
 
 

V Ljubljani, 19. novembra 2008 
 

 

SKLEPI  30. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z DNE  18. NOVEMBRA 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. 27. in 29. redni seji) – Seznam veljavnih cenikov tržnih dejavnosti in ceniki tržnih 

dejavnosti vključno s ceniki storitev tržne dejavnosti za javno službo so bili predloženi v pregled in obravnavo 

Odboru za nadzor trženja za 8. redno sejo dne 06.11.2008. Nadzorni svet  soglaša s predlogom odbora, da se v 

sklopu sprejemanja cenikov ovrednotijo tudi druge dejavnosti, ki v obstoječih cenikih niso zajete, medtem ko 

način, kako naj bo to urejeno, nadzorni svet prepušča vodstvu zavoda. Ob tem nadzorni svet pričakuje, da mu 

bodo ceniki za leto 2009 pravočasno predloženi v sprejem.  
 

Glede na zaostajanje realizacije prihodkov od oglaševanja v odnosu na planirane v letu 2008 nadzorni svet naroča 

vodstvu zavoda, naj na naslednjo sejo predloži oceno realizacije prihodkov ob koncu poslovnega leta 2008.  
 

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

ugotavlja, da ni prejel popravljenega »Poročila o nepremičninah v lasti oziroma v upravljanju RTV Slovenja«, iz 

katerega bo jasno razvidno, kaj ima zavod v lasti in kaj v upravljanju. 
 

- Poročilo  o stroških  POI v Pekingu – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o realizaciji projekta Poletnih 

olimpijskih iger v Pekingu, analizo oglaševalskih aktivnosti in s finančnim poročilom projekta BOB 2008 ter 

naroča vodstvu zavoda, da mu ob koncu leta poda končno poročilo o stroških in prihodkih. 
 

- Soglasje Programskega sveta RTV Slovenija k posebnim programskim projektom (dogovor 26. redne seje) – 

Nadzorni svet je v skladu z »Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih 

prihodkov iz tega naslova« (3. člen, tč. B) s strani programskega sveta prejel soglasje k posebnim programskim 

projektom za leto 2008. Ob tem nadzorni svet ugotavlja, da je prejel izpis projektov iz programsko poslovnega 

načrta za leto 2008, zato naroča, naj se mu do naslednje seje predloži seznam konkretnih programskih projektov, 

ki so bili potrjeni za financiranje iz razvojnih sredstev s strani nadzornega sveta in je zanje dal soglasje tudi  

programski svet.  
 

- Zadeva »Rudi Klarič - ureditev avtorskih pravic« (dogovor 27. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s potekom 

dogodkov v zadevi »Rudi Klarič - ureditev avtorskih pravic«. 
 

- Končno poročilo o ugotovitvah revizije postopka izbire izvajalca projekta prenove informacijskega sistema 

(PIS) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o ugotovitvah revizije postopka izbire izvajalca projekta 

»Izgradnja poslovno-informacijskega sistema RTV Slovenija«. Iz povzetka pomembnejših ugotovitev izhaja, da 

so bile ugotovljene številne pomanjkljivosti in neskladnosti na področju načrtovanja in odločanja o javnem 

naročilu, vodenju javnega razpisa in izbiri najugodnejšega ponudnika ter pri obračunih in njihovi skladnosti s 

pogodbo, kakor tudi pri zaključevanju posameznih sklopov. Zato nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, 

naj do naslednje seje pripravi ukrepe v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi. 

 

 

2.  TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA 
 

V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil s 
 

- poročilom o koriščenju razvojnih sredstev za poseben programski projekt »P-4 Uvajanje parlamentarnega 

programa« za obdobje januar-september 2008. Nadzorni svet ugotavlja, da koriščenje sredstev ne presega 

planskih okvirov; 
 

 



- z informacijo vodstva zavoda o izboru revizorja za izvedbo revizije računovodskih izkazov, notranjih 

kontrol in dogovorjenih postopkov za leto 2008; 
 

 

- z naročilom vodstva zavoda Ministrstvu za kulturo, da v skladu s 43. členom Zakona o sistemu plač v 

javnem sektorju (Ur. l. RS, št. 95/07) opravi nadzor nad izvajanjem zakona pri prehodu na nov plačni sistem 

na JZ RTV Slovenija in 
 

- s ceno delnice Eutelsat Communications na dan 17.11.2008. 

 
- Razvojna sredstva - operativni plan porabe 
 

2-1 Nadzorni svet naroča vodstvu JZ RTV Slovenija, da do naslednje seje pripravi poročilo o stroških dnevne 

nadaljevanke »P-1 Družinska TV nanizanka »Strasti« s predlogom pokrivanja manjkajočih finančnih 

sredstev, pridobi soglasje programskega sveta ter DIP dopolni z opredelitvijo razvojnih ciljev projekta in 

drugih dopolnitev na osnovi meril za dodeljevanje teh sredstev. 
 

- Sprememba razporeditve odlivov sredstev v planu investicij za leto 2008 
 

2-2 Nadzorni svet se je seznanil in podpira spremembo razporeditve odlivov v planu investicij za leto 2008.   

 

 

3.  POROČILO O POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA V OBDOBJU JANUAR-SEPTEMBER 2008  
 

3-1 Nadzorni svet  je obravnaval poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-september  2008 

in ugotovil, da je devetmesečno poslovanje v skladu s planom. 

 

 

4.  OSNUTEK FINANČNEGA PLANA JZ RTV SLOVENIJA ZA LETO 2009 
 

4-1  Nadzorni svet predlaga programskemu svetu, da se parlamentarni program umesti kot samostojno 

uredništvo znotraj UPE Informativni program TV Slovenija. 

 

4-2  Nadzorni svet je obravnaval osnutek finančnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2009 in na podlagi 

določil Zakona o RTV Slovenija in Statuta JZ RTV Slovenija predlaga naslednje dopolnitve: 

- določitev merljivih in časovno opredeljenih ciljev na programskem področju, 

- opredelitev postavke audio vizualnih del slovenskih neodvisnih producentov v programskem in 

finančnem delu PPN-ja za leto 2009,  

- dopolnitev PPN-ja za leto 2009 z vključitvijo planiranih kazalcev gospodarnosti in učinkovitosti 

poslovanja, 

- iz postavke UPE TV SLO 3 se izločijo vsa sredstva, ki niso namenjena parlamentarnim 

vsebinam, postavka naj se preimenuje v skladu z 72. členom Statuta JZ RTV Slovenija, 

- izdelavo programske sheme za parlamentarni program. 

 

4-3  Nadzorni svet bo o osnutku finančnega plana JZ RTV Slovenija za leto 2009 odločal na naslednji seji. 

 

 

5.  POBUDE, RAZNO 
 

Vprašanje možnosti oprostitve plačila RTV prispevka za družino z invalidom – Nadzorni svet vzame na znanje 

dopis g. Petra Baškovča, ki ga je naslovil na elektronski naslov nadzornega sveta in poslan mu odgovor Službe za 

obračun RTV prispevka RTV Slovenija, Oddelka za poslovanje z zavezanci. 

 

 

 

    Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                            Franc Orešnik,l.r. 

 

 


