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SKLEPI  25. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA,  Z DNE  29. MAJA 2008 

 
 
 

1.  PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV    
 

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

seje) – Nadzorni svet se je seznanil z ugotovitvami Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in 

poslovnih pogodb. Neporabljena sredstva  naj se v celoti nameni za kasnejše pokritje stroškov gradnje 

Komenskega 5 ali obnove oz. nakupa Komenskega 7.  
 
- Dopis g. Rudija Klariča – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom Pravne službe RTV Slovenija glede 

kršitev avtorskih pravic g. Rudija Klariča. Glede na to, da je RTV Slovenija javni zavod posebnega 

kulturnega pomena, katerega interes je zakonitost delovanja, nadzorni svet apelira na vodstvo zavoda in 

g. Klariča, naj pristopita k sporazumnem reševanju spora. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj se   

posebna pozornost namenja spoštovanju avtorskih pravic tudi v prihodnje. 

 
- Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2007 –  Nadzorni svet sprejme informacijo, da se je s »Poročilom 

o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2007«  na  seji dne  12. maja 2008  seznanila Komisija 

Državnega sveta RS za kulturo, znanost, šolstvo in šport ter ugotovila, da je poročilo pripravljeno 

celovito. Nadzorni svet naroča vodstvu, da do naslednje seje predloži odgovore na odprta vprašanja, ki 

jih je v poročilu z dne 19.5.2008 izpostavila komisija.   
 

Nadzorni svet podpira urgenco Komisije Državnega zbora RS za nadzor javnih financ na sklep, ki 

predlagala Vladi RS, da ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2008 zagotovi sredstva za financiranje 

parlamentarnega programa in del sredstev za digitalizacijo RTV programov. 
 
- Priporočilo za preverbo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za parlamentarni program – Nadzorni 

svet sprejme na znanje informacijo vodstva zavoda, da za parlamentarni program izdanega dovoljenja 

Agencije za pošto in elektronske komunikacije ni potrebno spremeniti. 
 

- PPN za leto 2009 – Nadzorni svet se je seznanil s predlogom sprememb in dopolnitev Statuta JZ RTV 

Slovenija, ki bo posredovan v predhodno mnenje svetu delavcev in v soglasje Programskemu svetu RTV 

Slovenija. Nadzorni svet predlaga, da se v predlogu sprememb in dopolnitev upošteva tudi realizacija 

sklepa nadzornega sveta z 10. redne seje dne 26.10.2006 (določilo zadnjega odstavka 11. člena še zapiše bolj razumljivo 

in nedvoumno),  umestitev parlamentarnega programa v okvir informativnega programa ter popravki, ki jih 

je omenil direktor radia. 
 

Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 5-2 22. redne seje ni realiziran, saj nadzorni svet na 24. redni seji ni 

prejel nove strukture finančnega načrta za leto 2009. Na osnovi obljube generalnega direktorja bo 

predlog nove strukture finančnega načrta za leto 2009 nadzorni svet obravnaval na seji v mesecu juniju. 
 
- Cenik RTV Slovenija za letovanje v sezoni 2008(sklep 6-4) – Nadzorni svet se je seznanil s podrobnejšim 

pojasnilom o poslovanju počitniških kapacitet JZ RTV Slovenija in naroča vodstvu zavoda, naj  poskrbi 

za zagotovitev pozitivnega poslovanja  počitniških kapacitet JZ RTV Slovenija. 
 



Ker bo nadzorni svet celovito obravnavo poslovanja počitniških kapacitet opravil po zaključeni sezoni, 

naj se izdela celovita analiza njihovega poslovanja. Analizo naj predhodno obravnavajo pristojni odbori 

nadzornega sveta.   
 
- 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 stališčem predsednika programskega sveta glede predloga sprememb in 

dopolnitev  pravilnika o izplačilu sejnin.   

