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                                                                                                                                                     V Ljubljani, 29.09.2006 
 

SKLEPI  9. REDNE SEJE  NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA,  
Z DNE  28. SEPTEMBRA  2006 

 
 
SKLEP VLADE RS O RAZRE�ITVI IN IMENOVANJU ČLANA NADZORNEGA SVETA RTV 
SLOVENIJA 
 
Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je Vlada RS na 88. redni seji dne 14. septembra 2006 s 
Sklepom o razre�itvi in imenovanju novega člana Nadzornega sveta RTV Slovenija, razre�ila 
članstva v nadzornem svetu dr. Janeza Jerov�ka in v nadzorni svet za čas do konca mandata 
imenovala člana mag. Silva �kornika.  
 
 
1. POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE  
 
1-1    Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme zapisnik 8. redne seje z dne 14. septembra 2006 s 

popravkom sklepa 5-1, ki se pravilno glasi: 
 

            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 je sejnina 71.415,00 SIT bruto;  
- za predsednika oz. predsedujočega nadzornemu in programskemu svetu pa 

100.000,00 SIT bruto. 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.  
 

- PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 
 
- Svetovno prvenstvo v nogometu 2006 (zahteva 4. redne seje NS)  
 
1-2  Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval in sprejel na znanje celovito poročilo o projektu 

Svetovnega prvenstva v nogometu 2006. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj  
opravi RTV Slovenija �e analizo tr�enja programskega prostora v času prvenstva, ki je potekalo  
preko Class I. 
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- Uravnote�enost plačnega sistema in javnost plač na RTV Slovenija (sklep 1-3 6. redne seje)  � Nadzorni svet 
ugotavlja, da predlo�eni podatki o izplačanih najvi�jih skupnih prejemkih  niso pregledni in 
enoznačni, �e posebej ne v primerjavi s tistimi, ki so mu �e bili predlo�eni. Zato nadzorni svet 
zahteva, naj se mu do naslednje seje predlo�i spisek 50-ih posameznikov, ki so jim bili v prvih 
devetih mesecih leto�njega leta, 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, kot so dnevnice, prevozni stro�ki) s  
kratko obrazlo�itvijo in pojasnjenimi kriteriji za nagrajevanje.    
 

Hkrati zahteva, naj se mu do naslednje seje predlo�i celostna informacija tudi glede zakonske 
uskladitve vi�ine plače in načina nagrajevanja novega vodstva RTV Slovenija (generalnega direktorja, 
direktorja Radia in direktorja Televizije), vključno s primerjavo vi�ine izplačila z biv�im vodstvom zavoda.  
 
 
 

- 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 6. redne seje in sklep 
1-4 8. redne seje)   
 
1-3   Nadzorni svet RTV Slovenija priporoča generalnemu direktorju, da se z biv�im v.d. generalnim 

direktorjem dogovori o povračilu prekoračenega zneska izplačane plače za mesec november 
2005. V primeru ocene poslovodstva zavoda, da bi bilo primerno iti v to�beni zahtevek, pa naj 
se izvede potreben postopek. 

 

 
- Poročilo o postopku RTV Slovenija v zvezi s to�bo zaradi odprave odločbe informacijske poobla�čenke (sklep   
1-6  6. redne seje in sklep 1-5 8. redne seje) 
 

1-4  Na podlagi poročila o umiku to�be zaradi odprave odločbe informacijske  poobla�čenke 
Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je sklep 1-6 6. redne seje v povezavi s sklepom 1-5 
8. redne seje v celoti realiziran. 

 
- Odvetni�ka pisarna Pavlin (sklep 1-8 6. redne seje in dogovor 8. redne seje) 
 
1-5  Na podlagi  poročila o razveljavitvi pogodbenega določila o pav�alnem plačilu odvetni�kih 

storitev Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je v celoti realiziran sklep 1-8 6. redne seje 
v povezavi z dogovorom na 8. redni seji.  

 
- Zavarovanje odgovornosti članov nadzornega sveta � Generalni direktor na oktobrsko sejo NS predlo�i 
analizo ponudb in predlog zavarovanja odgovornosti članov nadzornega sveta do vi�ine 12 mio SIT. 
 
- Uvajanje digitalizacije v RS (sklepa  2-2 in 2-3 � priprava gradiva za razgovor z ministri in predsednikom Vlade RS) � 
Nadzorni svet sogla�a s predlogom generalnega direktorja, da se celostna informacija poda 
nadzornemu svetu na oktobrski seji. 
 
- Problematika prito�b na nadzorni svet (dogovor 7. redne seje) � Ob upo�tevanju odgovora direktorja TV 
Slovenija nadzorni svet ugotavlja, da bo v primeru sodne poravnave v 2. TV Dnevniku pripravljen 
prispevek ob soglasju dr. Ivanjka. Glede na odločitev poslovodstva v primeru spora z  mariborskimi 
novinarji (pismo g. M. Ornika) nadzorni svet naroča, naj ga generalni direktor tekoče obve�ča o dogajanju 
in seznani, ko bo zadeva re�ena na pristojnem sodi�ču.  
 
