
 
 

          Ljubljana, 15. december 2008 

 

SKLEPI  31. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z DNE  12. DECEMBRA 2008 
 

 
1.  PREGLED REALIZACIJE  SKLEPOV    
 

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

povezavi z dogovori na 25., 26. 27., 29. in 30. redni seji) – Ceniki tržnih dejavnosti in ceniki storitev tržnih dejavnosti 

za javno službo za leto 2009 bodo obravnavani v okviru samostojne točke dnevnega reda. 
 

- Inventura nepremičnih JZ RTV Slovenija o katerih vodi evidenco (sklep 5-2 27. redne seje v povezavi z dogovorom na 30. 

redni seji) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o nepremičninah v lasti oziroma v upravljanju JZ RTV 

Slovenija na dan 1.12.2008. 
 

- Soglasje Programskega sveta RTV Slovenija k posebnim programskim projektom (dogovor 30. redne seje – 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) – Nadzorni svet je od programskega sveta prejel seznam razvojnih programskih 

projektov in posebnih programskih projektov, ki so bili potrjeni za financiranje iz razvojnih sredstev s 

strani nadzornega sveta.  
 

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

dogovor 30. redne seje – ukrepi v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi) – Nadzorni svet ugotavlja, da ni prejel ukrepov, 

vezanih na ugotovitve revizije postopka izbire izvajalca projekta »Izgradnja poslovno-informacijskega 

sistema RTV Slovenija«, v skladu z zakonom in veljavnimi predpisi.  
 

- Naročilo za izvedbo nadzora prehoda v nov plačni sistem v JZ RTV Slovenija – Nadzorni svet se je seznanil z 

dopisom Ministrstva za javno upravo o pravilnosti naslovitve prošnje za izvedbo nadzora prehoda v nov 

plačni sistem v JZ RTV Slovenija na Ministrstvo za kulturo ter pozivom Ministrstvu za kulturo, da 

predlaga komisijo, ki bo izvedla nadzor prehoda v nov plačni sistem v JZ RTV Slovenija v skladu z 

navodili št. 0100-46/2008/72. 
 

- Razvojni programski projekt »P-1 Družinska TV nanizanka »Strasti« (sklep 2-1)  
 

1-2  Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev skladno s triletnim načrtom za poseben 

programski projekt Družinska nadaljevanka »P-1 TV nadaljevanka »Strasti« v višini 1.500 tisoč 

EUR. 

 

1-3  Nadzorni svet je prejel dodatna pojasnila o stroških TV nadaljevanke »Strasti« in ne dovoljuje 

pokrivanje manjkajočih finančnih sredstev v višini 295.200 EUR iz razvojnih sredstev. 

 

1-4 Nadzorni svet naroča vodstvu, naj do naslednje seje pripravi poročilo o prihodkih iz naslova 

oglaševanja v bloku ko teče nadaljevanka, redno obvešča nadzorni svet o gledanosti nanizanke ter 

po objavljeni 50. nadaljevanki poda podrobno poročilo o gledanosti, stroških in vključenosti 

domačih kadrov v pripravo oz. produkcijo nadaljevanke. Ob tem nadzorni svet priporoča, naj 

svoje mnenje o nadaljevanki poda tudi programski svet. 

 
- Osnutek finančnega plana JZ RTV Slovenija za leto 2009 (sklepi 4-1, 4-2 in 4-3) – bo obravnavan v okviru 

samostojne točke dnevnega reda. 

 

 

 



 

 

 

2. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA 
 

V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil s: 
 

- poročilom o številu novih zaposlitev v JZ RTV Slovenija v obdobju od 01.11. do 1.12.2008; 
- s ceno delnice Eutelsat Communications na dan  11.12.2008; 

- sklepom generalnega direktorja JZ RTV Slovenija o ne prodaji delnic  družbe Eutelsat Communications 

do konca leta 2008 in 

- potekom aktivnostmi v zvezi s tožbo s SAZAS-om. Ob tem nadzorni svet podpira vodstvo zavoda v 

prizadevanjih za dosego najboljše rešitve iz tožbenega zahtevka za JZ RTV Slovenija.  

 
2-1  Razvojna sredstva, ki jih je nadzorni svet namenil za namene digitalizacije, se znižajo za 1,2 mio EUR 

zaradi priliva sredstev iz naslova države. 

 

2-2 Denarna sredstva v višini 1,2 mio EUR, vrnjena v sklad razvojnih sredstev iz naslova digitalizacije, se v 

primeru likvidnostnih težav založijo za potrebe tekočega poslovanja v letu 2009. 

 

 
3. POSLOVANJE POČITNIŠKIH DOMOV  JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2008 
 

3-1 Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju počitniških domov JZ RTV Slovenija v letu 2008. 

 

3-2 Na predlog Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb nadzorni svet naroča 

vodstvu zavoda, naj  v I. kvartalu leta 2009 predloži celovito strategijo počitniških objektov, vključno s 

predvidevanjem, kaj bo z njimi v prihodnje. 

 

 
4. CENIKI TRŽNIH DEJAVNOSTI IN CENIKI STORITEV TRŽNIH DEJAVNOSTI ZA JAVNO 

SLUŽBO ZA LETO 2009 
 

4-1 Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05)  in 22. člena Statuta RTV 

Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlog novih cenikov tržnih 

dejavnosti in cenike storitev tržnih dejavnosti za javno službo za leto 2009, in sicer: 
 

- Cenike za trženje oglaševalskega časa in trženje programov 

- Cenike za tehnične in telekomunikacijske storitve, ki niso sestavni del javne službe ter cenike za 

dajanje oddajne infrastrukture in drugih nepremičnin v najem 

- Cenike za založniško dejavnost 

- Cenike za trženje programske storitve, vključno z interaktivnimi programskimi storitvami 

- Cenike za komercialno uporabo arhivskega gradiva 

- Cenik OE Glasbena produkcija in glasbeni programi 
 

s tem, da se ceniki uredijo tako, da bodo zadostili vsem zakonskim pogojem, da se opravi redakcija 

cenikov in izloči storitve, ki jih zavod ne opravlja ter da se dodajo prodajni pogoji za oglaševanje v 

programih RTV Slovenija. 

 

 
5. FINANČNI PLAN JZ RTV SLOVENIJA ZA LETO 2009 
 

Nadzorni svet se je  v skladu s 86. členom Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006)  seznanil z odredbo 

generalnega direktorja o začasnem financiranju programskih in organizacijskih enot RTV Slovenija po 

dvanajstinah realizacije odhodkov v letu 2008. Odredba bo veljala za čas od 1.1.2009 do sprejetja programsko 

produkcijskega načrta usklajenega s finančnim načrtom JZ RTV Slovenija za leto 2009.  

 
 

 

    Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
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