
 
 

Ljubljana,  27. marec  2009 

 

SKLEPI  35. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z DNE  26. MARCA 2009 
 

 

1.  PREGLED REALIZACIJE  SKLEPOV    
 

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

Družinska TV nanizanka »Strasti« (dogovor 33. redne seje - končno poročilo, vključno z analizo vzrokov in odgovornimi osebami 

za prekinitev nanizanke ter predlog prerazporeditve porabe odobrenih razvojnih sredstev; in sklep 1-2 33. redne seje - opozorilo glede 

pravne varnosti podpisanih pogodb in naročilo vodstvu, da predloži oceno tveganja, ki izhaja iz razdrtja pogodb za TV nanizanki »Strasti« 

in »Brat bratu«) –  V skladu z dogovorom na 34. redni seji bo poročilo obravnavano v okviru 4. točke dnevnega 

reda. 
 

- Cenik oddajanja TV programov v digitalnem multipleksu RTV Slovenija in cena kolokacije za operaterja 

drugega digitalnega multipleksa  – Nadzorni svet je sprejel na znanje informacijo glede DBV-T oddajanja in 

naroča vodstvu, da ga o dogajanju na področju storitev oddajanja v digitalnem multipleksu RTV Slovenija še 

naprej redno obvešča v okviru tekočih obvestil generalnega direktorja. 
 

- Različica sprejetega Programsko poslovnega načrta za leto 2009 na programskem in na nadzornem svetu –

Nadzorni svet je prejel v vednost dopis generalnega direktorja, s katerim je pisno obvestil predsednika 

programskega sveta, da je čistopis PPN JZ RTV Slovenija za leto 2009 objavljen na portalu RTV SLO.  Nadzorni 

svet predlaga, da se programski svet na naslednji seji opredeli do zadnje različice sprejetega Programsko 

poslovnega načrta za leto 2009. 

 

- Sklep o prodaji obveznic v letu 2008   
 

1-2  Nadzorni svet daje soglasje poročilu o prodaji obveznic RS v letu  2008. 
 

- Izvajanje 92. člena Zakona o medijih (sklep 2-5 34. redne seje) – Poročilo bo obravnavano pod 3. točko dnevnega 

reda.  
 

- Poročilo o porabi razvojnih sredstev v letu 2008 (sklep 2-6 34. redne seje) – Analiza bo obravnavana v okviru  točke 

dnevnega reda »Uporaba sredstev delnic Eutelsat«.  
 

- Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2008 (sklep 4-1 34. redne seje) – Poročilo bo na 5. redni seji dne 07.04.2009 

obravnaval Odbor DZ za kulturo, šolstvo, šport in mladino.  

 
- »Odprto pismo programskemu svetu RTV Slovenija – Nadzorni svet se je seznanil z novim odprtim pismom 

Programskemu svetu RTV Slovenija z dne 10.3.2009 in odgovorom vodstva JZ RTV Slovenija. 
 

-Komisija za zbiranje, urejanje in posredovanje predlogov za spremembo Zakona o RTV Slovenija  
 

1-3  Nadzorni svet imenuje komisijo za zbiranje, urejanje in posredovanje predlogov za spremembo Zakona o 

RTV Slovenija, v sestavi: g. Glažar, g. Damjanič in mag. Vodeb. Naloge komisije so: zbiranje in urejanje 

predlogov članov nadzornega sveta, priprava gradiva o predlogih za sejo nadzornega sveta (gradivo na 

urejen in združen način predstavlja predloge članov in posebej opozori na možna nasprotja), 

posredovanje usklajenega predloga na vlado oziroma pripravljavcem ter sodelovanje na sestankih za 

usklajevanje predlogov.  
 

- Poročilo Odbora DZ za kulturo, šolstvo, šport in mladino o »Obravnavi problematike podfinanciranosti RTV 

Slovenija in kulturnih vsebin na javni RTV« (4. redna seja odbora dne 24.2.2009) – Nadzorni svet se je seznanil s 

poročilom odbora.  

 



- Javnomnenjska raziskava o ugledu in verodostojnosti RTV Slovenija ter o pričakovanjih gledalcev in 

poslušalcev – Nadzorni svet se je seznanil z izsledki raziskave o ugledu in verodostojnosti RTV Slovenija ter o 

pričakovanjih gledalcev in poslušalcev, iz katerih izhaja, da RTV Slovenija ni zaznana kot preveč komercialna, 

kar pozitivno vpliva na podobo zavoda. Pri morebitnih spremembah programske sheme mora ohranjati tradicijo, 

profesionalnost in sedanjo raven kakovosti. Ljudje si želijo, da bi javna RTV postala nekoliko bolj sproščena in 

dovzetna za novosti. Spremembe pa je treba uvajati premišljeno, ne preostro in ne prehitro. Nadzorni svet naroča 

vodstvu zavoda, naj bodo ugotovitve raziskave v podporo pri sprejemanju strateških, poslovnih in 

komunikacijskih odločitev.  

 

- Ugotovitve analize o razvoju IP TV Slovenija, ki sta jo v mesecu oktobru 2008 opravila strokovnjaka z BBC –  

Nadzorni svet se je seznanil z informacijo generalnega direktorja o ugotovitvah analize o razvoju informativnega 

programa TV Slovenija in izvedenih aktivnostih vezanih na njegov razvoj. Vodstvu naroča, naj na naslednjo sejo 

predloži predlog ukrepov vezanih na razvoj informativnega programa TV Slovenija in slovenski prevod 

ugotovitev in priporočil strokovne skupine. 

