
 
 

 
V  Ljubljani, 19. junija 2009 

 
 

SKLEPI  38. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z  DNE  18. JUNIJA 2009 
 
 
 

1.  PREGLED REALIZACIJE  SKLEPOV    
 

- Poročilo o izvajanju 92. člena Zakona o medijih (dogovor 37. redne seje) – Nadzorni svet  se je seznanil s 
končnim poročilom o izvajanju 92. člena  Zakona o medijih. 
 

1-2  Kriteriji razpisa za avdiovizualna dela ne ustrezajo 9. členu Zakona o RTV Slovenija, zato nadzorni svet 
poziva vodstvo zavoda, da programskemu svetu v roku dveh mesecev predloži osnutek pravilnika, v 
katerem bodo zajeti postopki, pogoji in merila javnih razpisov za odkup slovenskih avdiovizualnih del 
neodvisnih producentov. Programski svet mora osnutek sprejeti pred izvedbo javnega razpisa za leto 
2009. 

 
-Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2008 (dogovor 37. redne seje) – Poročilo je na 5. seji dne 10.06.2009 
obravnavala Komisija DZ za nadzor javnih financ.     
 

Nadzorni svet se je seznanil  z odgovori na pojasnilo ge. Ljerke Bizilj, odgovorne urednice UPE TV SLO3 z dne 
29. 4. 2009.  
 
- Ugotovitve analize o razvoju informativnega programa TV Slovenija, ki sta jo v mesecu oktobru 2008 opravila 
strokovnjaka z BBC (dogovor 37. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z odgovori odgovornega urednika 
informativnega programa na ugotovitve analize o razvoju informativnega programa TV Slovenija in priporoča 
vodstvu, da ugotovitve upošteva pri nadaljnjem razvoju in delovanju informativnega programa. 
 
- Uskladitev višine sejnin z Uredbo Vlade RS (dogovor 37. redne seje) – Odbor za nadzor ekonomike je na 26. 
redni seji obravnaval pridobljene odgovore in mnenja v zvezi z obdavčitvijo sejnin in drugih stroškov članom ter 
možnostjo sklenitve mandatne in ne podjemne pogodbe za člane nadzornega in programskega sveta, upoštevaje 
predvsem davčni vidik povračil drugih stroškov, kot so dnevnice, prevozni stroški in stroški za prenočišče. Ob 
tem je odbor ugotovil, da nova Uredba Vlade RS (Uradni list RS, št. 16/2009) ne spreminja obdavčitve tovrstnih 
prejemkov po določbah Zakona o dohodnini - ZDoh-2  (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 78/08, 125/08, 20/09). Prav tako 
dohodki in povračila stroškov, ki jih prejemajo člani, po 37. členu istega zakona ne morejo biti obdavčeni kot 
dohodki iz delovnega razmerja. 
 
- 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) – Gradivo 
bo obravnavano v okviru samostojne točke dnevnega reda.   
 
- Nadomestna gradnja z garažno hišo na Komenskega 5 – Obravnava razvojnega projekta je predlagana v okviru 
samostojen točke dnevnega reda. 
 
- Rekonstrukcija glasbenega studia S-26 – Vmesno poročilo o postopku javnega naročila za akustično ureditev 
studia S-26 bo obravnavano v okviru samostojne točke dnevnega reda. 
 
 
 
 
 



 
- 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 (sklepa 5-1 in 5-2 37. redne seje) – 
Nadzorni svet je prejel dodatna pojasnila vodstva JZ RTV Slovenija in dogovoril, da jih v skladu s sklepom 5-1 
37. redne seje najprej obravnava Odbor za nadzor trženja.  
 
Nadzorni svet ugotavlja, da ni realiziran sklep 5-2 37. redne seje, s katerim je naročil vodstvu, naj preveri 
zakonske osnove za javno objavo cenikov in prodajnih pogojev v tistem segmentu, ki se nanaša na tržno 
dejavnost JZ RTV Slovenija. 
 
