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UVOD 
 

Nadzorni svet RTV Slovenija (v nadaljevanju: NS) po Zakonu in Statutu RTV Slovenija: sprejme statut zavoda;  
finančni načrt in letno poročilo; odloča o uporabi morebitnega prese�ka prihodkov nad odhodki; določa ceno 
storitev, ki niso del javne slu�be; določi način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov; 
način plačevanja prispevkov za sprejemnike ter kriterije za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo skladno z 
zakonom; odloča o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev; nadzira poslovanje 
zavoda; nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja ter pregleduje periodične obračune. Pri 
svojem delu ima pravico do vpogleda v vso dokumentacijo zavoda, vključno z dokumentacijo, ki se nana�a na 
obratovanje oddajnikov. Organizira svoje delo, za kar ima pravico imenovati svoje odbore v skladu s 
poslovnikom ter odloča o drugih vpra�anjih, določenih z zakonom ali statutom. O svojih ugotovitvah pisno 
obve�ča Programski svet in Programska odbora RTV- programov za italijansko oz. mad�arsko narodno 
skupnost, Dr�avni zbor in pristojnega ministra za področje medijev. 

NS �teje enajst članov. Upo�tevaje zastopanost političnih strank jih pet imenuje in razre�uje Dr�avni zbor, �tiri 
Vlada RS, dva pa na neposrednih volitvah izvolijo zaposleni. Za mandatno obdobje 2006 - 2010 so bili s strani 
Dr�avnega zbora RS imenovani: Nikola Damjanić, Toma� Gla�ar, mag. Klemen Jaklič, Franc Ore�nik, mag. 
Igor �etinc; s strani  Vlade RS: Janez Čade�, dr. Janez Jerov�ek, dr. Matja� Durjava, Sonja Heine, izvoljena 
izmed zaposlenih pa sta bila Martin �velc in Rajko Gerič. V tej sestavi se je NS sestal prvič 26.1.2006 in za 
predsednika izvolil dr. Janeza Jerov�ka. Na 2. redni seji 27.2.2006 je bil za namestnika predsednika izvoljen 
Toma� Gla�ar. Glede na imenovanje za v.d. odgovornega urednika informativnih in izobra�evalnih programov 
TV Slovenija je v mesecu juniju 2006 prenehal mandat predstavniku zaposlenih Rajku Geriču. Volitve za 
nadomestnega člana so bile sicer izvedene 13.9.2006, vendar zaradi prenizke udele�be volilnih upravičencev 
(49,29%) neuspe�no. Nadomestne volitve bodo v skladu z ZSDU, po informaciji predsednika Sveta delavcev 
RTV Slovenija, izvedene 15. marca 2007. V mesecu avgustu je odstopil dr. Janez Jerov�ek, katerega je, po 
sklepu Vlade RS z dne 14.9.2006, nadomestil mag. Silvo �kornik. Do 26. oktobra 2006, ko je bil izvoljen za 
predsednika Franc Ore�nik, je NS vodil namestnik predsednika Toma� Gla�ar. 

V letu 2006 se je NS sestal na 12-ih rednih sejah, od katerih je 4. redna seja potekala v nadaljevanju in na dveh 
izrednih sejah. Povprečna dol�ina seje je bila 5 ur in pol.  

V sled spoznanja, da je zaradi nakopičenih strukturnih problemov nujno potrebno poslovno, organizacijsko in 
vsebinsko preoblikovanje JZ RTV Slovenija, je NS v prvem letu svojega delovanja obravnaval �tevilna, tudi 
posamična vpra�anja, področja in probleme ter sprejel �tevilne sklepe. Večina njih je sestavni del nadaljevanja 
tega poročila, upo�tevaje realizacijo njihovega izvajanja, katero je NS spremljal tekoče, iz seje v sejo. 

Prvi vsebinski del poročila predstavlja seznam sej NS, kdaj so bile, kak�ni dnevni redi so se na njih obravnavali 
in kdo od članov je bil na teh sejah prisoten. V tem delu bralec dobi kronolo�ki pregled nad delom NS. Iz 
seznamov prisotnih članov je mo�no razbrati, da so bile vse seje sklepčne in so člani lahko glasovali in 
sprejemali sklepe, ne glede na potrebno večino. 

