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                                                                                                                                          V Ljubljani, 14. septembra 2006 
 
 

SKLEPI  8. REDNE SEJE  NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA,  
Z DNE  14. 09. 2006 

 
 
 
1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 
 
4. redna seja � nadaljevanje z dne 25.05.2006  
 

- Svetovno prvenstvo v nogometu 2006 - Celovito poročilo vodstvo predlo�i  za sejo NS 28. septembra 2006. 
 
- Izobra�evalno sredi�če RTV Slovenija - Celovito poročilo vodstvo predlo�i NS za sejo v mesecu oktobru 
2006.  
 
5. redna seja z dne 19.06.2006 
 

 
- Tr�enje Teleteksta 
 

1-3  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča Slu�bi za tr�enje RTV programov, naj v okviru letnega 
poročila izdela in predlo�i poslovno poročilo za leto 2006 in istočasno predlo�i plan tr�enja za 
leto 2007. Hkrati nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj se zakupnikom oglasnega 
prostora v Teletekstu ob podpisovanju letnih pogodb zagotovijo enaki pogoji, pri tem pa mora 
preučiti mo�nost novega sistem popustov, ker so se z vstopom posrednikov spremenile 
razmere.  

 
- Honorarno delo (sklep 2-3) in analiza sistemizacije delovnih mest (sklep 2-4) � Člana nadzornega sveta, ki sta 
vključena v delovno skupino in vodstvo podajo pisne ugotovitve, vezane na analizo honorarnega dela in 
sistemizacije delovnih mest, nadzornemu svetu na sejo 28. septembra. Nadzorni svet bo zadevo obravnaval v 
okviru samostojne točke dnevnega reda. 
 
- Informacija o nepremičninah zavoda (sklep 2-5) - Prvo poročilo o konkretnih rezultatih za formalno 
ureditev statusa premo�enja, ki ga ima JZ RTV Slovenija v upravljanju, poda generalni direktor na sejo NS 
marca 2007.  
 
 
6. redna seja z dne 27.07.2006 
 
Uravnote�enost plačnega sistema in javnost plač na RTV Slovenija - Na sejo 28. septembra  se NS predlo�i 
spisek 50-ih posameznikov (sklep 1-3), ki so jim bili v letu 2005 in prvi polovici leta 2006, izplačani najvi�ji 
(skupni) prejemki - poleg redne plače naj bodo upo�tevana tudi vsa ostala izplačila - honorarji, nagrade, vsi 
dodatki, nadurno delo, ipd. ter odvisni stro�ki (dnevnice, prevozni stro�ki). Nadzorni svet opozarja, da tajnost 
podatkov za organ nadzora v primeru tega spiska ne velja, zato naj se upo�tevajo dejansko vsa izplačila, ki so 
bila posamezniku izplačana, kot izhaja iz naročila.     
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- Uskladitev plače v.d. generalnega direktorja RTV Slovenija z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju in 
Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju (Ur.l.RS, �t. 73/05 in Ur.l.RS, �t. 103/05) - (sklep 1-4)  
 
1-4  Nadzorni svet RTV Slovenija zahteva, naj se mu na sejo 28.9.2006 predlo�i ugotovitev: kolik�en 

je bil prekoračen znesek izplačane plače v.d. generalnega direktorja g. Aleksa �takula glede na 
Zakon o sistemu plač v javnem sektorju in Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju, kako 
je bila njegova plača opredeljena s pogodbo o v.d.-jevstvu, kdo je odgovoren za to prekoračitev 
izplačila in kako bo ukrepalo novo poslovodstvo glede tega.   

 
 

- Poročilo o postopku RTV Slovenija v zvezi s to�bo zaradi odprave odločbe informacijske poobla�čenke (k 
sklepu 1-6) 
 
1-5   Nadzorni svet RTV Slovenija se zavzema za preglednost in javnost tako delovanja kot 

poslovanja javnega zavoda. V primeru to�be zoper informacijsko poobla�čenko nadzorni svet 
ugotavlja, da je �lo za zlorabo funkcije in prikrivanje plače biv�ega generalnega direktorja, ki 
ni bilo opravičeno. Glede na to, da Javni zavod RTV Slovenija ni z javno objavo plače 
biv�ega generalnega direktorja bil v ničemer o�kodovan, nadzorni svet ponovno predlaga 
novemu poslovodstvu, naj to�bo zoper informacijsko poobla�čenko nemudoma umakne, ker 
to�ba �kodi ugledu RTV Slovenija. 

 
- Reorganizacija Pravne slu�be RTV Slovenija (sklep 1-7) - O reorganizaciji Pravne slu�be RTV Slovenija 
generalni direktor poda informacijo na seji NS v mesecu oktobru 2006.  
 
