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V Ljubljani, 25. aprila 2008 
 

 

 

SKLEPI 24. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA  

RTV SLOVENIJA, Z DNE  24. APRILA 2008 

 
 

1.  PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV    
 

- PPN JZ RTV Slovenija za leto  2009 (sklep 7-1 21. redne seje v povezavi s sklepom 5-2, 5-3 in dogovorom 22. redne seje) – 

Rokovnik sprejemanja PPN-ja za leto 2009 in osnutek nove oblike finančnega načrta bo nadzorni svet 

obravnaval v okviru 4. točke dnevnega reda. 
 

- Poročilo o dinamiki porabe odobrenih razvojnih sredstev za investicijske projekte 2007/2008 (sklep 5-4 22. redne 

seje) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o dinamiki porabe razvojnih sredstev za odobrene 

investicijske razvojne projekte. Nadzorni svet naroča Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in 

poslovnih pogodb, naj opravi podrobnejši pregled poročila in po potrebi o ugotovitvah poroča 

nadzornemu svetu na naslednji seji. 
 

- Operativni plan koriščenja razvojnih sredstev (dogovor ob 5. točki dnevnega reda 23 .redne seje, da javne razpise, ki bodo 
izvedeni v primerih posameznega projekta, predhodno pogleda tudi Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb) 
– Nadzorni svet podpira pobudo, da se Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih 

pogodb na njegovo zahtevo poroča o izvedenih, aktualnih ter načrtovanih javnih naročilih, kot tudi o 

realizaciji rednih in razvojnih investicijskih projektih, v obsegu, ki zadostuje za nadzor nad dejavnostjo 

javnega naročanja in investiranja v JZ RTV Slovenija.   
 

- Dopis g. Rudija Klariča – Nadzorni svet  je prejel vnovičen dopis g. Klariča z dne 19.04.2008. Nadzorni 

svet ostaja na stališču 23. redne seje, da se bo v okviru zakonskih in statutarnih pristojnosti opredeljeval 

do predloga pošiljatelja potem, ko bo mnenje podala Pravna služba RTV Slovenija.  
 

- Predlog sporazuma o souporabi stvarnega premoženja v zadevi »Ureditev določitve višine najemov 

infrastrukturnih objektov - antenskih stolpov za potrebe Ministrstva za notranje zadeve (MNZ)-Policije z dne 

10.3.2008« – Nadzorni svet soglaša z nadaljnjimi pogajanji vodstva JZ RTV Slovenija  o ceni za najem  

infrastrukturnih objektov - antenskih stolpov za potrebe Ministrstva za notranje zadeve.   
 

- Delitev dejavnosti (sklep 1-5 22. redne seje) –  Nadzorni svet sprejme na znanje informacijo vodstva zavoda, 

da je v skladu s sklepom 1-5 22. redne seje z dopisom ponovno pozvalo za stališče v zvezi z delitvijo 

dejavnosti Računsko sodišče RS, Ministrstvo za kulturo in Ministrstvo za finance. 
 

- Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2007 – Nadzorni svet sprejme informacijo, da je Komisija 

Državnega zbora za nadzor javnih financ na seji 10.4.2008 obravnavala »Poročilo o delu Nadzornega 

sveta RTV Slovenija v letu 2007«. Po mnenju komisije obravnava poročila na seji Državnega zbora ni 

potrebna. Komisija za nadzor javnih financ pa je predlagala Vladi Republike Slovenije, da ob pripravi 

rebalansa proračuna za leto 2008 zagotovi sredstva za financiranje parlamentarnega programa in del 

sredstev za digitalizacijo RTV programov.  
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2.  TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 

V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil s poročilom Odbora za pravne zadeve 

vezanim na skladnost sklepov nadzornega sveta z izdanim dovoljenjem za izvajanje televizijske dejavnosti. 