Delo in rezultati NS so najbolj vidni preko sklepov in njihove izvedbe. Zato je poročilo o delu NS v drugem 
vsebinskem delu sestavljeno iz sprejetih sklepov, razvr�čenih po posamezni tematiki. Člani NS smo v prvem letu 
svojega delovanja obravnavali različne tematike, ki so v poročilu zajete v podpoglavja planiranje, poročila, 
ekonomika poslovanja, investicije, kadrovske zadeve, sredstva iz delnic Eutelsat-a in pravne zadeve. Nekatere 
dokumente in sklepe smo morali sprejeti tudi za nemoteno delovanje NS samega. Sklepi iz tega področja so 
zapisani pod poglavjem »Notranje aktivnosti NS«. Tematike so razdeljene podobno, kot je NS oblikoval odbore. 
Bralec bo preko pregledna sklepov po posamezni tematiki lahko razbral aktivnosti NS na posamezno temo ter 
dinamiko re�evanje in izvajanja sklepov. Ta del je pomemben tudi za člane NS, saj omogoča natančen vpogled v 
oblikovanje, dopolnjevanje in realizacijo sklepov ter zavez in predlogov, ki jih je NS posredoval poslovodstvu. 

V naslednjem sklopu so prikazani sklepi, ki �e niso bili izpolnjeni. Razlog njihove neizpolnitve je bil predvsem v 
tem, da je njihova realizacija predvidena v letu 2007. Njihova realizacija je predvidena prete�no v začetku leta. 

V zadnjem delu, pred zaključkom, so predstavljene �e vsebine o katerih bi generalni direktor moral NS redno 
obve�čati na vsaki seji.  
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1 SEJE NADZORNEGA SVETA 
V letu 2006 se je NS sestal na 12-ih rednih sejah, od katerih je 4. redna seja potekala v nadaljevanju in na dveh 
izrednih sejah. Povprečna dol�ina seje je bila 5 ur in pol.  

V letu 2006 je imel NS sledeče seje: 

1. redna seja  z dne  26. januarja 2006 
d n e v n i   r e d : 

1. Sprejem ugotovitvenega sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta 

2. Volitve predsednika in namestnika Nadzornega sveta RTV Slovenija 

3. Pobude, razno 

• priprava osnutka Statuta RTV Slovenija in poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija 

• začasno financiranje po dvanajstinah 

• pridobitev mnenja In�tituta za javno upravo 

• cena minute programa (oddaje) 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: dr. Janez Jerov�ek, Nikola Damjanić, Toma� Gla�ar, Franc Ore�nik, 
mag. Igor �etinc, Janez Čade�, dr. Matja� Durjava, Sonja Heine, Rajko Gerič in Martin �velc 

ODSOTNI ČLAN  NADZORNEGA SVETA:  mag. Klemen Jaklič - opr. 

2. redna seja  z dne  27. februarja 2006 
d n e v n i  r e d : 

1. Potrditev zapisnika  1. redne seje 

• poročilo o realizaciji sklepov 

2. Volitve namestnika predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija 

3. Sprejem letnega poročila RTV Slovenija za leto 2005 

• poročilo o obstoječem stanju delnic Eutelsat 

4. Poročilo o poslovanju RTV Slovenija v januarju 2006 - realizacija financiranja 

   organizacijsko programskih enot po dvanajstinah 

• razprava o mo�nostih zmanj�anja stro�kov dela in zaposlenosti 

5. Razprava o osnutku predloga Statuta RTV Slovenija (poročilo o sestankih, načinu dela, 

    informacija o evropskih tovrstnih zakonodajah in statutih) 

6. Oblikovanje skupine za izdelavo poslovnika 

7. Razprava o pismu In�tituta za javno upravno pri Pravni fakulteti - zadeva konflikt interesov 

8. Pobude, razno: 

• svetovno prvenstvo v nogometu 2006 

• sklepanje pogodb s honorarnimi sodelavci (novinarji) 

• poprava sestave nadzornega sveta, ki je objavljena v Katalogu informacij javnega značaja na 
portalu RTV Slovenija 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: dr. Janez Jerov�ek, Nikola Damjanić, Toma� Gla�ar, 
Franc Ore�nik, mag. Igor �etinc, Janez Čade�, dr. Matja� Durjava, Sonja Heine, mag. Klemen Jaklič, 
Rajko Gerič in Martin �velc 
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1. izredna seja  z dne 21. marca  2006 
d n e v n i  r e d : 