 

1-2 Nadzorni svet na podlagi določbe 28. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur.l. RS, št. 96/2005), 
22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (Ur.l. RS, št. 106/2006) in 11. člena Poslovnika Nadzornega 
sveta RTV Slovenija sprejme 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«. Pravilnik se spremeni oz. dopolni tako, da se: 

 

- v 2. členu doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: »Član prejme sejnino tudi za udeležbo na seji  
programskega sveta oz. nadzornega sveta in za udeležbo na sejah odborov in komisij DZ ter DS 
Republike Slovenije, na katere se vabi nadzorni oz. programski svet.«; 

 

- v 3. členu se zneski v prvih dveh alinejah spremenijo in sicer iz 71.425,00 SIT v 300,00 € in iz 
100.000,00 SIT v 420,00 €. Doda se nova alineja, ki se glasi:« 25 % sejnine članov nadzornega in 
programskega sveta prejme član za udeležbo na sejah iz tretjega  odstavka 2. člena pravilnika. Ne 
glede na število udeležencev se sejnina prizna samo za enega udeleženca.«   
V predzadnjem odstavku 3. člena se spremeni znesek, in sicer iz 100.000,00 SIT v 420,00 €. 

 
 

  Sklep o spremembi in dopolnitvi »Pravilnika o izplačilu sejnin in povračilu drugih stroškov članom 
Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in delovnih teles ter 
programskih odborov« se objavi v glasilu Informator in ustrezno upošteva pri čistopisu objave na 
spletnih straneh RTV Slovenija.    

 
 
- Pojasnilo k sklepu 2-1 9. redne seje Programskega odbora za italijanski narodnostni program z dne 

11.04.2008, objavljenim v Informatorju št. 96 – Nadzorni svet se je seznanil s pojasnilom vodstva zavoda 

glede sofinanciranja narodnostnih programov RTV Slovenija s strani Urada Vlade Republike Slovenije 

za narodnosti v letu 2008 in glede zaposlovanja v RTV programih za italijansko narodno skupnost.  
 
- 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 bo nadzornemu svetu predloženo na sejo v mesecu juniju. 
 
- Izvajanje načela finančne preglednosti opravljanja javne službe – delitev dejavnosti (sklep 1-5  22. redne seje) – 
Nadzorni svet se je seznanil s stališčem Računskega sodišča glede Pravilnika RTV Slovenija o ločenem 

evidentiranju različnih dejavnosti. Upoštevaje napotilo Računskega sodišča nadzorni svet ugotavlja, da 

je vodstvo zavoda za mnenje do zadevnega gradiva že zaprosilo Ministrstvo za finance, medtem ko naj 

čim prej zaprosi za mnenje še AJPES. Ko bo zavod pridobil stališče ministrstva in AJPES-a, naj z 

njima seznani tudi nadzorni svet.  
 
 
2.  TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 
- Dopolnitev Cenika storitev OE OZ 
 

2-1 Nadzorni svet v skladu s 27. členom Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05)  in 22. členom Statuta 
RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) sprejme predlagano spremembo Cenika storitev OE Oddajniki in 
zveze, in sicer, da se v 8. točki cenika (Posebne določbe), tretjemu odstavku doda novo besedilo: 
“Določilo ne velja za državne organe.” 

 
 



- Mesečno poročilo o koriščenju razvojnih sredstev za poseben programski projekt »P-4 Uvajanje 

parlamentarnega programa« za mesec april 2008 – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o koriščenju 
razvojnih sredstev za poseben programski projekt “P-4 Uvajanje parlamentarnega programa” v mesecu aprilu 
2008 in naroča Odboru za nadzor ekonomike poslovanja, naj opravi podrobnejšo analizo koriščenja razvojnih 
sredstev za poseben programski projekt »Uvajanje parlamentarnega programa«. O ugotovitvah obvesti nadzorni 
svet na naslednji seji. 
 
- Poročilo o stanju projekta prostorsko-prometnega urejanja RTV Slovenija – Nadzorni svet sprejme 
informacijo o stanju projekta prostorsko-prometnega urejanja RTV Slovenija. 
 
- Analiza podatkov EVI – Nadzorni svet se je seznanil z analizo podatkov elektronskega evidentiranja 
prisotnosti zaposlenih na RTV Slovenija in ugotavlja, da se še vedno pojavljajo določena odstopanja 
(nespoštovanje zakonskih predpisov in internih aktov JZ RTV Slovenija). Zato naroča vodstvu zavoda, da naj za nastala 
odstopanja izdela predloge ukrepov reševanja in spoštovanja veljavnih zakonskih predpisov ter o ukrepih in 
odgovornih osebah za reševanje obvesti nadzorni svet na naslednji seji. Prav tako predlaga vodstvu, da naj 
skladno z veljavno zakonodajo in internimi predpisi zavoda kršitelje ustrezno sankcionira. 
 