- Odvetni�ka pisarna Pavlin (sklep 1-8) � Glede na ugotovitev, da pogodba z odvetni�ko pisarno Pavlin po 

nepotrebnem vključuje plačilo mesečnega pav�alnega zneska in je zato �kodljiva za RTV Slovenija, 
nadzorni svet sprejme zagotovilo generalnega direktorja na seji, da bo pogodbo takoj prekinil. Ob tem 
nadzorni svet opozarja, da ne nasprotuje sodelovanju zavoda z omenjeno pisarno, vendar mora zavod 
plačevati odvetni�ke storitve po dejansko opravljenem delu. 

 
- Zavarovanje odgovornosti članov nadzornega sveta � Generalni direktor na sejo NS 28. septembra predlo�i 
najmanj dve ponudbi glede mo�nosti zavarovanja odgovornosti članov nadzornega sveta do vi�ine 12 mio 
SIT. 
 
- Predlog mo�nih ukrepov zmanj�evanja stro�kov in racionalizacije poslovanja posameznega programskega 
področja (sklep 1-10)  - Mo�nosti racionalizacije poslovanja na posameznih področij (tudi področja kadrov, radijske 
in TV produkcije, ipd.) vodstvo poda v okviru programsko poslovnega načrta za leto 2007, ki ga bo NS podrobno 
obravnaval na seji decembra 2006.  
 
 
- Uvajanje digitalizacije v RS (sklep 2-2 in 2-3 � priprava gradiva za razgovor z ministri in predsednikom Vlade RS, s  kratko 
podanimi temeljnimi problemi vključevanja Republike Slovenije v digitalizacijo v EU in njene obveznosti kot dr�ave ter kratek tehnični 
apendiks, v katerem bo navedeno pribli�no časovno zaporedje uvajanja digitalizacije v Republiki Sloveniji do leta 2012) � Nadzorni 
svet sogla�a s predlogom, da vodstvo zavoda nemudoma pripravi material za sestanek z  ministrom za kulturo, 
katerega se udele�ita generalni direktor in namestnik predsednika nadzornega sveta. Sestanek bi bil priprava 
na sestanek z ministri in predsednikom vlade. 
 
- Problematika prito�b na nadzorni svet (dogovor 7. redne seje) - Direktor TV Slovenija na seji nadzornega sveta 
dne 28. septembra poda informacijo, kako je urejena zadeva v primeru sodne poravnave v 2. TV Dnevniku 
(pismo dr. �. Ivanjka). Glede na to, da je odločitev o poravnavi in dogovorni re�itvi spora z  mariborskimi 
novinarji (pismo g. M. Ornika) v pristojnosti poslovodstva, pa nadzorni svet naroča, naj ga generalni obvesti, če 
bo zavod �el v poravnavo oz. ga seznani, ko bo zadeva re�ena na pristojnem sodi�ču.  
 

- - - 
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Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj ga tekoče obve�ča: 
- o porabi sredstev iz naslova obveznic (sklep 2-1 6. redne seje) in delnic Eutelsat Comunication (sklep 4-2 6. 

redne seje), natančno poročilo pa poda ob poročilu o poslovanju zavoda v letu 2006; 
- odpravi nepravilnosti iz revizijskega poročila in pisma poslovodstvu za leto 2005, končno poročilo pa 

poda na februarski seji 2007 (sklep 3-1 6. redne seje). 
 
 
2. ODSTOP ČLANA IN PREDSEDNIKA NS DR. JANEZA JEROV�KA 
 
2-1   Nadzorni svet RTV Slovenija se zahvaljuje dr. Janezu Jerov�ku za njegovo delo v nadzornem 

svetu. Člani ugotavljajo, da je s svojo osebno prizadevnostjo močno prispeval h kakovosti dela 
nadzornega sveta. �e posebej se mu zahvaljujejo za sodelovanje pri pripravi Statuta JZ RTV 
Slovenija, ki brez njegove prizadevnosti verjetno �e ne bi bil v zaključni fazi sprejemanja.     

 

         Osebno se v imenu članov nadzornega sveta dr. Janezu Jerov�ku zahvalijo: g. Toma� Gla�ar, 
ga. Sonja Heine in g. Martin �velc.  

 
2-2    Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je po določbah 7. odstavka 26. člena in 4. odstavka 

18. člena Zakona o RTV Slovenija, zaradi odstopa,  prenehal mandat članu in predsedniku 
nadzornega sveta, dr. Janezu Jerov�ku.  

 
2-3   V skladu z določbami Začasnega poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija, bo nadzorni 

svet vodil namestnik predsednika, g. Toma� Gla�ar.             
 
2-4   Nadzorni svet RTV Slovenija sogla�a, da se dr. Janezu Jerov�ku za pripravo osnutka novega 

Statuta JZ RTV Slovenija izplača avtorski honorar v vi�ini 200 tisoč neto SIT.   
 
