
 
 

 

V Ljubljani, 10.10.2008 

 

 

SKLEPI  29. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z DNE  09. OKTOBRA 2008 

 
1.  PREGLED REALIZACIJE  SKLEPOV    
 

-Izvajanje načela finančne preglednosti opravljanja javne službe - delitev dejavnosti (sklep 1-5  22. redne seje v 

povezavi z dogovorom na 25., 26. in 27. redni seji) – Nadzorni svet je obravnaval poročilo o javni službi in tržni 

dejavnosti ter nepridobitni in pridobitni dejavnosti pripravljeno s strani namestnika predsednika nadzornega 

sveta; se seznanil s poročilom o sestanku, ki ga je dne 05.09.2008 organiziralo Ministrstvo za kulturo z 

namenom pridobitve podatkov o načinu razmejevanja dejavnosti na tržni del in javno službo v JZ RTV Slovenija 

ter poročilom revizijske hiše KMPG glede delitve dejavnosti na javni in tržni del. 
 

Nadzorni svet naroča vodstvu JZ RTV Slovenija, da mu do naslednje seje predloži seznam vseh tržnih  

dejavnosti in predloži v pregled in potrditev vse cenike tržnih dejavnosti ter cenike storitev tržne dejavnosti za 

javno službo. Cenike naj najprej prouči Odbor za nadzor trženje in stališče poda nadzornemu svetu na naslednji 

seji. 

 

- Inventura nepremičnih JZ RTV Slovenija o katerih vodi evidenco (sklep 5-2 27. redne seje) – Nadzorni svet je 

obravnaval »Poročilo o nepremičninah v lasti oziroma v upravljanju RTV Slovenja« in naroča vodstvu, naj ga do 

naslednje seje popravi tako, da bo jasno razvidno kaj ima zavod v lasti in kaj v upravljanju. 
 

- Dopis ga. Lidije Hartman – Nadzorni svet se je seznanil z umikom izjav ga. Lidije Hartman, ki se v dopisu z 

dne 25.8.2008 (»Ocena razmer v skupini napovedovalcev na Radiu Slovenija«) nanašajo na g. Matjaža Romiha.   
 

 

- Analiza odsotnosti redno zaposlenih zaradi bolezni in poškodb (sklep 3-1 28. redne seje) – Nadzorni svet se je 

seznanil z analizo odsotnosti redno zaposlenih za obdobje I-VIII 2008 ter predlogom ukrepov za v prihodnje. 

Nadzorni svet ob tem ugotavlja, da je bolniška odsotnost na zaposlenega v JZ RTV Slovenija večja od povprečja 

v Sloveniji, zato zahteva od poslovodstva, da poostri nadzor nad odsotnostjo z dela zaradi bolezni in poškodb. 

 

- PPN JZ RTV Slovenija za leto 2009 – Informacija o pripravi finančnega plana za leto 2009 bo obravnavana v 

okviru samostojne točke dnevnega reda. 

 

- SAZAS – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom Združenja skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito 

avtorskih pravic Slovenije - SAZAS z dne 30.09.2008. 
 
 

 

2.  TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA 
 

V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil z aktivnostmi vezanimi na nov plačni 

sistem JZ RTV Slovenija in ugotavlja, da država ni realizirala plačila zagotovljenih finančnih sredstev za uvedbo 

prenove plačnega sistema. Nadzorni svet predlaga vodstvu zavoda, da se predvideni izpad finančnih sredstev 

nadomesti ali z linearno redukcijo stroškov dela ali iz drugih virov. 

 

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o rezultatih poziva fizičnim in pravnim osebam glede plačevanja RTV 

prispevka in razvojem dogodkov v zvezi z novim predlogom »Pravilnika o prijavi in odjavi radijskih in 

televizijskih sprejemnikov«. 
 

 

 



 

 

3.  INFORMACIJA O AKTIVNOSTIH PRIPRAVE  FINANČNEGA PLANA JZ RTV SLOVENIJA ZA 
LETO 2009 

 

3-1 Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o aktivnostih priprave PPN za leto 2009, s predlogom 

Programsko poslovnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2009 ter finančnim planom za leto 2009. Ob 

tem ugotavlja, da finančni plan še ni dokončno usklajen z organizacijsko programskimi enotami na 

področju plana prihodkov in odhodkov ter da ni pripravljen v strukturi, ki je bila dogovorjena na 8. redni 

seji Odbora za nadzor planiranja in potrjena s strani nadzornega sveta  (sklep 3-1 26. redne seje z dne 24. 

junija 2008). 
 

3-2 Nadzorni svet se je seznanil s številom zaposlenih v JZ RTV Slovenija na dan 09.10.2008 in zahteva od 

poslovodstva, da se takoj omeji zaposlovanje tako rednih kot tudi honorarnih sodelavcev. Nadzorni svet 

naroča generalnemu direktorju, naj o vseh za JZ RTV Slovenija nujno potrebnih zaposlitvah v prihodnje 

redno obvešča nadzorni svet s poimenskim seznamom novo zaposlenih in argumentira razloge za 

zaposlitev. 
 

3-3 Nadzorni svet naroča poslovodstvu, da v okviru plana za leto 2009 predvidi najmanj 5 % znižanje števila 

redno in honorarno zaposlenih v JZ RTV Slovenija. 
 

3-4 Nadzorni svet naroča poslovodstvu, naj finančni plan JZ RTV Slovenija za leto 2009 približa 

pozitivnemu rezultatu; v kolikor to ne bo mogoče se posebej izpostavijo vse dejavnosti, ki niso pokrite z 

virom. 

 

 
4.  POBUDE, RAZNO 
 

- Sklep o poslovni skrivnosti 
 

4-1 Na predlog generalnega direktorja nadzorni svet soglaša, da se za poslovno skrivnost štejejo vsi podatki 

in postopki, ki so neposredno ali posredno povezani s prodajo delnic Eutelsat Communications. 

 
- Poročilo  o stroških  POI v Pekingu – Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje predloži 

celovito finančno poročilo z analizo stroškov in prihodkov vezanih na poletne olimpijske igre v Pekingu, tako za 

programski kot produkcijski del, vključno z marketinškim delom in upoštevanjem segmenta, ko je dala RTV 

Slovenija prireditelju v najem ekipo za pokrivanje (dveh) športnih panog. Poročilo naj predhodno obravnava 

Odbor za nadzor ekonomike poslovanja.  
 

- - - 
 

Nadzorni svet apelira na vodstvo zavoda, da posebno pozornost nameni neporavnanim obveznostim in poskrbi 

za njihovo ažurno izterjavo.  

 

 

 

      Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
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