1.  Potrditev zapisnika 2 redne seje 

• poročilo o realizaciji sklepov 

2.  Problematika kompetenc in vodenja finančnih tokov na osnovi pooblastil, ki jih je dal generalni  

    direktor g. Anton Guzej namestniku generalnega direktorja g. Aleksu �takulu in odgovornost 

    nadzornega sveta za finančno stanje v zanj tako definiranih razmerah 

3.  Ponovni pregled finančnega stanja zavoda, problematika dvanajstin in realizacija sklepov 

    nadzornega sveta s tega področja 

4.  Razprava o dopolnjenem Statutu RTV Slovenija 

5.  Problematika zaposlovanja in stro�kov dela na RTV Slovenija za obdobje 2003 do 2005 

6.  Razprava in sprejem poslovnika nadzornega sveta 

7.  Poročilo o Oddajnikih in zvezah 

8.  Poročilo o dejavnosti za ugotavljanje in izračunavanje minute programa 

9.  Razno in pobude 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: dr. Janez Jerov�ek, mag. Klemen Jaklič, Nikola Damjanić, 
Toma� Gla�ar, Franc Ore�nik, mag. Igor �etinc, Janez Čade�, dr. Matja� Durjava, Sonja Heine, Rajko 
Gerič in Martin �velc 

3. redna seja  z dne 03. aprila  2006 
d n e v n i  r e d : 

1.   Potrditev zapisnika 1. izredne seje 

• poročilo o realizaciji sklepov 

2.   Realizacija poslovanja zavoda v mesecu februarju  2006 

3.   Problematika zaposlovanja in stro�kov dela na RTV Slovenija za obdobje 2003 do 2005 

4.   Poročilo o Oddajnikih in zvezah 

5.   Poročilo o dejavnosti za ugotavljanje in izračunavanje minute programa 

6.   Obravnava in sprejem poslovnika nadzornega sveta 

7.  Obravnava  predloga izplačila sejnin in povračil materialnih stro�kov članom 

      Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija ter njunih delovnih teles  

8.   Razprava o dopolnjenem Statutu RTV Slovenija 

9.   Pobude, razno                                  

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: dr. Janez Jerov�ek, mag. Klemen Jaklič, Nikola Damjanić, 
Toma� Gla�ar, Franc Ore�nik, mag. Igor �etinc, Janez Čade�, dr. Matja� Durjava, Sonja Heine, Rajko 
Gerič in Martin �velc 

4. redna seja  z dne 09. maja 2006 
d n e v n i  r e d : 

1.    Potrditev zapisnika  3. redne seje 

• poročilo o realizaciji sklepov 

2.   Programsko poslovni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2006 

• predlog sklepa o prodajo obveznic 

3.   Sprejem  Začasnega poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija 
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4.    Sklep o izplačilu sejnin in povračil drugih stro�kov članom 

      Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija ter njunih delovnih teles  

5.    Eurosong 2006 

6.   Realizacija poslovanja zavoda v obdobju januar-april 2006 

7.   Nadaljevanje razprave o statutu 

8.   Poročilo o dejavnosti za ugotavljanje in izračunavanje minute programa 

9.   Izobra�evalno sredi�če RTV Slovenija 

10.  Pobude, razno:                                  

• dopis Mirovnega in�tituta 

• nerealizirana zahteva o ukinitvi zaupnosti elektronskih sporočil 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: dr. Janez Jerov�ek, Nikola Damjanić, Toma� Gla�ar, mag. 
Igor �etinc, Janez Čade�, dr. Matja� Durjava, Sonja Heine, Rajko Gerič in Martin �velc 

ODSOTNA ČLANA  NADZORNEGA SVETA:  mag. Klemen Jaklič in Franc Ore�nik - oba opr. 

nadaljevanje 4. redne seje z  dne 25. maja 2006 
d n e v n i  r e d : 

Potrditev zapisnika prvega dela 4. redne seje in pregled realizacije sklepov 

6.   Realizacija poslovanja zavoda v obdobju januar-april 2006 

7.   Nadaljevanje razprave o statutu 

8.   Poročilo o dejavnosti za ugotavljanje in izračunavanje minute programa 

9.   Izobra�evalno sredi�če RTV Slovenija 

10.  Pobude, razno                               

• ocena zaslug za posel Eutelsat-a in za nalo�ene obveznice 

• načrt investicij v letu 2006  in predlog sklepa o odprodaji obveznic 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: dr. Janez Jerov�ek, Nikola Damjanić, Sonja Heine, Toma� 
Gla�ar, mag. Igor �etinc, Janez Čade�, mag. Klemen Jaklič, Franc Ore�nik, Rajko Gerič in Martin 
�velc 

ODSOTNI  ČLAN  NADZORNEGA SVETA:  dr. Matja� Durjava - opr. 