 
 
3. KRITERIJI ZA DODELITEV IN MO�NO KORI�ČENJE SREDSTEV IZ NASLOVA 

OBVEZNIC RS  
 
3-1  Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval opredelitev področij in pogojev za financiranje 

razvojnih projektov iz naslova sredstev obveznic Republike Slovenije in delnic Eutelsat 
Comunication in sogla�al, da se sredstva lahko namenijo za področja razvoja: tehnično-
tehnolo�ki razvoj, razvoj kadrov in razvoj organizacije ter posledično tudi razvoj programskih 
vsebin. 

 
3-2   Nadzorni svet RTV Slovenija dopolnjuje sklep 1-2  5. izredne seje Sveta RTV Slovenije z dne 

12.07.2005, glede porabe sredstev iz obveznic Republike Slovenije, z opredelitvijo področij 
mo�nega financiranja razvojnih projektov iz naslova sredstev obveznic Republike Slovenije in 
delnic Eutelsat Comunication, kot izhaja iz  sklepa 3-1.  

 
3-3   Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme opredelitev področij in pogojev za financiranje razvojnih 

projektov iz naslova sredstev obveznic Republike Slovenije in delnic Eutelsat Comunication 
kot izhodi�če za nadaljevanje razprave, zato naj člani in vodstvo zavoda posredujejo predlog 
sprememb in dopolnitev kriterijev za dodelitev in mo�no kori�čenje omenjenih sredstev g. 
Gla�arju. 

 

         Čistopis teksta, za obravnavo na seji nadzornega sveta v mesecu oktobru, pripravita g. Gla�ar 
in g. Ore�nik.  
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4.  POROČILO RAČUNSKEGA SODI�ČA  
 
4-1   Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme na znanje Revizijsko poročilo o računovodskih izkazih in 

pravilnosti poslovanja Javnega zavoda RTV Slovenija v letu 2004, z dne 03.08.2006, s katerim 
je Računsko sodi�če RS izreklo zavodu mnenje s pridr�kom. 

 

         Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju RTV Slovenija, naj temeljito prouči ugotovitve in 
pripombe Računskega sodi�ča in nemudoma pristopi k odpravljanju ugotovljenih nepravilnosti. 
Rok za odpravo slednjih je februar 2007. 

 

         Nadzorni svet pričakuje, da mu bo generalni direktor v predhodno obravnavo posredoval tudi 
Odzivno poročilo, ki ga mora vodstvo posredovati Računskemu sodi�ču v roku 90 dni (do 
03.11.2006). 

 
 
5.  SEJNINE IN DRUGA POVRAČILA NADZORNEGA IN PROGRAMSKEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA  
 
5-1   Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme, da se do sprejetja pričakovanih sprememb zakonodaje 

oz. podzakonskih aktov, sejnine članov in predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija in 
Programskega sveta RTV Slovenija oblikujejo in izplačujejo skladno z določbami Sklepa 
Vlade RS (o kriterijih za odločitev sejnin in drugih prejemkov članov nadzornih svetov javnih podjetij, katerih 
ustanoviteljica je Republika Slovenija in gospodarskih dru�b v večinski lasti Republike Slovenije), z dne 11.10.2001 in 
Sklepa Vlade RS (o spremembi sklepa kriterijih za določitev sejnin�) z dne 16.05.2002, v naslednji vi�ini:  

 
- za člana nadzornega in programskega sveta: 31, 25% povprečne bruto plače v dejavnosti   
- za predsednika oz. predsedujočega nadzornemu in programskemu svetu: 43,75%  

povprečne bruto plače v dejavnosti. Predsedujočemu se za sestanke ob pripravi seje 
nadzornega ali programskega sveta prizna dodatna sejnina za predsednika. 

 
         Člani in predsednika oz. predsedujoča obeh svetov so upravičeni tudi do povračila kilometrine 

in drugih stro�kov prevoza: cestnine, parkirnine.  
 
5-2  Obračun sejnin in drugih stro�kov, kot izhaja iz sklepa 5-1 se obračunava od dana�nje seje 

Nadzornega sveta RTV Slovenija, to je 14. septembra 2006 dalje.   
 
 

6.  POBUDE, RAZNO 
 
Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj zagotovi, da bodo obračunski listi za prejemke članov NS 
in PS bolj pregledni in razumljivi. V ta namen nadzorni svet priporoča, naj se podajo podatki: koliko 
je bruto znesek, koliko kilometrina, cestnina, koliko odvedena dohodnina in neto prejemek, ki je 
nakazan na račun prejemnika.  

- - - 
 
Nadzorni svet opozarja na pravočasnost obnavljanja oz. pristopa k pogajanjem v primerih, ko se za 
�portne prenose potrebuje predhodna pridobitev pravic in naroča, naj se mu do naslednje seje 
predlo�i pregled vseh pogodb za področje �portnih prenosov, kjer so te pravice potrebne.  
  
 
 
                                                                       Namestnik pred. Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
                                                                 Toma� Gla�ar,l.r.  


