi evidence prihodkov in odhodkov javne službe in pridobitne dejavnosti v skladu 
z zakonodajo, še posebej z Zakonom o RTV Slovenija. 

 
 

-  PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV  
 

- Ukrepi za zagotovitev realizacije sklepov nadzornega sveta (sklep 1-3 21. redne seje) – Nadzorni svet se je 
seznanil z ukrepom generalnega direktorja za pravočasno zagotovitev kvalitetnih gradiv za seje 

programskega in nadzornega sveta. 
 
- Poročilo o ugotovitvah revizije projekta izgradnje PIS (sklep 1-7 18. redne seje v povezavi z dogovorom 20. redne seje in 

sklepoma 1-3 in 1-4 22. redne seje) – O poteku izvajanja projekta se nadzorni svet obvešča kvartalno, kot izhaja 
iz sklepa 1-3 22. redne seje.  Z ugotovitvami zunanje revizijske hiše, kot izhaja iz sklepa 1-4 22. redne 

seje, se nadzorni svet seznani takoj, ko bo ta opravljena, najkasneje pa do  meseca avgusta 2008.  
 

- Predlog reorganizacije Službe za trženje in Službe za odnose z javnostmi (dogovor 18. redne seje) – Predlog 
reorganizacije bo obravnavan v okviru samostojne točke dnevnega reda.  
 
- Nov predlog operativnega plana za koriščenje razvojnih sredstev za projekt: K-5  – Laboratorij za razvoj 

vsebin/formatov in kreativni studio (sklep 3-10 21. redne seje) – Nadzornemu svetu ni bil predložen nov predlog 

operativnega plana za koriščenje razvojnih sredstev za projekt: K-5: Laboratorij za razvoj 

vsebin/formatov in kreativni studio. Predlog plana koriščenja razvojnih sredstev za predmetni projekt 

bo predmet obravnave na nadzornem svetu, ko mu bo le ta predložen.  
 
- PPN JZ RTV Slovenija za leto  2009 (sklep 7-1 21. redne seje v povezavi z dogovorom 22. redne seje) – Generalni 
direktor predloži rokovnik za sprejemanje PPN-ja za leto 2009 na 24. redno sejo, ki bo v mesecu aprilu 

2008. 
 
- Analiza postopka in sprejemanja programsko poslovnega načrta za leto 2008 (sklep 1-1 3. izredne seje v povezavi z 

dogovorom na 22. redni seji) – Nadzorni svet se je seznanil z dopolnjeno analizo in aktivnostmi sprejemanja 

programsko poslovnega načrta za leto 2008, terminskim načrtom in odgovornimi osebami. 
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- Izvajanje načela finančne preglednosti opravljanja javne službe (dogovor 19. redne seje v povezavi s sklepom 2-2 3. 

izredne seje in sklepom 1-5 22. redne seje) – Ko vodstvo zavoda pridobi mnenje Računskega sodišča RS, ali JZ 

RTV Slovenija vodi evidence prihodkov in odhodkov javne službe in pridobitne dejavnosti v skladu z 

zakonodajo, še posebej z Zakonom o RTV Slovenija, z njim seznani tudi nadzorni svet. 
 
- Koriščenje  razvojnih sredstev za poseben programski projekt »P-4 – Uvajanje parlamentarnega programa« 

(sklep 2-2 3. izredne seje) – Elaborat uvajanja parlamentarnega programa bo obravnavan v okviru 

samostojne točke dnevnega reda.   
 
- Pokritje odškodnine oddajnikom RTV Slovenija, ki so bili poškodovani v vojni leta 1991 (dogovor 22. redne seje) –  
Sklep je realiziran. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o pokritju vojne škode oddajnikom RTV 

Slovenija, ki so bili poškodovani v vojni leta 1991. 
 
- Poročilo o porabi razvojnih sredstev v letu 2007 (sklep 2-5 22. redne seje) – Generalni direktor redno obvešča 
nadzorni svet o porabi sredstev in morebitnih odstopanjih po posameznih projektih v okviru točke 

»tekočih obvestil«. 
 
- Končno poročilo o odpravi ugotovljenih napak in nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2006 (sklep 2-7 

22. redne seje) – O dokončni odpravi ugotovljenih napak in nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 
2006 poroča generalni direktor nadzornemu svetu ob polletju. 
 
- Dopis oddajnih centrov RTV Slovenija (sklep 5-1 22. redne seje) – Sklep je realiziran. Vodje oddajnih 
centrov RTV Slovenija so bili o sklepu pisno obveščeni  06. marca 2008. 
 
- Pobuda Odbora za nadzor planiranja v zvezi s pripravo in sprejemanjem planskih dokumentov za leto 2009 

(sklep 5-2  in 5-3 22. redne seje) – Generalni direktor predloži osnutek nove oblike finančnega načrta za leto 
2009 na 24. redno sejo v mesecu aprilu. 
 
- Pobuda Odbora  za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb v zvezi z realizacijo investicij 
2007/2008 (sklep 5-4 22. redne seje – Poročilo o dinamiki porabe odobrenih sredstev plana investicij za leto 
2007, ki  bo zaradi dolgotrajnih postopkov razpisov in izbire ponudnikov realiziran v letu 2008, bo NS 

predloženo na 24. redno sejo v mesecu aprilu.  
 
- Poročilo programskega kontrolinga v zvezi s predvajanjem, poslušanostjo in povprečno oz. pričakovano 

gledanostjo ter deleži  programov RTV Slovenija in njihovo povezanostjo z oglaševalsko situacijo v Sloveniji 

(dogovor 22. redne seje) – Poročilo programskega kontrolinga se nadzornemu svetu predloži v obravnavo  

najkasneje do konca meseca maja 2008. 
 