5. redna seja  z dne 19. junija  2006 
d n e v n i  r e d : 

1.  Potrditev zapisnika  nadaljevanja 4. redne seje 

2.  Pregled realizacije sklepov 4. redne seje   

     s posebnim poudarkom na realizaciji: sklepa 6-7 "O uravnote�enosti sistema plač", 

    sklepa 8-1 in 8-2 "O izračunavanju minute programa", 

    sklepa 9-1 "Izobra�evalno sredi�če RTV Slovenija" 

3.  Problematika pravd iz delovnih sporov. Predlogi za sporazumne re�itve 

4.  Projekt Eutelsat 

5.  Problematika digitalizacije in določitev politike investiranja do leta 2012 

6.  Predlog novega Cenika arhivskega in dokumentarnega gradiva RTV Slovenija 

7.  Pobude, razno                                

• pismo prof.dr. �imeta Ivanjka v zadevi, objava sodne poravnave v 2. Dnevniku RTV Slovenija 
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PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: dr. Janez Jerov�ek, Toma� Gla�ar, mag. Klemen Jaklič, 
Franc Ore�nik, mag. Igor �etinc, Janez Čade�, dr. Matja� Durjava, Sonja Heine in Martin �velc 

ODSOTNI  ČLAN  NADZORNEGA SVETA:  Nikola Damjanić - opr. 

6. redna seja  z dne 27. julija 2006 
d n e v n i  r e d : 

1.  Potrditev zapisnika  5. redne seje 

• pregled realizacije sklepov 5. redne seje in 

• nerealiziranih sklepov dosedanjih sej 

2.  Kori�čenje obveznic RS za razvojne projekte - prednostne naloge  

3.  Poročilo o revidiranju in pismo poslovodstvu za leto 2005 

4.  Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-junij 2006 

• ocena poslovanja zavoda po prvih �estih mesecih leta 2006 

• finančno poročilo april-junij 2006 

5.  Priprava Statuta JZ RTV Slovenija 

6.  Predlog Pravilnika o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo  

     prispevka za programe RTV Slovenija 

7.  Pobude, razno                           

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: dr. Janez Jerov�ek, Toma� Gla�ar, mag. Klemen Jaklič, 
Franc Ore�nik, mag. Igor �etinc, Janez Čade�, dr. Matja� Durjava, Sonja Heine in Martin �velc 

ODSOTNI  ČLAN  NADZORNEGA SVETA:  Nikola Damjanić - opr. 

2. izredna seja  z dne 31. avgusta 2006 
d n e v n i  r e d : 

1. Odstopna izjava dr. Janeza Jerov�ka 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Toma� Gla�ar, mag. Klemen Jaklič, Nikola Damjanić, 
Franc Ore�nik, mag. Igor �etinc, Janez Čade�, dr. Matja� Durjava, Sonja Heine in Martin �velc 

ODSOTNI  ČLAN  NADZORNEGA SVETA:  dr. Janez Jerov�ek 

7. redna seja  z dne 31. avgusta 2006 
d n e v n i  r e d : 

1.  Potrditev zapisnika  6. redne seje 

     - pregled realizacije sklepov  6 redne seje 

2.  Obravnava dopolnjenega osnutka Statuta JZ RTV Slovenija 

3.  Problematika prito�b na nadzorni svet 

4.  Pobude, razno. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Toma� Gla�ar, mag. Klemen Jaklič, Nikola Damjanić, 
Franc Ore�nik, mag. Igor �etinc, Janez Čade�, dr. Matja� Durjava, Sonja Heine in Martin �velc 

ODSOTNI  ČLAN  NADZORNEGA SVETA:  dr. Janez Jerov�ek (v odstopu) 

8. redna seja z dne 14. septembra 2006 
d n e v n i  r e d : 

1. Potrditev zapisnika 2. izredne in 7. redne seje 

- pregled realizacije sklepov 
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2. Odstop člana in predsednika NS dr. Janeza Jerov�ka 

- obravnava razlogov za odstop 

- ugotovitveni sklep o odstopu predsednika 

3. Kriteriji za dodelitev in mo�no kori�čenje sredstev iz naslova obveznic RS 

4. Poročilo Računskega sodi�ča  

5. Sejnine in druga povračila Nadzornega in Programskega sveta 

6. Pobude, razno 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:   Toma� Gla�ar, Franc Ore�nik, mag. Igor �etinc, Janez 
Čade�, dr. Matja� Durjava in Martin �velc 