 

 

2.  TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 

V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil: 
 

- s poročilom o gibanju števila oproščenih zavezancev za plačilo RTV prispevka in ugotavlja, da se število 

oproščenih zavezancev iz meseca v mesec povečuje; 

- s ceno delnice Eutelsat Communications na dan 25.03.2009; 

- o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih neodrskih del 

v RTV programih JZ RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004. 

 

 

3.  POROČILO O IZVAJANJU 92. ČLENA ZAKONA O MEDIJIH 
 

3-1 Nadzorni svet ugotavlja, da se je programski delež avdiovizualnih del slovenskih neodvisnih producentov  

v zadnjih treh letih povečeval, a se kljub pozitivnemu trendu še ne giblje v zakonskih okvirih. Zato 

nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje predloži obrazložitev razlogov za odstopanje s 

predlogom ukrepov in odgovorno osebo za doseganje ukrepov. 

 

 

4.  UPORABA SREDSTEV DELNIC EUTELSAT 
 

- Poročilo o uporabi razvojnih sredstev in realizaciji projektov  
 

4-1 Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o realizaciji in trenutnim stanjem razvojnih projektov ter novo 

dinamiko koriščenja razvojnih sredstev za razvojne projekte v letih 2009, 2010 in kasneje, in ga ne 

sprejme. 

 

4-2 Nadzorni svet naroča, da pristojni odbori: Odbor za nadzor ekonomike poslovanja, Odbor za spremljanje 

investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb ter Odbor za kadrovske zadeve podrobneje pregledajo 

dodeljevanje in porabo razvojnih sredstev za vsak posamezen projekt skladno z »Merili za koriščenje 

sredstev prejetih iz naslova delnic Eutelsat« in o ugotovitvah poročajo nadzornemu svetu. 
 

Na predlog Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb bo nadzorni svet na naslednji 

seji pod posebno točko dnevnega reda opravil celovito obravnavo projekta prenove radijskega glasbenega studia 

S 26.  
 

- Analiza gledanosti po UPE v obdobju 2006-2008 
 

4-3 Nadzorni svet se je seznanil z analizo gledanosti po uredniško producentskih enotah v obdobju 2006-

2008. 

 
- Končno poročilo vezano na programski projekt P-1 Družinska TV nanizanka »Strasti« 

 

4-4 Nadzorni svet se je seznanil s pojasnili odločitve za prekinitev TV nadaljevanke »Strasti«. Ob tem naroča 

vodstvu zavoda, naj do naslednje seje pripravi poročilo, skladno z že sprejetimi sklepi nadzornega sveta 



in predstavi pravno varnost podpisanih pogodb in oceno tveganja, ki izhaja iz razdrtja pogodbe, vključno 

z odgovori, kaj je bilo načrtovano, kako realizirano in zakaj prekinjeno. 

 
- Predlog dodatka k Programsko produkcijskemu načrtu za leto 2009 – Družinska nanizanka - 

razpis za neodvisne producente 
 

4-5 Nadzorni svet ne sprejme predlaganega »dodatka k Programsko produkcijskemu načrtu za leto 2009, vir 

sredstev: P1 »Načrt koriščenja razvojnih sredstev v obdobju 2007-2010«, da se sredstva, načrtovana za 

družinsko nanizanko (3x200 delov) v višini 1.500.000 EUR prerazporedijo za poseben programski 

projekt »družinska nadaljevanka /AV razpis za neodvisne producente v višini 875.000 EUR (35 delov po 

30 minut)«, za katerega je soglasje podal programski svet. 

 

4-6 Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da se ostanek neporabljenih razvojnih sredstev, namenjenih za 

programski projekt P-1 Družinska TV nanizanka »Strasti«, vrne v sklad razvojnih sredstev. Za ta znesek 

se zmanjšajo razvojna sredstva namenjena za razvojne programske vsebine. 

 

 

5.  OPERATIVNI PLAN KORIŠČENJA RAZVOJNIH SREDSTEV - PREDLOG 
 

5-1  Nadzorni svet potrjuje Idejni projekt in Predinvesticijsko študijo za projekt Nadomestna gradnja z 

garažno hišo na Komenskega 5 v Ljubljani v vrednosti 18,2 mio EUR z DDV.  
 

5-2  Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za realizacijo razvojnega projekta »T-1 

Nadomestna gradnja z garažno hišo na Komenskega 5« do višine že odobrenih razvojnih sredstev v 

triletnem »Načrtu koriščenja razvojnih sredstev v obdobju 2007-2010«. 
 

5-3 Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje pripravi celotni načrt financiranja projekta 

»T-1 Nadomestna gradnja z garažno hišo na Komenskega 5«.  
 

 

6.  CELOVITA STRATEGIJA POČITNIŠKIH OBJEKTOV  
 

Nadzorni svet bo zaradi  nepravočasne priprave gradiva obravnaval točko na naslednji seji. Predhodno obravnavo  

opravita Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih 

pogodb. 

 

 

7.  POBUDE, RAZNO 
 

- Uskladitev višine sejnin z Uredbo Vlade RS – Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj v skladu z 

»Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih 

gospodarskih zavodih« (Ur.l. RS, št. 16/2009) do naslednje seje predloži ustrezno prilagojen »Pravilnik o izplačilu 

sejnin in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in 

delovnih teles ter programskih odborov« (sprejet na 25. redni seji nadzornega sveta dne 29. maja 2008). 
 

- Dopis g. Rudija Klariča z dne 10.3.2009 – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom g. Klariča.  

 

- Sklep 10. seje Sindikata KUU RTV Slovenija z dne 10.3.2009 – Nadzorni svet je prejel v vednost sklep 2/1 10. 

seje Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija z dne 10. marca 2009.  

 

 

 

       Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                              Franc Orešnik,l.r. 


