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SKLEPI  32. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z DNE 16. JANUARJA 2009 
 

 
1.  PREGLED REALIZACIJE  SKLEPOV    
 

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

redni seji) – V skladu z dogovorom 16. redne seje aktivnosti za uskladitev in ureditev statusa sredstev, ki jih ima 

zavod v upravljanju, skladno z novimi Slovenskimi računovodskimi standardi, še naprej redno spremlja Odbor za 

nadzor ekonomike poslovanja, medtem ko se nadzorni svet obvešča v okviru točke »tekočih obvestil generalnega 

direktorja«. 
 

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

dogovor 30. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z dodatnimi pojasnili glede postopka izbire izvajalca projekta 

PIS, ki jih je javni zavod pripravil na podlagi ponovnega celovitega pregleda vse dokumentacije in postopkov. Ob 

tem naroča vodstvu, da na naslednjo sejo predloži na vpogled poročilo Računskega sodišča iz leta 2006, vezano 

na ugotovitve pregleda področja javnega naročila za projekt PIS in celoten primopredajni zapisnik projekta 

»Poslovno informacijski sistem PIS/RTV«. 

 

- Izvedba nadzora prehoda v nov plačni sistem v JZ RTV Slovenija – Nadzorni svet se o predmetni zadevi 

obvešča v okviru »tekočih obvestil generalnega direktorja«. 

 

- Razvojni programski projekt »P-1 Družinska TV nanizanka »Strasti« (sklep 1-4 in pojasnilo 31. redne seje) –  

Nadzorni svet se je seznanil z analizo gledanosti nadaljevanke »Strasti« v mesecu novembru in decembru 2008 

ter prihodkih iz naslova oglaševanja v bloku med nadaljevanko in ugotavlja, da ciljni ratingi gledanosti niso bili 

doseženi.  

Nadzorni svet na osnovi informacije o ukinitvi nadaljevanke naroča vodstvu, naj do naslednje seje pripravi 

predlog prerazporeditve porabe odobrenih razvojnih sredstev. 

 

- Potek denarnega toka razvojnih sredstev, upoštevaje priliv države za digitalizacijo (dogovor 31. redne seje) 
 

1-2 Nadzorni svet se je seznanil s porabo sredstev Ministrstva za gospodarstvo za sofinanciranje projektov 

digitalizacije in z njo soglaša. 

 

1-3 Nadzorni svet zmanjšuje obseg že odobrenih razvojnih sredstev, namenjenih razvojnim projektom pod 

oznakami T8, T9 in T10, za 1, 2 mio EUR tako, da znašajo po novem odobrena sredstva za te projekte 

skupaj 4.180.000 EUR. 

 

- Ceniki tržnih dejavnosti in ceniki storitev tržnih dejavnosti za javno službo za leto 2009 (sklep 4-1 31. redne seje) – 

Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj na naslednji seji v okviru tekočih obvestil poda informacijo, ali 

so ceniki tržnih dejavnosti in ceniki storitev tržnih dejavnosti za javno službo urejeni tako, da je zadoščeno vsem 

zakonskim pogojem.   

 
- Finančni plan JZ RTV Slovenija za leto 2009 - sprememba odredbe generalnega direktorja o začasnem 

financiranju  – Nadzorni svet se je seznanil s spremembo odredbe generalnega direktorja o začasnem financiranju 

programskih in organizacijskih enot RTV Slovenija. Te se po spremembi odredbe financirajo po dvanajstinah 

plana 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.  



 

- Končno poročilo o stroških in prihodkih projekta Poletnih olimpijskih iger v Pekingu – Nadzorni svet se je 

seznanil s končnim poročilom o stroških in prihodkih projekta Poletnih olimpijskih iger v Pekingu 2008. 
 

Vodstvo do naslednje seje predloži dolgoročno prioriteto športnih dogodkov, ki bodo uvrščeni tudi v redni letni 

programsko produkcijski načrt. 

 

- Zadeva »Klarič - ureditev avtorskih pravic«  – Nadzorni svet se je seznanil s predloženo zabeležko g. Klariča s 

sestanka pri generalnem direktorju RTV Slovenija in seznamom njegovih celostnih avtorskih del, hranjenih v TV 

dokumentaciji RTV Slovenija.   

 

 
2. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA 
 

V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil: 
 

- s ceno delnice Eutelsat Communications na dan 15.01.2009; 

- z  začasno informacijo o poslovanju zavoda v letu 2008; 

- z informacijo o poteku revizije poslovanja v letu 2008 s strani pooblaščene revizorske hiše; 

- z informacijo o odločbah Vlade RS za odpravo odredb Ministrstva za kulturo v zvezi z izločitvijo 3 % 

RTV prispevka za financiranje posebnih programov v skupni višini 1,6 mio EUR.  

 

2-1  Nadzorni svet  naroča vodstvu zavoda, naj prouči pravne vidike pravice do dodatka za dvojezičnost in o 

tem obvesti nadzorni svet na eni prihodnjih sej. 

 

 
3. FINANČNI PLAN JZ RTV SLOVENIJA ZA LETO 2009 
 

3-1 Nadzorni svet potrjuje predlagane smernice finančnega plana za leto 2009, kar bo podlaga za pripravo 

vseh  oblik planskih preglednic do nivoja uredniško producentskih enot (UPE). 

 

 
4. PREDSTAVITEV PROJEKTA PRENOVE PROGRAMSKIH IN PRODUKCIJSKIH STANDARDOV 

IN NORMATIVOV  
 

4-1 Nadzorni svet se je seznanil z vmesnim poročilom projekta »Prenove programskih in produkcijskih 

standardov in normativov RTV Slovenija«. Nadzorni svet podpira nadaljevanje projekta. 

 

 
 

 

       Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                              Franc Orešnik,l.r. 

 

 