ODSOTNI  ČLANI  NADZORNEGA SVETA:  Nikola Damjanić - opr., Sonja Heine -opr., mag. Klemen 
Jaklič in dr. Janez Jerov�ek (v odstopu) 

9. redna seja z dne 28. septembra 2006 
d n e v n i  r e d : 

1. Potrditev zapisnika 8. redne seje 

- pregled realizacije sklepov 

2. Tekoča obvestila generalnega direktorja o: 

• porabi obveznic RS 

• odpravi nepravilnosti iz Revizijskega poročila za leto 2005 

• odpravi nepravilnosti  iz poročila Računskega sodi�ča za leto 2004 

• realizaciji uvedbe celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stro�kov oddaj v programih RTV 
Slovenija 

3. Sprejem Statuta JZ RTV Slovenija 

4. Problematika zaposlovanja in delovnih mest 

5. Pobude, razno 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Toma� Gla�ar, Franc Ore�nik, Nikola Damjanić, mag. 
Igor �etinc, mag. Klemen Jaklič, Janez Čade�, dr. Matja� Durjava, Sonja Heine, Martin �velc in mag. 
Silvo �kornik 

10. redna seja z dne  26. oktobra 2006 
d n e v n i  r e d : 

1. Potrditev zapisnika 9. redne seje 

- pregled realizacije sklepov 

2. Poslovnik Nadzornega sveta RTV Slovenija  

3. Volitve predsednika nadzornega sveta 

4. Tekoča obvestila generalnega 

5. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-september 2006 

6. Kriteriji za dodelitev in mo�no kori�čenje sredstev financiranja razvojnih projektov iz  

    naslova sredstev obveznic RS in delnic Eutelsat Communications             

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 

8. Izobra�evalno sredi�če RTV Slovenija 
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9. Pobude, razno: 

• dopis Sindikata kulturno umetni�kih ustvarjalcev RTV Slovenija 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Toma� Gla�ar, Nikola Damjanić, Franc Ore�nik, mag. 
Igor �etinc, mag. Klemen Jaklič, Janez Čade�, dr. Matja� Durjava, Sonja Heine, mag. Silvo �kornik in 
Martin �velc 

11. redna seja z dne 30. novembra 2006 
d n e v n i  r e d : 

1. Potrditev zapisnika 10. redne seje 

- pregled realizacije sklepov 

2. Tekoča obvestila generalnega direktorja 

3. Imenovanje sekretarja nadzornega sveta 

4. Izobra�evalno sredi�če RTV Slovenija  

5. Osnutek planskih dokumentov JZ RTV Slovenija za leto 2007: 

• programsko-produkcijski načrt 

• program investicij 

• finančni načrt 

• plan kadrov 

6. Kriteriji za dodelitev in mo�no kori�čenje sredstev financiranja razvojnih projektov iz  

    naslova sredstev obveznic RS in delnic Eutelsat Communications             

7. Pobude, razno 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Franc Ore�nik, Toma� Gla�ar, Nikola Damjanić, mag. 
Igor �etinc, Janez Čade�, dr. Matja� Durjava, Sonja Heine, mag. Silvo �kornik in Martin �velc 

ODSOTNI  ČLAN  NADZORNEGA SVETA:  mag. Klemen Jaklič - opr. 

12. redna seja z dne  21. decembra  2006 
d n e v n i  r e d : 

1. Potrditev zapisnika 11. redne seje 

- pregled realizacije sklepov 

2. Tekoča obvestila generalnega direktorja 

3. Merila za kori�čenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz 

    tega naslova 

4. Planski dokumenti JZ RTV Slovenija za leto 2007 

5. Pravilnik o oblikovanju delovnih teles nadzornega sveta 

6. Pobude, razno: 

• spisek redno zaposlenih in rednih honorarnih sodelavcev, ki imajo manj kot 40 delovnih ur 

• poročilo Mirovnega in�tituta o spremljanju delovanja RTV Slovenija po sprejetju novega zakona 
nformacija članom nadzornega sveta 

• ogled RTV centra v Ljubljani 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Franc Ore�nik, Toma� Gla�ar, Nikola Damjanić, mag. 
Igor �etinc, mag. Klemen Jaklič, dr. Matja� Durjava, Sonja Heine, mag. Silvo �kornik in Martin �velc 