 
 

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; 
- z zaposlovanjem honorarnih sodelavcev v letih 2007 in 2008; 
- z dopisom vodstva RTV Slovenija Uradu za narodnosti Vlade RS za sofinanciranje programov za 

narodne skupnosti;  
- s ceno delnice Eutelsat Communications in vrednostjo naložbe v družbi na dan 17.06.2009. 

 
 
 

3. NAČRT ZAVODA ZA ODPRAVO POMANJKLJIVOSTI, KI SO BILE UGOTOVLJENE PRI 
REVIZIJI DOGOVORJENIH POSTOPKOV IN PRI DELOVANJU NOTRANJIH KONTROL 

 

3-1 Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o rokih in načinu odprave ugotovljenih napak in pomanjkljivosti 
iz revizije dogovorjenih postopkov in delovanja notranjih kontrol v letu 2008 in naroča vodstvu, naj  
spremlja realizacijo ukrepov skladno z zastavljenimi roki za odpravo pomanjkljivosti ter v primeru 
odstopanj zahteva odgovornost  odgovornih oseb. 

 
3-2 Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj mu na sejo v mesecu septembru poda vmesno poročilo o 

izvajanju popravljalnih ukrepov, iz katerega bodo razvidni morebitni zamiki izvedbenih rokov, razlogi 
zanje in odgovornost odgovornih oseb ter sprejeti ukrepi. 

 
 
 

4.  SPREMEMBA MERIL ZA KORIŠČENJE SREDSTEV PREJETIH IZ KUPNINE ZA DELNICE 
EUTELSAT IN DRUGIH PRIHODKOV IZ TEGA NASLOVA: 

  
4-1 Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 6. in 33. člena poslovnika na predlog Odbora za nadzor 

ekonomike poslovanja sprejme spremembo 1. člena »Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za 
delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«. Člen se spremeni tako, da se: 
 -          v prvem odstavku 1. člena črta zadnja alineja: »… ali predstavljajo prihodke od teh vrednostnih   
        papirjev« in 

 -          doda nov odstavek:  »Prihodki iz naslova dividend in obresti so namenjeni rednemu poslovanju.« 
 
Sklep o spremembi meril se objavi v glasilu Informator in ustrezno upošteva pri čistopisu objave na  intranetnem 
spletu RTV Slovenija. 
 

 
5. NADOMESTNA GRADNJA Z GARAŽNO HIŠO NA KOMENSKEGA 5 
 

5-1  Nadzorni svet se je seznanil z razpoložljivimi razvojnimi sredstvi in ugotavlja, da so ocenjena skladno z 
novimi Merili za koriščenje razvojnih sredstev. 

 
 
 
 
 



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

Nadomestna gradnja z garažno hišo na Komenskega 5 v ocenjeni vrednosti 8,26 mio EUR. O realnih 
vrednostih izvedbe projekta je na podlagi izvajanja javnih naročil potrebno sproti obveščati nadzorni svet. 

 
 

 
6. REKONSTRUKCIJA GLASBENEGA STUDIA S-26 
 

6-1 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje dodatnih razvojnih sredstev za dokončanje razvojnega projekta T-3 
Rekonstrukcija glasbenega studia S-26 v vrednosti 428.250 EUR. 

 
 

 
7. POBUDE, RAZNO 
 

- Informacija o uvajanju digitalne TV v Sloveniji –Nadzorni svet se je seznanil z informacijo vodstva JZ 
RTV Slovenija o uvajanju in digitalnem oddajanju TV programov in podpira predlog tehnološke rešitve. 

 
- Obogatitev programske sheme v jeseni 2009 z nanizanko "Danes dol, jutri gor" 
 

7-1 Nadzorni svet na podlagi soglasja programskega sveta uvrstitve AV dela družinske nanizanke z naslovom 
“DANES DOL, JUTRI GOR” za obogatitev programa v jesenski shemi 2009 odobrava sredstva v višini 
875.000 EUR, vir financiranja so razvojna sredstva, namenjena posebnim programskim projektom. 

 
 
 
 

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
                                                                                Franc Orešnik,l.r. 
 


