
 
 
1. SKLEPI 10. REDNE SEJE  NADZORNEGA SVETA RTV 

SLOVENIJA, Z DNE  26. OKTOBRA  2006 
 
 
1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 
 
- Svetovno prvenstvo v nogometu 2006 (sklep 1-2 9. redne seje) � Prejeto dodatno gradivo pojasnjuje 
prihodke od ogla�evanja  SP v nogometu 2006 in ne analizo tr�enja programskega prostora v času 
prvenstva, kot je bilo zahtevano. Nadzorni svet opozarja, da gre v primeru SP v nogometu za 
dogovorno in ne tr�no ekonomijo. Zato priporoča vodstvu zavoda, naj prouči predlog nadzornega 
sveta in izvede primerjalno analizo prodaje oglasnega prostora za SP v nogometu 2006 glede na 
sicer�nje ogla�evanje po času ogla�evanja in vrednosti prihodkov iz tega naslova na enoto (minuto). Pri 
tem naj upo�teva obdobje podobnih dogodkov kot je SP in obdobje, ko jih ni. Ugotovljeni finančni 
efekti bodo lahko v pomoč vodstvu RTV Slovenija, ko se bo v prihodnje odločalo o nakupu tovrstnih 
programskih pravic. V ustrezni vsebinski obliki naj se dopolnjeno poročilo do naslednje seje predlo�i 
tudi nadzornemu svetu.  
 
 
- Uravnote�enost plačnega sistema in javnost plač na RTV Slovenija (sklep 1-3 6. redne seje v povezavi z 
dogovorom na 9. redni seji)   
 

1-2   Nadzorni svet opozarja poslovodstvo zavoda, naj pri nagrajevanju, tako poslovodnih kot drugih 
kadrov, dosledno upo�teva obstoječo veljavno zakonodajo za javni zavod (Zakon o sistemu plač v 
javnem sektorju, Uredbo o plačah direktorjev v javnem sektorju, kolektivni pogodbi, Statut JZ RTV Slovenija) in 
priporoča previdnost, da se z dodatnim nagrajevanjem vodstvenih kadrov ne bodo povzročile 
te�ave v kasnej�ih fazah urejanja sistemizacije delovnih mest.    

 
 
- Zavarovanje odgovornosti članov nadzornega sveta � Nadzorni svet se je seznanil s prejetima 
ponudbama za zavarovanje odgovornosti članov nadzornega sveta in predlaga poslovodstvu zavoda, 
naj ponudbi prouči �e iz vidika priznavanja bonitete, garancije zavarovalnice v primeru dejanskega 
izplačila od�kodnine, v kolik�nem času se od�kodnina izplača, v katerih primerih zavarovalnica zneska 
od�kodnine ne krije, ipd..  
 
 
- Uvajanje digitalizacije v RS (sklepa  2-2 in 2-3 6. redne seje � priprava gradiva za razgovor z ministri in 
predsednikom Vlade RS)  
 
1-3  Nadzorni svet RTV Slovenija predlaga generalnemu direktorju, naj bo predlo�eno gradivo 

»Program digitalizacije JZ RTV Slovenija« dodatek k pro�nji vladi za dodelitev sredstev za 
digitalizacijo. Generalni direktor naj takoj pristopi k razgovorom s pristojnimi ministrstvi in 
Vlado RS za pridobitev teh sredstev. O poteku naj tekoče obve�ča tudi nadzorni svet.    

 
 
- Dopisni�tva RTV Slovenija v tujini  
 
1-4    Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o dopisni�ki mre�i RTV Slovenija v tujini in priporoča 

vodstvu zavoda racionalno obna�anje pri odpiranju dopisni�tev v tujini, �e posebej v sosednjih 
dr�avah, kot je primer zagreb�kega dopisni�tva. Prav tako priporoča naj se na novo imenuje 
člane komisije za imenovanje zunanjih dopisnikov in omeji mandate dopisnikom v tujini. 
Primerno bi bilo, da se dogajanje v sosednjih dr�avah spremlja preko dopisni�ke mre�e v 
Sloveniji.  

 
 
 
 
 
 



2.  POSLOVNIK NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA  
 
2-1    Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval in sprejel dopolnitve in spremembe 4. 

člena, 10., 11., 15., 19. in 30. člena predlaganega besedila poslovnika.  
 
2-2    V skladu s 27. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, �t. 96/2005) in 25. 

členom Statuta JZ RTV Slovenija (Ur. l. RS, �t. 106/2006) nadzorni svet sprejme Poslovnik 
Nadzornega sveta Radiotelevizije Slovenija.  