Nadzorni svet ob tem ugotavlja, da je vodstvo zavoda dolžno spoštovati sklepe nadzornega sveta, zato  

priporoča vodstvu, naj preveri, ali je potrebno spremeniti dovoljenje za izvajanje televizijske dejavnosti pri 

APEK-u (vpis v razvid medijev, skladno s sklepi nadzornega sveta). 

 

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o koriščenju razvojnih sredstev za poseben programski projekt “P-4 

Uvajanje parlamentarnega programa” v februarju in marcu 2008 ter ponovno naroča vodstvu, da mora biti 

poročilo v prihodnje bolj strukturno, konkretno in pregledno. 

 
 

3.  POROČILO  O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2008,  
PRIMERJAVA  Z  ENAKIM OBDOBJEM 2007 TER PLANOM 2008 

 

3-1 Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar-marec 2008. Na podlagi 

izkaza prihodkov in odhodkov po prvih treh mesecih nadzorni svet ugotavlja, da je kumulativni 

poslovni rezultat poslovanja zavoda pozitiven in 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 sofinanciranja s strani Ministrstva za javno upravo zaradi prehoda na nov plačni 

sistem ter prihodki od oglaševanja in založniške dejavnosti. Na odhodkovni strani so bili v 

obravnavanem obdobju ustvarjeni prihranki na večini postavk. Največje prihranke beležita postavki 

delo, kjer je prehod na sistem plač v javnem sektorju preložen na mesec avgust 2008 in storitve. Boljše 

od zastavljenega plana je bilo tudi poslovanje posameznih programsko produkcijskih in organizacijskih 

enot. 

         

 

4.  PPN JZ RTV SLOVENIJA ZA LETO 2009 (rokovnik sprejemanja PPN-ja za leto 2009 in osnutek 
nove oblike finančnega načrta za leto 2009) 

 

4-1 Nadzorni svet se je seznanil z rokovnikom sprejemanja PPN-ja za leto 2009. Nadzorni svet ne potrjuje 

predloga vodstva, da se rok za sprejem PPN-ja po določilu 92. člena Statuta JZ RTV Slovenija  prestavi 

od konca meseca oktobra na začetek decembra. Predlog spremembe določbe 92. člena Statuta JZ RTV 

Slovenija naj pripravi vodstvo zavoda in ga najprej predloži v pridobitev soglasja programskemu svetu.  

 

 

5.  POSLOVANJE PPE MULTIMEDIJSKI CENTER ZA LETO 2007 
 

5-1 Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju PPE Multimedijski center v letu 2007.  

 

 

6.  POBUDE, RAZNO 
 

- Predlog operativnega plana koriščenja razvojnih sredstev  

 

6-1 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-11 Multimedijski projekti. 

 

6-2 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

PP-1 Celovečerni film Angela Vode - v znesku 901.120 EUR, ki zajema predvidenih 626.000 EUR 

za ta projekt in dodatnih 275.120 EUR. 

 

6-3 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

Nanizanka Vlomilci delajo poleti - v znesku 150.000 EUR.  
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- Cenik RTV Slovenija za letovanje v sezoni 2008 

 

6-4 V skladu z določilom 22. člena Statuta RTV Slovenija nadzorni svet sprejme predlog cenika RTV 

Slovenija za letovanje v sezoni 2008. Na podlagi predlogov in priporočil podanih v razpravi, se 

nadzornemu svetu do naslednje seje poda podrobnejše pojasnilo v zvezi z letovanjem in 

počitnikovanjem v počitniških kapacitetah RTV Slovenija. 

 
- Predlog spremembe in dopolnitve »Pravilnika o izplačilu sejnin in povračilu drugih stroškov članom 

Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in delovnih teles ter programskih odborov« 
– Nadzorni svet se je seznanil s predlogom sprememb in dopolnitev »Pravilnika o izplačilu sejnin in povračilu 
drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in delovnih teles 

ter programskih odborov« in naroča predlagatelju nadaljevanje aktivnosti. Predlog se posreduje predsedniku 

programskega sveta za pridobitev mnenja in soglasja. 

 

 

 

      Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                         Franc Orešnik,l.r. 

 

 