ODSOTNI  ČLAN  NADZORNEGA SVETA:  Janez Čade� - opr. 
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2 PREGLED OBRAVNAVANIH PODROČIJ, SKLEPOV IN 
UGOTOVITEV  NADZORNEGA SVETA 

2.1 PLANIRANJE 

2.1.1 Sprejemanje plana za leto 2006 

1. redna seja 
3-3  Glede na to, da JZ RTV Slovenija nima sprejetega letnega programsko poslovnega načrta, 
pač pa je bilo sprejeto začasno financiranje organizacijsko programskih enot po dvanajstinah, 
nadzorni svet zadol�uje v.d. generalnega direktorja, naj od vseh zahteva dosledno spo�tovanje 
financiranja po dvanajstinah in v primeru prekoračitve porabe zahteva osebno -od�kodninsko 
materialno- odgovornost.  

Nadzorni svet naroča, naj bo v mesečnih poročilih o poslovanju zavoda jasno razvidno kak�en 
je bil plan dvanajstin in kak�na je bila poraba ter se v primeru prekoračitve poda pojasnilo, na 
katerih segmentih in zakaj je do prekoračitve pri�lo. Ob upo�tevanju  programskih dogodkov, 
kot so npr. zimske olimpijske igre, ipd. pa se naj vnaprej podajo tudi morebitna odstopanja 
porabe sredstev z ustrezno obrazlo�itvijo.   

2. redna seja 
4-2   Nadzorni svet RTV Slovenija glede na poročilo o poslovanju zavoda v mesecu januarju 
2006 omejuje plan na stro�kovni strani na 23 milijard ob nespremenjenih prihodkih. 

4-3   Nadzorni svet  zavezuje v.d. generalnega direktorja k dosledni uresničitvi porabe sredstev 
po dvanajstinah do sprejema programsko poslovnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2006.  

1. izredna seja 
3-1 Nadzorni svet RTV Slovenija naroča, da se mora realizacija poslovanja organizacijsko 
programskih enot do sprejetja plana za leto 2006 izvajati na ravni porabe posamezne mesečne 
ravni leta 2005 zmanj�ani za 10%, ob predpostavki, da so tudi prihodki enaki kot v letu 2005. 

3. redna seja 
2-1   Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, naj v najkraj�em mo�nem 
času predlo�i programsko poslovni načrt za leto 2006. Do predlo�itve plana ostaja v veljavi 
sklep 3-1 prve izredne seje nadzornega sveta. 

4. redna seja 
2-1   Nadzorni svet RTV Slovenija je  obravnaval predlog Programsko poslovnega načrta JZ 
RTV Slovenija za leto 2006. Na podlagi ugotovitve, da iz predlo�enega finančnega dela plana 
ne izhaja pozitiven rezultat iz poslovanja, nadzorni svet zavrača finančni del plana in ga odstopa 
poslovodstvu zavoda v dopolnitev. Nadzorni svet pričakuje, da mu bo do seje dne 25. maja 
2006, ko bo dokončno odločal o finančnem načrtu zavoda za leto 2006, predlo�en dopolnjen 
predlog, katerega rezultat iz poslovanja bo planiran na pozitivno ničlo. 

(Nadaljevanje 4. redne seje) 

6-6 Nadzorni svet v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija sprejme predlo�eni usklajeni 
finančni del plana za leto 2006, katerega rezultat iz poslovanja je pozitiven. Pri tem mora 
predlagatelj upo�tevati za organe RTV Slovenija v planu Skupnih dejavnosti načrtovanih 
dvanajst sej Nadzornega sveta in deset sej Programskega sveta RTV Slovenija. Načrt investicij  
zavoda v letu 2006 bo nadzorni svet obravnaval na junijski seji (sklep 10-6). 

Generalni direktor o realizaciji sprejetega plana seznanja nadzorni svet s trimesečnimi poročili, 
predstavniki  nadzornega sveta pa enkrat mesečno pregledajo mo�na odstopanja od plana.  
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2.1.2 Sprejemanje plana za leto 2007 

11. redna seja 
5-1  Nadzorni svet je na podlagi določil Zakona in Statuta JZ RTV Slovenija obravnaval 
osnutek planskih dokumentov za leto 2007. Ob tem je zavzel stali�če, da je osnutek 
Programsko-produkcijskega načrta za leto 2007 potrebno temeljito spremeniti, in sicer v smislu: 
delitve dejavnosti in stro�kov na javni in tr�ni del, revidiranja strategije poslovanja javnega 
zavoda, opredelitve konkretnih ciljev ter upo�tevanja pripomb in predlogov, ki so bili podani v 
razpravi. 

