
 
 

 

V  Ljubljani, 15. maja 2009 
 
 

 

SKLEPI  37. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z  DNE  14. MAJA 2009 
 

 
 

1.  PREGLED REALIZACIJE  SKLEPOV    
 

- Poročilo o izvajanju 92. člena Zakona o medijih (sklep 2-5 34. redne seje v povezavi s sklepom 3-1 35. redne seje in 

dogovorom 36. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s končnim poročilom o doseganju kvot avdio vizualne 

produkcije slovenskih neodvisnih producentov in naroča vodstvu, naj do naslednje seje poda še odgovore na 

dodatna vprašanja, podana v razpravi. 

 

- Končno poročilo 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; 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«, sklep 4-4 in 4-6 ter dogovor 36. redne seje )  
 

1-2 Nadzorni svet se je seznanil s končnim poročilom vodstva RTV Slovenija glede družinske TV nanizanke 

»Strasti«.   
 

1-3  Nadzorni svet  ugotavlja, da za družinsko TV nadaljevanko »Strasti«, niso bila koriščena odobrena 

razvojna sredstva v višini 1.500.000 EUR. 

 

-Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2008 (sklep 4-1 34. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s sprejetim 

sklepom 5. seje Državnega zbora ob obravnavi točke »Problematika podfinanciranosti RTV Slovenija in 

kulturnih vsebin na javni RTV ter Poročilo o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2008«. 

 

-Komisija za zbiranje, urejanje in posredovanje predlogov za spremembo Zakona o RTV Slovenija (sklep 1-3 35. 

redne seje) – Na podlagi informacije vodje komisije nadzorni svet ugotavlja, da do poteka roka, 08. maja 2009, ni 

bilo s strani članov nadzornega sveta posredovanih predlogov sprememb oz. dopolnitev Zakona o RTV Slovenija. 

 

- 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 se je seznanil z ugotovitvami analize o razvoju 

informativnega programa TV Slovenija in naroča vodstvu, naj mu do naslednje seje posreduje še odgovore 

odgovornega urednika informativnega programa. 

 

- Poročilo o uporabi razvojnih sredstev in realizaciji projektov (sklep 4-2 35. redne seje) – Zbirno poročilo o 

razpoložljivih razvojnih sredstvih bo obravnavano v okviru 3. točke dnevnega reda. 

 

- Uskladitev višine sejnin z Uredbo Vlade RS (dogovor 35. redne seje) – Nadzorni svet ugotavlja, da je bil nov 

pravilnik objavljen v Informatorju št. 136 dne 28.04.2009 in na spletnih straneh RTV Slovenija. Hkrati sprejme 

informacijo o neto zneskih sejnin v skladu z novim pravilnikom. 

 

- Predstavitev poslovanja družbe Eutelsat Communications (sklep 2-2 36. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s 

predstavitvijo poslovanja družbe Eutelsat Communications v prvi polovici poslovnega leta 2008/2009 ter z načrti 

družbe za prihodnje obdobje. Iz poročila izhaja, da družba dosega dobre poslovne rezultate in pričakuje rast 

vrednosti delnic tudi v prihodnje. 

 

 

 



 

- Načrt za odpravo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri reviziji dogovorjenih postopkov in pri delovanju 
notranjih kontrol (sklep 3-2 36. redne seje -aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti, odgovorne osebe in roki za odpravo) – V skladu 

z dogovorom med predsednikom nadzornega sveta in generalnim direktorjem bo zaradi temeljite priprave načrt 

predložen na naslednjo sejo. Obravnavan bo v okviru samostojne točke dnevnega reda.   

 

- Zakonske osnove in skupine zaposlenih, ki so opravičeni do dodatka za dvojezičnost (sklep 2-1 32. redne seje v 

povezavi s sklepom 5-2 36. redne seje) – Nadzorni svet je prejel informacijo generalnega direktorja o problematiki in 

poteku aktivnosti, vezanih na izplačevanje dodatka za dvojezičnost. 

 

 

2.  TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 

V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil: 
 

- z mesečnim gibanjem števila socialno ogroženih zavezancev in invalidov, ki so oproščeni plačila RTV 

prispevka; 

- s poročilom o izvajanju projekta opredelitve standardov in normativov ter potrditvijo programskih 

izhodišč za pripravo PPN za leti 2010 in 2011 s strani Programskega sveta RTV Slovenija in terminskim 

načrtom izdelave PPN za leto 2010; 

- z ekonomskim vidikom vpliva cene storitev oddajanja v digitalnem multipleksu RTV Slovenija na 

poslovanje zavoda (sklep 2-1 36. redne seje);  

- z ustno informacijo, vezano na aktivnosti za ureditev problematike plačevanja nadomestil za uporabo 

avtorskih glasbenih del (SAZAS); 

- 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; 

- s ceno delnice Eutelsat Communications in vrednostjo naložbe v družbi na dan 13.05.2009. 