 
3.  NOV PRAVILNIK O PRIJAVI IN ODJAVI  RADIJSKIH IN TELEVIZIJSKIH SPREJEMNIKOV  

TER O POGOJIH PLAČEVANJA PRISPEVKA ZA PROGRAME RADIOTELEVIZIJE 
SLOVENIJA 

             
Nadzorni svet je  obravnaval predložen predlog novega »Pravilnika o prijavi in odjavi radijskih in televizijskih 
sprejemnikov ter o pogojih plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija in se z njim načeloma 
strinja z upoštevanjem pripombe, da se v 2. odstavku 4. člena doda beseda najmanj in odstavek glasi:«(2) Če 
pravna oseba sprejemnika(-ov) ne prijavi v roku 15 dni od poziva, niti ne poda izjave, da sprejemnika(-ov) 
nima, se šteje, da je s prvim dnem v prvem naslednjem koledarskem mesecu postala zavezanec za plačilo 
najmanj enega pavšalnega RTV prispevka za sprejemnike v javni rabi v višini, kot je določena v 2. a) točki 
prvega odstavka 32. člena zakona, vendar le v primeru, da RTV Slovenija ne more ugotoviti dejanskega števila 
in vrste sprejemnikov, sicer se obračuna RTV prispevek glede na dejansko število in vrsto sprejemnikov ter 
vrsto njihove rabe.« 
 
 
4.  CENIKI ZA OGLAŠEVANJE V PROGRAMIH RTV SLOVENIJA  

 
4-1 Nadzorni svet bo predlog novih cenikov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za obdobje 

september-december 2008 zaradi slabo pripravljenega gradiva obravnaval na junijski seji, po predhodni 
obravnavi na Odboru za nadzor trženja. 

 
 
5.  PROJEKTI ZA KORIŠČENJE SREDSTEV  OBVEZNIC RS IN DELNIC EUTELSAT - 

OPERATIVNI PLAN PORABE  
 
5-1 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

K-3 »Razvoj kadrov RTV SLO - učeča se organizacija« za leto 2008 v višini 190.000 € pod 
pogojem, da do naslednje seje vodstvo predloži pisne odgovore na zastavljena vprašanja v razpravi (pri 
izvajalcih projekta: poimensko - kdo je v projektnem timu, kdo so mentorji in ključni nosilci znanj, kdo so strokovni sodelavci s 

kadrovskega področja in kdo zunanji stroškovni sodelavci; pri razvojnih ciljih: 2. alineji - katerih pogojev, 3. alineji - kakšen 

dvig in kakšne strokovne usposobljenosti ter katerih sodelavcev; 5. alineja - koliko jih bo in za kakšna znanja gre; 6. alineja - 

katerih kompetenc, kakšnih potencialov; 9. alineja - koliko presojevalcev znanja iz tega projekta bo in do kdaj).  

 
5-2 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

K-5 »Laboratorij za razvoj novih formatov in programov« 
 
5-3 Nadzorni svet bo podprojekte koriščenja razvojnih sredstev:  

K-7  »Izboljšanje odnosov z javnostjo« obravnaval na seji v mesecu juniju.   
 
 



6.  VKLJUČITEV KOMERCIALNIH PROGRAMOV V DIGITALNI MULTIPLEKS RTV 
SLOVENIJA   

 
6-1 Nadzorni svet se je seznanil z dosedanjim potekom določanja cene za oddajanje v digitalnem 

multipleksu RTV Slovenija in naroča vodstvu OE Oddajniki in zveze, naj ga redno obvešča o poteku 
določanja cene. O predlogu cenika bo nadzorni svet odločal po končanem usklajevanju na Agenciji za 
pošto in elektronske komunikacije. 

 
 
7.  POBUDE, RAZNO 
 
- Apel zavezanca g. Dušana Kovačevića za oprostitev plačila prispevka za opravljanje radijske in televizijske 

dejavnosti – Ker je Ministrstvo za kulturo, kot drugostopenjski pritožbeni organ odločil, da je pritožba g. 
Dušana Kovačevića neutemeljena, organi  RTV Slovenije nimajo pravice odločati o tem. 
 
 
 
 

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