Konkretne pripombe in predloge za izbolj�anje planskih dokumentov so člani nadzornega sveta 
posredovali vodstvu zavoda tudi v pisni obliki.  

Nadzorni svet naroča, naj se mu predlo�i �e:  

1. imenovanja odgovornih urednikov in pomočnikov generalnega direktorja, ki so jim bila 
izročena tudi  ustrezna pooblastila; 

2. pojasnilo o vključenosti in programski izkori�čenosti obeh glasbenih korpusov, �e 
posebej Big Banda; 

3. koliko (v procentih) lastne produkcije TV oddaj bo v letu 2007 studijskih in koliko 
drugače pripravljenih;  

4. koliko programa za italijansko narodno skupnost bo v letu 2007 podnaslovljenega v 
sloven�čini in kolik�en bi bil stro�ek, če bi bil omenjeni program tudi podnaslovljen; 

5. opredeli in poda naj se, v planu pa upo�teva, bodisi v znesku ali minuta�i, tudi 
upo�tevanje obveze 9. člena Zakona o RTV Slovenija, ki zavezuje RTV Slovenija, da v 
skladu s programsko produkcijskim načrtom objavi razpis za odkup slovenskih avdio 
vizualnih del neodvisnih producentov; 

6. pri planski postavki načrta nalo�b naj se poda (glej Investicije / plan 2007) 

O izpolnjevanju in uresničevanju zahtevanega razmerja  RTV Slovenija med lastno in tujo 
produkcijo programskih vsebin, naj se nadzornemu svetu poroča trikrat letno. Pri izračunu 
dele�ev naj se upo�teva le premierno predvajanje.  

12. redna seja 
4-2   Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlo�ena pojasnila k planskim dokumentom, ki so 
bila zahtevana na 11. redni seji in naroča generalnemu direktorju: 

1. da se ponovno predlo�i seznam imenovanih na najodgovornej�a mesta v zavodu  
potem ko bodo opravljena vsa imenovanja;    

2. poda naj se odgovor, koliko programa za italijansko narodno skupnost bo v letu 
2007 podnaslovljenega v sloven�čini in kolik�en bi bil stro�ek, če bi bil omenjeni 
program tudi podnaslovljen; 

3. pri planski postavki načrta nalo�b »2. 17  Microsoft licence« naj se pred javnim 
razpisom prouči vse mo�ne opcije ter opredeli, koliko licenc zavod dejansko 
potrebuje in kak�ne vrste.   

4-3  Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval predlo�eni planski dokument za leto 2007 in 
sprejel naslednje, v razpravi predlagane dopolnitve:  

1. planski dokument za leto 2007 se izdela v enotni valuti Evro; 

2. zagotovi se preglednost in povezava med programsko-produkcijskim in 
finančnim  delom;    

3. podrobneje se razmeji in loči finančno poslovanje javne slu�be in tr�ne 
dejavnosti;    

4. odpravijo se slovnične napake.  

S temi dopolnitvami Nadzorni svet RTV Slovenija, na podlagi 27. člena Zakona o RTV 
Slovenija in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, na predlog generalnega direktorja in ob 
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upo�tevanju soglasja programskega sveta, sprejme finančni plan  JZ RTV Slovenija za leto 
2007. 

4-4  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da  izdela čistopis  celotnega 
PPN-ja JZ RTV Slovenija za leto 2007 in ga posreduje članom najkasneje do 15. januarja 2007. 

2.1.3 Sprejemanje plana za leto 2008 

12. redna seja 
4-5  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, naj takoj prične z aktivnostmi 
projekta priprave PPN-ja  za leto 2008  in do naslednje seje nadzornega sveta imenuje  
odgovornega vodjo projekta, ki bo zadol�en, da do meseca marca 2007 pripravi in nadzornemu 
svetu  predlo�i finančne okvire in terminski plan izdelave planskega dokumenta za leto 2008. 

2.1.4 Projekt uvedbe enotne valute EVRO 

11. redna seja 
Glede na to, da bo Republika Slovenija s prehodom na enotno valuto »evro« 01. januarja 2007 
postala del enotnega evropskega monetarnega sistema, nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj 
do naslednje seje predlo�i celovito informacijo o aktivnostih JZ RTV Slovenija, vezanih na 
uvedbo evra (ali je bil imenovan projektni tim, so bile preverjene vse potencialne notranje in 
zunanje nevarnosti vezane na zagotovitev nemotenega poslovanja zavoda  ob uvedbi enotne 
valute ipd.). 