 
 
 
3.  VOLITVE  PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA  
 
3-1     Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi izida glasovanja za predsednika ugotavlja, da 

je bil v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija za predsednika nadzornega sveta 
izvoljen g. FRANC ORE�NIK. 

 
 
 
4.  TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 
4-1   Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z Odzivnim poročilom zavoda RTV 

Slovenija na Revizijsko poročilo Računskega sodi�ča Republike Slovenije o 
računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja JZ RTV  Slovenija  za leto 2004. 

 

 
4-2     Nadzorni svet vzame na znanje poročilo o odlivih za projekt digitalizacije prenosnega 

omre�ja. 
 
 
 
5. POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-SEPTEMBER 2006 
 
5-1      Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil in sprejme poročilo o poslovanju zavoda v 

obdobju januar-september 2006. Ob tem nadzorni svet opozarja in naroča 
poslovodstvu zavoda, naj uskladi prihodke in investicije s sprejetim planom ter 
opredeli konkretne ukrepe za Regionalni RTV center Koper tako, da bo poslovanje 
enote ob koncu poslovnega leta v okviru sprejetega plana.  

 
 
 
6.  KRITERIJI ZA DODELITEV IN MO�NO KORI�ČENJE SREDSTEV FINANCIRANJA 

RAZVOJNIH PROJEKTOV IZ NASLOVA SREDSTEV OBVEZNIC RS IN DELNIC 
EUTELSAT COMMUNICATIONS              

 
6-1    Člani nadzornega sveta do 10. novembra 2006 posredujejo Pravni slu�bi RTV Slovenija 

pisne predloge dopolnitve oz. sprememb predlaganih kriterijev (za dodelitev in mo�no 
kori�čenje sredstev iz naslova kupnine in drugih prihodkov delnic Eutelsat Communications), kot tudi dvome, 
kje bi razvojne vsebine lahko pomenile zlorabo namena.  

 

            Hkrati nadzorni svet napro�a Pravno slu�bo, naj dopolni prehodne in končne določbe 
predlaganih kriterijev ter pred sedanji 6. člen vključi določbo, ki bo upo�tevala 
mo�nost, da se morebitni prihranek sredstev nameni za porabo iste vsebine (investicije, 
kadri, organizacija in programske vsebine), kot so bila odobrena.  

 
 
 
 
 
 
 



 
7.  PRAVILNIK O IZPLAČILU SEJNIN IN POVRAČILU DRUGIH STRO�KOV ČLANOM 

PROGRAMSKEGA IN NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, NJUNIH ORGANOV 
IN DELOVNIH TELES TER PROGRAMSKIH ODBOROV  

 
7-1     Na podlagi določbe 28. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur.l. RS, �t. 96/2005), 22. 

člena Statuta JZ RTV Slovenija (Ur.l. RS, �t. 106/2006) in 11. člena Poslovnika Nadzornega 
sveta RTV Slovenija  nadzorni svet sprejme Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu 
drugih stro�kov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih 
organov in delovnih teles ter programskih odborov. 

 
7-2    Iz vidika pravilnosti obračunavanja sejnin in drugih stro�kov nadzorni svet naroča 

finančno računovodski slu�bi zavoda, naj ponovno preveri pravilnost obračuna.    
 
 
8.  IZOBRA�EVALNO SREDI�ČE RTV SLOVENIJA  
 
Nadzorni svet bo točko obravnaval na naslednji seji. 
 
 
9.  POBUDE, RAZNO 
 
- Dopis Sindikata kulturnih in umetni�kih ustvarjalcev RTV Slovenija 
 
9-1    Nadzorni svet se je seznanil z dopisom Sindikata kulturnih in umetni�kih ustvarjalcev 

RTV Slovenija. Ker je za odgovore na zastavljena vpra�anja pristojno poslovodstvo 
zavoda, nadzorni svet predlaga, naj se sindikat za odgovore obrne neposredno na 
poslovodstvo.  

 
- - - 

 
Do naslednje seje naj direktor Radia Slovenija  iz programskega poročila poda odgovor, 
kolikokrat je bila v programu objavljena reklama za koncerte Andreja �ifrerja in generalni 
direktor, koliko je za to ogla�evanje plačala  firma, ki je koncerte ogla�evala.   
 

- - - 
 
Naslednja seja nadzornega sveta bo v četrtek, 30. novembra 2006 v Regionalnem RTV centru 
Koper. 
 
                                                                            
 

Namestnik pred. Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
                                                           Toma� Gla�ar,l.r. 
 
 
 
 
 