 
2-1  Nadzorni svet se je seznanil s končnim poročilom o realizaciji plana posebnega nacionalnega programa, 

namenjenega parlamentarnim vsebinam  za leto 2008. 

 

 
3.  NAČRT PORABE RAZVOJNIH SREDSTEV DO ZAKLJUČKA PROJEKTA DIGITALIZACIJE 
 

 

- Zbirno poročilo razpoložljivih razvojnih sredstev s poročilom o razvojnih projektih in novi dinamiki 
 

3-1 Nadzorni svet se je seznanil z novo dinamiko porabe razvojnih sredstev za leti 2009 in 2010 v okviru 

Načrta koriščenja razvojnih sredstev in jo sprejema. Razlika razvojnih sredstev, glede na Načrt koriščenja 

razvojnih sredstev, v znesku 6.931.985 EUR, se vrne v sklad razvojnih projektov.  

 
- Stanje projekta digitalizacije na RTV Slovenija in ocena potrebnih sredstev za dokončanje projekta 

 

3-2 Nadzorni svet  razvojna sredstva v višini 23 mio EUR rezervira za evidentirane razvojne projekte s 

področja digitalizacije. Koriščenje razvojnih sredstev bo odobreno na podlagi idejnih projektov in 

operativnih planov porabe, ki morajo biti predloženi v obravnavo nadzornemu svetu. 

 
- Dopolnjen operativni plan za nadomestno gradnjo Komenskega 5  

 

Nadzorni svet bo o odobritvi dodatnih razvojnih sredstev za realizacijo razvojnega projekta »T-1 Nadomestna 

gradnja z garažno hišo na Komenskega 5« odločal na naslednji seji. 

 

 

- Rekonstrukcija glasbenega studia S-26  
 

Nadzorni svet bo o dodatnih razvojnih sredstvih za dokončanje razvojnega projekta »T-3 Rekonstrukcija 

glasbenega studia S-26« odločal, ko bo izbran ponudnik na podlagi javnega razpisa. 

 
 

 

 



 

 

 
4. CENIK  ZA LETOVANJE V SEZONI 2009 
 

4-1 Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV 

Slovenija potrjuje cenik letovanj RTV Slovenija v sezoni 2009. 

 

 

 

5. POBUDE, RAZNO   
 

- Dopis Pro Plus-a v zadevi »Prodajni pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija za naročnike Engrotuš, 
Šampionka, Danone, Mercator in Bolton Adriatic« s prilogama z dne 31.3.2009 
 

5-1 Prodajni pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2008 so bili s strani nadzornega sveta 

sprejeti na 19. redni seji, z veljavnostjo od 01.01.2008 do preklica oz. do spremembe ali sprejetja novih 

prodajnih pogojev. Glede ostalih navedb, nadzorni svet odstopa dopis v proučitev in pripravo odgovorov 

generalnemu direktorju. Poročilo obravnava Odbor za nadzor trženja in o stališčih ter ugotovitvah poroča 

nadzornemu svetu na naslednji seji. 

 

5-2 Nadzorni svet naroča vodstvu, naj preveri zakonske osnove za javno objavo cenikov in prodajnih  

pogojev v tistem segmentu, ki se naša na tržno dejavnost JZ RTV Slovenija. 
 

- - - 
 

Nadzorni svet se je seznanil z odprtim pismom Sindikata novinarjev Slovenije, Koordinacije novinarskih 

sindikatov RTV Slovenija in Sekcije pogodbenih novinarjev RTV Slovenija Državnemu zboru in Vladi 

Republike Slovenije v zadevi »RTV  Slovenija krati pravice honorarnim delavcem do pogajanj, pravnega varstva 

in sindikalnega delovanja” z dne 20.4.2009, odgovorom generalnega direktorja na odprto pismo z dne 22.4.2009 

in dopisom pošiljateljev z dne 29.4.2009, naslovljenim na generalnega direktorja RTV Slovenija, v zvezi z 

njegovim odgovorom predsedniku Državnega zbora dne 22.4.2009. 

 

 

 

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                             Franc Orešnik,l.r. 

 


