
 

 
 

V Ljubljani, 24. aprila 2009 

 
 

SKLEPI  36. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA  DNE  23. APRILA 2009 
 

 
 
1.  PREGLED REALIZACIJE  SKLEPOV    
 
Zaradi pomanjkljivo pripravljenih gradiv, vezanih na realizacijo sklepov, nadzorni svet na naslednjo sejo 
prestavlja obravnavo:  
 

- poročila o izvajanju 92. člena Zakona o medijih; 
- poročilo o stanju projekta digitalizacije na RTV Slovenija in oceno potrebnih sredstev za dokončanje   
  projekta; 
- celotni načrt financiranja projekta »T-1 Nadomestna gradnja z garažno hišo na Komenskega 5«; 
- končno poročilo projekta P-1 Družinska TV nanizanka »Strasti«.  

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

(dogovor 35. redne seje) – Na podlagi informacije generalnega direktorja nadzorni svet ugotavlja, da je programski 
svet na 21. redni seji dne 21.4.2009 sprejel sklep s katerim je sprejel različico sprejetega Programsko poslovnega 
načrta za leto 2009, ki ga je v finančnem delu potrdil nadzorni svet. Čistopis PPN JZ RTV Slovenija za leto 2009 
objavljen na portalu RTV SLO.   
 
- Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2008 (sklep 4-1 34. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s pisnim 
poročilom s 5. seje Odbora DZ RS za kulturo, šolstvo, šport  in mladino ob obravnavi »Poročila o delu 
Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2008«. Po mnenju odbora je potrebno, da poročilo obravnava Državni 
zbor.  
 
-Komisija za zbiranje, urejanje in posredovanje predlogov za spremembo Zakona o RTV Slovenija (sklep 1-3 35. 

redne seje) – Na predlog komisije se rok za posredovanje predlogov sprememb oz. dopolnitev Zakona o RTV 
Slovenija s strani članov nadzornega sveta podaljša do 08. maja 2009. 
 
- Ugotovitve analize o razvoju informativnega programa TV Slovenija, ki sta jo v mesecu oktobru 2008 opravila 

strokovnjaka z BBC (dogovor 35. redne seje) – Nadzorni svet ugotavlja, da dogovor 35. redne seje ni bil realiziran, 
zato pooblašča predsednika in njegovega namestnika, da pogledata priporočila strokovne skupine in o 
ugotovitvah seznanita nadzorni svet. 
 
- Poročilo o uporabi razvojnih sredstev in realizaciji projektov (sklep 4-2 35. redne seje) – Nadzorni svet se je 
seznanil s pojasnili Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in 
poslovnih pogodb ter Odbora za kadrovske zadeve, vezanimi na pregled porabe razvojnih sredstev po 
posameznih sklopih projektov. 
 
1-2  Nadzorni svet je seznanjen s prodajo obveznic RS v višini 4,9 mio EUR, kolikor znaša poraba na 

razvojnih projektih do sredine aprila letošnjega leta. 
 
- Uskladitev višine sejnin z Uredbo Vlade RS (dogovor 35. redne seje) – 
 

1-3 Na podlagi 28. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/2005), 22. člena Statuta JZ 
RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 106/2006), 11. člena Poslovnika Nadzornega sveta  RTV Slovenija in 
Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih 
gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/2009) nadzorni svet sprejme novi »Pravilnik o izplačilu sejnin in 



povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in 
delovnih teles ter programskih odborov«. 

 
Pravilnik se objavi v glasilu v Informatorju in na spletnih straneh RTV Slovenija.  

 
 
 
2.  TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil: 
 

- z informacijo  o oddajanju komercialnih TV programov v digitalnem multipleksu RTV Slovenija; 
- s ceno delnice Eutelsat Communications na dan 22.04.2009. Nadzorni svet naroča, naj se v prihodnje ob 

vrednosti delnice poda še skupna tržna vrednost delnic, ki jih ima v lasti RTV Slovenija; 
- s poročilom o številu na novo oproščenih socialno ogroženih zavezancev in invalidov po prvih treh 

mesecih leta 2009 in z gibanjem mesečno izdanih odločb socialno ogroženim zavezancem in invalidom 
za obdobje od januarja 2006 do marca 2009; 

- s poročilom vezanim na plačni sistem v JZ RTV Slovenija; 
- 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. 
 
2-1 Nadzorni svet bo na naslednji seji obravnaval ekonomski vidik vpliva cene storitev oddajanja v 

digitalnem multipleksu RTV Slovenija na poslovanje zavoda.  
 
2-2 Za naslednjo sejo vodstvo pripravi oceno poslovanje družbe Eutelsat v prihodnje. 
 
 
 
3.  REVIZIJSKO POROČILO ZA LETO 2008 
 
3-1 Nadzorni svet je obravnaval poročilo neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov in ugotovil, 

da je revizor podal pozitivno mnenje glede resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov za leto 2008, 
ki so izdelani v skladu z Zakonom o računovodstvu in  podzakonskimi predpisi. 

 
3-2  Nadzorni svet, na osnovi ugotovljenih pomanjkljivosti pri reviziji dogovorjenih postopkov in pri 

delovanju notranjih kontrol naroča generalnemu direktorju, naj do naslednje seje pripravi načrt za 
odpravo pomanjkljivosti, ki mora vsebovati aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti, odgovorne osebe in 
roke za njihovo odpravo. 

 
 
 
4. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2009 
 
4-1 Nadzorni svet je obravnaval poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-marec 2009 in 

ugotovil, da je rezultat poslovanja pozitiven, saj je ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki.  
 
 
 
5.  PREDSTAVITEV PROGRAMA VARČEVALNIH UKREPOV JZ RTV SLOVENIJA ZA  

LETO 2009 

 
5-1 Nadzorni svet se je seznanil s povzetkom varčevalnih ukrepov v JZ RTV Slovenija in priporoča vodstvu, 

naj ga terminsko dopolni. Nadzornemu svetu se o izvajanju ukrepov in doseženih rezultatih poroča tri 
mesečno.   

 
5-2  Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj do naslednje seje pripravi zakonske osnove in skupine 

zaposlenih, ki so opravičeni do dodatka za dvojezičnost. 
 
 
 
 



 

 

 

 

6.  ANALIZA STANJA POČITNIŠKIH DOMOV RTV SLOVENIJA IN CENIK ZA LETOVANJE V 

SEZONI 2009 
 
Nadzorni svet se je seznanil z informacijo vodstva, da bo strategija počitniških domov pripravljena v okviru 
strategije JZ RTV Slovenija do leta 2014. Ob tem nadzorni svet soglaša s predlogom Odbora za spremljanje 
investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, da vodstvo ugotovi tudi ekonomsko opravičenost počitniških 
domov RTV Slovenija. 
 
Obravnavo analize stanja počitniških domov opravijo najprej pristojni odbori nadzornega sveta, na katere se 
povabi tudi predstavnika Sveta delavcev JZ RTV Slovenija. 
 
Na seji je bilo ugotovljeno, da predloženi cenik letovanj za sezono 2009 vsebuje več let staro besedilo, ki ni v 
skladu z obstoječo zakonodajo in je drugačno, kot ga je v obravnavo prejel Svet delavcev. Zato nadzorni svet 
cenika ni mogel obravnavati in sprejeti. 
 

- - - 
 
Nazorni svet  je obravnavo 7. in 8. točke dnevnega reda prestavil na naslednjo sejo. 
 

 
 
 

Namestnik predsednika nadzornega sveta: 
Tomaž Glažar,l.r. 

 


