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SKLEPI  40. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA, Z DNE  24. SEPTEMBRA 2009 

 
 
 

1.  PREGLED REALIZACIJE  SKLEPOV    
 

- Vmesno poročilo o izvajanju popravljalnih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri 

reviziji dogovorjenih postopkov in pri delovanju notranjih kontrol  sklep 3-2 38. redne seje) – Nadzorni svet se je 

seznanil z vmesnim poročilom o izvajanju popravljalnih ukrepov za odpravo pomanjkljivosti, ki so bile 

ugotovljene pri reviziji dogovorjenih postopkov in pri delovanju notranjih kontrol za leto 2008. Ob tem ugotavlja, 

da se ne spoštujejo določeni roki  za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, zato nadzorni svet zahteva od 

generalnega direktorja, naj v skladu s pristojnostmi nemudoma ukrepa.  

 

- Nadzor nad prevedbo plač v JZ RTV Slovenija (dogovor 39. redne seje)  
 

1-2 Nadzorni svet se je seznanil z zapisnikom Nadzorne komisije o nadzoru nad prevedbo plač v JZ RTV 

Slovenija ter z odzivnim poročilom zavoda. Nadzorni svet naroča vodstvu, naj izvede potrebne aktivnosti 

in sprejme ustrezne ukrepe na osnovi katerih bo mogoče odpraviti ugotovljene neskladnosti.   

 

Nadzorni svet se je v okviru obravnave prenove plačnega sistema seznanil z tudi z dopisom Sindikata kulturno 

umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija v zadevi:«Komisija za odpravo pomanjkljivosti oziroma nepravilnosti JZ 

RTV Slovenija ob prehodu na nov plačni sistem«, odgovorom generalnega direktorja RTV Slovenija na omenjeni 

dopis ter vsebino odgovora sindikata na odgovor generalnega direktorja.   

 

- Nove zaposlitve v letu 2009 (sklep 2-1 39. redne seje) in ocena zaposlovanja do konca leta 2009 v primerjavi s PPN 

2009 (sklep 2-2 39. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z novimi zaposlitvami in oceno zaposlenosti do konca 

leta 2009.   

 

- Dodatna gradiva in odgovori na vprašanja »Vprašalnika o poslovanju javnega zavoda RTV Slovenija« Komisiji 

za nadzor javnih financ (dogovor 39. redne seje) – Nadzorni svet ugotavlja, da je bilo Komisiji za nadzor javnih 

financ posredovano zahtevano dodatno gradivo z odgovori na posredovana vprašanja. Komisija bo z  obravnavo 

poročila nadaljevala na seji, sklicani za 01. oktobra 2009. 

 

 

 

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 v letu 2009; 

- z imenovanjem komisije za vodenje postopka prodaje delnic v družbi Eutelsat Communications; 

- s ceno delnice Eutelsat Communications in vrednostjo naložbe v družbi na dan  21.09.2009; 

- z obvestilom vodstva 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. 

 

 



 
 

3. REVIDIRANA STRATEGIJA RAZVOJA JZ RTV SLOVENIJA 
 

3-1 Nadzorni svet se je seznanil s postopkom priprave revidirane strategije JZ RTV Slovenija za obdobje 

2010-2014.  
 
 

 
 

4. VMESNO POROČILO O IZVAJANJU PROGRAMA VARČEVALNIH UKREPOV JZ RTV 
SLOVENIJA ZA LETO 2009  

 

4-1 Nadzorni svet se je seznanil z realizacijo varčevalnih ukrepov  v JZ RTV Slovenija  v obdobju januar - 

avgust 2009. Na podlagi predloženega poročila nadzorni svet ugotavlja, da se ukrepi izvajajo v skladu s 

cilji, ki so bili postavljeni v okviru varčevalnih ukrepov. 
 
 

 

5.  RAZVOJNA SREDSTVA - OPERATIVNI PLAN PORABE SREDSTEV ZA PROJEKT 
DIGITALIZACIJE ARHIVOV 

 

5-1 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za 2. fazo projekta T-6  »Digitalizacija arhivov« v 

skupni vrednosti 220.000 EUR. 

 

5-2 Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seji pripravi poročilo o razvojnih projektih, ki se 

ne izvajajo in razlogih zanje. 
 
 

 

6. POROČILO O IZVAJANJU TERMINSKEGA  NAČRTA PRIPRAVE IN IZDELAVE PPN-JA ZA 
LETO 2010 

 

6-1 Nadzorni svet se je seznanil s  potekom priprave PPN za leto 2010 in naroča vodstvu, naj  pri pripravi 

osnutka PPN za leto 2010 upošteva podana priporočila v razpravi ter osnutek PPN 2010 predloži v 

obravnavo nadzornemu svetu na oktobrsko sejo. 
 

 

 

7. POBUDE, RAZNO 
 

- Prenova programskih in produkcijskih standardov in normativov - elaborat projekta – Nadzorni svet je prejel 

zaključno poročilo Komisije za poklicne standarde in normative z elaboratom, ugotovitvami, napotki in predlogi 

za racionalizacijo in profesionalizacijo dela  na RTV Slovenija in naroča  vodstvu, naj do elaborata projekta 

opredeli  ter o stališču obvesti nadzorni svet na naslednji seji. 

 

- Dopis RC Maribor – Nadzorni svet se je seznanil z dopisom delavcev Regionalnega RTV centra Maribor glede 

nespoštovanja kadilskega zakona in sprejetim ukrepom generalnega direktorja. 

 

- - - 

 

Nadzorni svet naroča vodstvu, naj do naslednje seje pripravi poročilo o uvajanju DVB-T2 sistema in poročilo o 

delovanju MMC. 

 

 

 

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                Franc Orešnik,l.r. 

 