 
2.   TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 

V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil s poročilom o poteku aktivnosti na 
področju uskladitve sredstev v upravljanju in problematiki uskladitve oziroma povečanju osnovnih plač v 
januarju 2008. 
 

 
3.   REORGANIZACIJA SLUŽBE ZA TRŽENJE IN SLUŽBE ZA ODNOSE Z JAVNOSTMI 
 

3-1 Nadzorni svet se je seznanil z načrtom reorganizacije Službe za trženje RTV programov in Službe 
odnose z javnostmi ter z izhodišči za pripravo Pravilnika o komuniciranju in predlaga vodstvu JZ RTV 
Slovenija, da nadaljuje z aktivnostmi reorganizacije. 

 
 
4.   ELABORAT UVAJANJA PARLAMENTARNEGA PROGRAMA V SKLADU Z 

RAZPOLOŽLJIVIMI  SREDSTVI  
 

Nadzorni svet se je seznanil z mnenjem Pravne službe in vodstva RTV Slovenija glede ugotavljanja 
odgovornosti izdaje poslovne skrivnosti. 



 3 

 
Nadzorni svet vzame na znanje poročilo o koriščenju razvojnih sredstev za poseben programski projekt »P-4 
Uvajanje parlamentarnega programa« za mesec januar 2008. 
 
4-1 Nadzorni svet soglaša z uvajanjem parlamentarnega programa v skladu z razpoložljivimi (že 

odobrenimi) finančnimi sredstvi  in v dogovorjenih okvirih sklepa 2-2  3. izredne seje. 
 
 
5.   OPERATIVNI PLAN KORIŠČENJA RAZVOJNIH SREDSTEV - PREDLOG 
 
5-1 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

PP-2 Poučno igrana serija Ribič Pepe. 
 
5-2 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

P-9 Uvajanje čezmejnega radia in TV. 
 
5-3 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

K-9 Vzpostavitev centralnega digitalnega RA arhiva – Mediateke. 
 
5-4 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

K-10 Skupna radijska in TV news redakcija v RC MB in KP. 
 
5-5 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-6 Digitalizacija arhivov. 
 
5-6 Nadzorni svet bo predlog operativnega plana  koriščenja razvojnih sredstev za projekt:  

T-11 Multimedijski projekti  obravnaval po opravljeni analizi Multimedijskega centra. 
 
5-7 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-13 Prenova informacijske infrastrukture. 
 
5-8 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-14 Računalniški sistem za planiranje in upravljanje. 
 
Dogovorjeno je bilo, da javne razpise, ki bodo izvedeni v primerih posameznega projekta, predhodno pogleda 
tudi Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb. 

 
6.   POBUDE, RAZNO 
 

- Dopis g. Rudija Klariča – Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dopisom g. Rudija Klariča 
naslovljenem na predsednika Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, s priloženo dopolnitvijo tožbe 
na podlagi sklepa Okrožnega sodišča P 20/2008-II, zapisnikom OO ZK PIP TV Ljubljana in delnim seznamom 
avtorskih del. Pri tem nadzorni svet ugotavlja, da je bila predmetna dokumentacija s strani predsednika 
Programskega sveta RTV Slovenija že odstopljena v presojo in mnenje o formalni opravičenosti pritožbe 
Pravni službi RTV Slovenija, ki je po statutarnih in notranjih organizacijskih aktih JZ RTV Slovenija tudi 
pristojna za razreševanje tovrstnih zadev. V okviru zakonskih in statutarnih pristojnosti se bo nadzorni svet 
opredeljeval do predloga pošiljatelja potem, ko bo mnenje podala Pravna služba RTV Slovenija.  
 
- Vprašanje prijave in odjave ter postopka v primeru, ko gre zavezanec v dom starejših občanov – Nadzorni 
svet vzame na znanje dopis g. Jožeta Škrlja, ki ga je poslal na elektronski naslov nadzornega sveta  in odgovor 
g. Mitje Žlajpaha, vodje oddelka za poslovanje z zavezanci Službe za obračun RTV prispevka RTV Slovenija v 
zvezi z vprašanjem prijave in odjave ter postopkom v primeru, ko gre zavezanec v dom starejših občanov. Ob 
tem nadzorni svet ugotavlja, da Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih 
sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 75/04) natančno določa, 
da je zavezanec tisti, ki je dolžan pisno sporočiti vsako spremembo, še posebej če ta vpliva na obveznost plačila 
RTV prispevka, Službi za obračun RTV prispevka najpozneje v 15-ih dneh kot tudi na kakšen način se lahko 
zavezanec razbremeni plačila. Nikakor pa ni Služba za obračun RTV prispevka ali oddelek za poslovanje z 
zavezanci dolžan urejati zadev namesto zavezanca ali njegovih družinskih članov. Zato v tem primeru nadzorni 
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svet izreka vso pohvalo omenjeni službi RTV Slovenija, ki je na svojo iniciativo vzpostavila stik z domom 
starejših občanov v Logatcu, da bi preprečila nastanek še večjega dolga in uredila status g. Franca Škrlja, očeta 
pošiljatelja elektronskega dopisa.          
 

- Dopis MNZ v zadevi »Ureditev določitve višine najemov infrastrukturnih objektov - antenskih stolpov za 

potrebe Ministrstva za notranje zadeve (MNZ)-Policije« – Nadzorni svet sprejme na zanje v vednost naslovljen 
mu dopis Ministrstva za notranje zadeve in apelira na vodstvo JZ RTV Slovenija, naj poizkuša v sodelovanju z 
Ministrstvom za notranje zadeve čim prej rešiti in urediti predmetno problematiko.  
 
 
 

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


