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V Ljubljani, 21. januarja  2008 
 
 

SKLEPI  3. IZREDNE SEJE NADZORNEGA SVETA  

RTV SLOVENIJA, Z DNE  17. JANUARJA 2008 

 

1. ČISTOPIS PROGRAMSKO POSLOVNEGA NAČRTA JZ RTV SLOVENIJA ZA LETO 2008 
 

1-1 Nadzorni svet vzame na znanje informacijo o postopku in aktivnostih priprave ter sprejemanja 

programsko poslovnega načrta za leto 2008 in ugotavlja, da so bila navodila za pripravo programsko 

poslovnega načrta 2008 in finančne podlage posredovane prepozno za pravočasno pripravo in sprejetje 

PPN-ja 2008. Poročilo ni dovolj konkretno in v sled tega ne daje jasne slike o konkretnih vsebinskih 

aktivnostih sprejemanja, terminskem planu in odgovornih osebah. Zato nadzorni svet zahteva od 

generalnega direktorja dopolnitev in izdelavo kot je bilo zahtevano s sklepom 1-2 na 21. redni seji z 

dne 20.12.2007, v povezavi s sklepom 3-7. 20. redne seje (potrebno je navesti odstopanja, odgovorne 

osebe, razloge: kdaj, kaj in zakaj. 
 

1-2  Nadzorni svet ugotavlja, da še vedno ni realizirana prva alineja sklepa 3-3 20. redne seje, zato zahteva 

realizacijo do prve naslednje seje. 
 

1-3  Nadzorni svet potrjuje čistopis programsko poslovnega načrta za leto 2008 s tem, da se iz plana 

izločijo planirana sredstva za UPE Poseben nacionalni program – parlamentarni, ki so predmet 

samostojne točke dnevnega reda izredne seje.  
 

 

2.  PREDLOG OPERATIVNEGA PLANA ZA KORIŠČENJE RAZVOJNIH SREDSTEV ZA 
PROJEKT »P-4  UVAJANJE 3. TV PROGRAMA« 

 
 

Nadzorni svet se je seznanil z vsebino dopisa in priloženega elaborata TV SLO 3 poslanega na predsednika 

Vlade RS in poslance Državnega zbora ter sprejme pojasnila direktorja TV Slovenija, podana na seji. 

 
2-1 Nadzorni svet  programsko razvoji projekt »Uvajanje parlamentarnega programa«  prekvalificira v 

poseben programski projekt. 

 

2-2 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za poseben programski projekt: 

P-4 – UVAJANJE PARLAMENTARNEGA PROGRAMA v okviru odobrene višine, ki znaša 505.830 

€. Sredstva se morajo izkoristiti izključno za izpolnjevanje zakonske zahteve uvedbe parlamentarnega 

programa, za vključevanje notranjih kadrovskih potencialov za izvajanje programa ter za  njihovo 

izobraževanje.  
 

Vodstvo je dolžno  mesečno podati nadzornemu svetu naslednja poročila:   

1. finančno poročilo o porabljenih celotnih finančnih sredstvih pri projektu; 

2. analizo kadrov, število redno in honorarno zaposlenih po profilih, višine honorarjev, fluktuacije,   

    eventuelne nove zaposlitve; 

3. analizo trženja - prihodki, ostale aktivnosti (promocija, dolgoročnejša strategija trženja); 

4. pregled oddaj, število in minutažo oddaj, prenosov ter posnetkov in analizo gledanosti. 
 

Nadzorni svet  bo spremljal izvajanje programa tudi z vidika organizacijske racionalizacije.  

Nadzorni svet naroča vodstvu, naj do naslednje seje pripravi in predloži elaborat uvajanja 

parlamentarnega programa, v  skladu  z razpoložljivimi (odobrenimi) finančnimi sredstvi. 
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3.  POBUDE, RAZNO 
 

- Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2007 –  V skladu z 9. členom poslovnika je nadzorni svet dolžan 
pripraviti poročilo o svojem delu v preteklem letu, ga sprejeti ob zaključku poslovnega leta ter ga predložiti 

DZ RS, Vladi RS in predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija. V ta namen bo vsakemu članu 

s strani tajništva sveta posredovan CD na katerem bodo shranjeni sprejeti zapisniki in sklepi v letu 2007. 

Osnutek poročila pa bo članom v pregled in dopolnitev posredoval predsednik.   
 

- - - 

 

Upoštevaje sprejete sklepe in dogovore, katerih realizacija je bila premaknjena na kasnejši čas, generalni 

direktor v skladu s sklepom 1-6 18. redne seje prične po sprejemu PPN-ja za leto 2008 z revizijo poslovanja 

PPE Multimedijski center za leto 2007, nadzornemu svetu pa se do naslednje seje, ko bo obravnaval zaključni 

račun in letno poročilo o poslovanju zavoda v letu 2007 predloži tudi: 
 

 

� končno poročilo o odpravi ugotovljenih napak in nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2006 ob 

zaključnem računu za leto 2007 (sklep 3-1 18. redne seje); 
 

� poročilo o delu Sveta delavcev RTV Slovenija v letu 2007 (dogovor 19. redne seje); 
 

� Odbor za nadzor ekonomike poslovanja podrobneje pogleda oceno potencialnih obveznosti iz naslova 

odprtih tožbenih zahtevkov (priloga popravljalnih ukrepov za leto 2006) in o ugotovitvah seznani nadzorni 

svet (predlog 18. redne seje); 
 

� Odbor za nadzor ekonomike poslovanja preveri, ali zavod dejansko vodi prihodke in odhodke iz 

naslova opravljanja javne službe ter prihodke in odhodke iz naslova tržnih dejavnosti na dveh ločenih 

računih (predlog 19. redne seje) in o ugotovitvi poroča na naslednji redni seji nadzornemu svetu; 
 

� poročilo o ugotovitvah revizije projekta realizacije prenove PIS, s poudarkom na preveritvi 

upoštevanja Zakona o javnih naročilih in preveritvi pravnih podlag za sklepanje aneksov k osnovni 

pogodbi (sklep 1-7 18. redne seje v povezavi z dogovorom na 20. redni seji); 
 

� predlog reorganizacije Službe za trženje in Službe za odnose z javnostmi, ki se predloži v  predhodno 

obravnavo  Odboru za nadzor trženja (dogovor 18. redne seje); 
 

� poročilo o velikih avtorskih pravicah (sklep 2-4 17. redne seje). 
 

- - - 
 

Generalni direktor je nadzorni svet  informiral o napovedi predsednika Vlade RS o možnem zmanjšanju RTV 

prispevka. 

 

 

 
Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                     Franc Orešnik,l.r. 


