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SKLEPI  33. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z DNE  05. FEBRUARJA 2009 
 

 
1.  PREGLED REALIZACIJE  SKLEPOV    
 

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

dogovor 30. redne seje v povezavi z dogovorom na 32. redni seji) – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom Računskega 

sodišča iz leta 2006, vezanim na ugotovitve pregleda področja javnega naročanja in s primopredajnim 

zapisnikom projekta prenove informacijskega sistema. 

 

- Predlog prerazporeditve porabe odobrenih razvojnih sredstev z razvojnega programskega projekta»P-1 

Družinska TV nanizanka »Strasti« (sklep 1-4 31. redne seje v povezavi z dogovorom na 32. redni seji) – Nadzorni svet  se je 

seznanil z analizo gledanosti 50-ih delov TV nanizanke »Strasti«. Na osnovi informacije o ukinitvi nadaljevanke 

nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj na prvo sejo po predvajanju zadnjega dela nadaljevanke predloži 

končno poročilo, vključno z analizo vzrokov in odgovornimi osebami za prekinitev nanizanke ter predlog 

prerazporeditve porabe odobrenih razvojnih sredstev.  
 

1-2 Nadzorni svet opozarja na pravno varnost podpisanih pogodb, zato naroča vodstvu zavoda, naj do 

naslednje seje predloži oceno tveganja, ki izhaja iz razdrtja pogodb za TV nanizanki »Strasti« in »Brat 

bratu«. 

 

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

povezavi z dogovorom 32. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z mnenjem Tržnega inšpektorata RS glede 

označevanja cen z DDV-jem in naroča vodstvu zavoda, naj v roku 14-ih dni prilagodi oziroma popravi cenike 

tržnih dejavnosti in cenike storitev tržnih dejavnosti za javno službo tako, da bo zadoščeno zakonskim pogojem.   

 

- Dolgoročna prioriteta športnih dogodkov (dogovor 32. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s prioritetnimi 

nalogami športnega programa Radia in Televizije Slovenija in daje pobudo programskemu svetu, naj pregleda in 

potrdi prioritete prenosov športnih dogodkov. 

 

- Dodatek za dvojezičnost (sklep 2-1 32. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z informacijo Odbora za kadrovske 

zadeve o aktivnostih proučitve pravnih vidikov pravice do dodatka za dvojezičnost. V skladu s sklepom 2-1 32. 

redne seje vodstvo zavoda obvesti o razrešitvi vprašanja opravičenosti do dodatka nadzorni svet na eni prihodnjih 

sej. 

 

 
2. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA 

 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil: 
 

- s poročilom v zadevi SAZAS in 

- s ceno delnice Eutelsat Communications na dan 04.02.2009. 

 

 

 

 

 



 

 
3. PROGRAMSKO POSLOVNI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA - FINANČNI NAČRT - ZA LETO 2009 

 
-    Vrednost točke Cenika storitev OE Oddajniki in zveze 

 

3-1  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, da ostaja vrednost točke v OE OZ  

od 01.01.2009 v enaki višini za storitve nacionalnim programom, programom posebnega pomena in za 

storitve ostalim radiodifuznim organizacijam in znaša 0,10895 EUR. Prav tako ostaja enaka vrednost 

točke za  storitve neradiodifuznim  organizacija  in znaša 0,13938 EUR. 

 
- PPN 2009 

 
3-2 Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval in sprejel osnutek programsko poslovnega načrta JZ RTV 

Slovenija za leto 2009. 

 

3-3 Na osnovi sklepa 3-2 nadzorni svet prekvalificira osnutek programsko poslovnega načrta JZ RTV 

Slovenija za leto 2009 v predlog in ga sprejme.   

 

3-4  Nadzorni svet RTV Slovenija z upoštevanjem sklepa 3-3 na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija 

(ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006), na predlog 

generalnega direktorja, ob upoštevanju soglasja programskega sveta, sprejme finančni plan JZ RTV 

Slovenija za leto 2009. 

 

3-5  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da ga v okviru tekočih obvestil redno 

obvešča o gibanju števila zavezancev za plačilo RTV prispevka. 

 

3-6 Nadzorni svet RTV Slovenija naroča vodstvu zavoda, da mu na prvi redni seji po I. kvartalu 2009 

predstavi program varčevalnih ukrepov. 

 

3-7 Nadzorni svet RTV Slovenija naroča vodstvu zavoda, naj do polletja 2009 pripravi predlog glede  

izvajanja eksperimentalnega programa TV Slovenija. 

 

 

 
       Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                              Franc Orešnik,l.r. 

 

 