- Kriteriji za dodelitev in mo�no kori�čenje sredstev iz naslova obveznic RS (sklep 3-3 8 redne seje) – Rok za 
posredovanje sprememb in  dopolnitev besedila pravilnika kriterijev  je 15. oktober 2006. Čistopis, ki 
ga  pripravita g. Gla�ar in g. Ore�nik, bo NS obravnaval na oktobrski seji.  
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- Sejnine in druga povračila članom delovnih teles programskega in nadzornega sveta ter programskih 
odborov   
 
1-6   Obračun sejnin in drugih stro�kov članom komisij in delovnih teles obeh svetov ter 

programskih odborov ostane do sprejetja sklepa o izplačilih sejnin in povračil stro�kov enak 
kot do sedaj. 

 
 
- Obvestilo o izplačilu in obračunu sejnin in povračil materialnih stro�kov � NS sprejme na seji predlo�eno 
obliko obvestila.  
 
- Pravočasnost obnavljanja oz. pristopa k pogajanjem za �portne prenose, kjer je potrebna predhodna 
pridobitev pravic in predlo�itev pregleda vseh pogodb za področje �portnih prenosov, kjer so te pravice 
potrebne  
 
1-7   Nadzorni svet zahteva, naj bodo poročila k realizaciji sklepov jasna in pregledna tudi v 

primerih, ko gre za pregled pogodb iz vidika finančnega nadzora. Ob tem nadzorni svet 
priporoča vodstvu zavoda, da posreduje programskemu svetu v opredelitev, katere �portne 
vsebine sodijo v sklop javnega pomena.  

 
 
2.  TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 
Nadzorni svet sprejme informacije generalnega direktorja glede porabe obveznic RS, sprejetih 
popravljalnih ukrepov za odpravo nepravilnosti iz poročila Računskega sodi�ča za leto 2004 ter 
uvajanju celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stro�kov oddaj v programih RTV Slovenija. 
 
Ob tem nadzorni svet naroča, naj se mu do naslednje seje predlo�i poročilo o odlivih za projekt 
digitalizacije prenosnega omre�ja po �e sprejetem mesečnem planu odlivov. Pri pripravi zahtevanega 
pregleda sodelujeta s strani nadzornega sveta g. Martin �velc in g. Toma� Gla�ar.  
 
 
3.  SPREJEM STATUTA JZ RTV SLOVENIJA  
 
3-1   Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določil Zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. 

RS �t. 96/05) in predhodnega soglasja Programskega sveta RTV Slovenija sprejme Statut Javnega 
zavoda RTV Slovenija.  

 
 
4. PROBLEMATIKA ZAPOSLOVANJA IN DELOVNIH MEST 
 
4-1     Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme poročilo in predlog ukrepov za ureditev honorarnega 

dela, sistemizacije delovnih mest in povečanje delovne učinkovitosti na RTV Slovenija, ki sta 
ga pripravila člana delovne skupine, ga. Sonja Heine in g. Janez Čade�. Poslovodstvo naj 
upo�teva ta predlog pri re�evanju kadrovske problematike.  

 

            Ob upo�tevanju ugotovljenih nepravilnosti, ki sta jih na področju določanja in obračunavanja 
plač in drugih stro�kov dela ter opravljanju dela na podlagi pogodb civilnega prava  
izpostavila tudi revizija in Računsko sodi�če, nadzorni svet naroča poslovodstvu, naj takoj 
začne odpravljati zakonska neskladja pri zaposlovanju honorarnih sodelavcev in obračunu 
honorarjev za redno zaposlene.  

 

            Hkrati nadzorni svet predlaga poslovodstvu, naj znotraj zavoda čimprej oblikuje projektno 
skupino za pripravo nove sistemizacije delovnih mest, k sodelovanju pa povabi tudi 
zunanjega strokovnjaka.  
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5.  POBUDE, RAZNO 
 
Nadzorni svet naroča direktorju Radia in direktorju Televizije, naj do naslednje seje predlo�ita  
poročilo s seznamom in mandati dopisnikov v tujini.  
 

- - - 
 
Nadzorni svet podpira pobudo predsednika programskega sveta, da naj RTV Slovenija zagotovi v 
programih ustrezno poročanje in obve�čanje tudi o delu in �ivljenju slovenskih narodnih manj�in v 
Italiji, Avstriji in Mad�arski ter Slovencih po svetu.   
 

- - - 
 
Naslednja seja nadzornega sveta bo v četrtek, 26. oktobra 2006. 
 
 
 
                                                                       Namestnik pred. Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
                                                               Toma� Gla�ar,l.r.   
 
 