12. redna seja 
Na podlagi pisnega poročila zavoda je NS na 12. redni seji ugotovil, da je vodstvo JZ RTV 
Slovenija sistematično pristopilo k projektu uvedbe enotne valute evra in da, vsaj tako izhaja iz 
podanega  poročila, ne obstajajo bistvena tveganja, ki bi lahko ogrozila delovanje oz. poslovanje 
zavoda po 01.01.2007. 

2.2 POROČILA 

2.2.1 Letno poročilo RTV Slovenija za leto 2005 

2. redna seja 
Nadzorni svet je ob obravnavi in sprejemu letnega poročila o poslovanju  Javnega zavoda RTV 
Slovenija v letu 2005 sprejel sledeče sklepe: 

3-1   Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje prese�ek prihodkov nad odhodki v tekočem letu 
2005 v  vi�ini 9.864.664 tisoč SIT. 

Skupni prese�ek odhodkov nad prihodki iz večletnega poslovanja zna�a 4.079.345 tisoč SIT. 

3-2   Sedanja vrednost odpisov, manjkov materiala in gotovih proizvodov v vi�ini 1.242 tisoč 
SIT bremeni stro�ke poslovanja. 

Sedanja vrednost odpisov osnovnih sredstev v vi�ini 8.011 tisoč SIT bremeni prevrednotovalne 
poslovne odhodke. 

3-3  Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje finančne, prevrednotovalne in izredne prihodke in 
odhodke v navedenih vi�inah. 

Vrednost sredstev (aktive) oziroma virov sredstev (pasive) na dan 31.12.2005  zna�a  
22.248.783 tisoč SIT. 

V zunajbilančni evidenci zavod izkazuje 10.056.028 tisoč SIT potencialnih terjatev in 
obveznosti. 
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2.2.2 Letno poročilo RTV Slovenija za leto 2006 

8. redna seja 
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.  

Kot izhaja iz sklepa 1-3 8. redne seje Slu�ba za tr�enje RTV programov, v okviru letnega 
poročila izdela in predlo�i poslovno poročilo za leto 2006 in istočasno predlo�i plan tr�enja za 
leto 2007.  

2.2.3 Revizijsko poročilo za leto 2005 

6. redna seja 
3-1  Nadzorni svet naroča poslovodstvu, naj v roku 6-ih mesecev odpravi nepravilnosti  iz 
revizijskega poročila in pisma poslovodstvu. O odpravi nepravilnosti sproti  obve�ča nadzorni 
svet, končno poročilo pa poda na februarski seji 2007. 

Hkrati nadzorni svet naroča, naj se v odpravljanje nepravilnosti aktivno vključi tudi notranja 
revizorka in o ugotovitvah tekoče obve�ča tudi nadzorni svet.  

 Ugotovitvi revizije, da se za honorarno delo �teje delo, ki iz opisa del in nalog spada v redno 
delo, naj obravnava tudi delovna skupina, ki jo je imenoval generalni direktor za področje 
honorarnega del. Svoje ugotovitve naj sporoči nadzornemu svetu v mesecu septembru. 

Generalni direktor tekoče obve�ča NS o ukrepih in odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti in 
nepravilnosti iz revizijskega poročila. Končno poročilo pa, kot izhaja iz sklepa, NS poda na seji 
februarja 2007.  

11. redna seja 
2-1  Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil in podpira predlog ukrepov za zmanj�anje 
stro�kov izterjave RTV naročnine, ki ga je predlo�ilo vodstvo zavoda. Ob tem nadzorni svet 
priporoča vodstvu zavoda, naj pri realizaciji predloga ukrepov ravna skladno s skrbnostjo 
dobrega gospodarja in sprejema ekonomsko upravičene ukrepe. 

12. redna seja 
Na 12. redni seji je NS ob obravnavi poročila realizacije sklepa sprejel dogovor, da je sklep 2-1 
11. redne seje delno realiziran. V veljavi ostaja �e naprej priporočilo NS, naj vodstvo pri 
realizaciji ukrepov ravna skladno s skrbnostjo dobrega gospodarja in sprejema ekonomsko 
upravičene ukrepe. Permanentno naj spremlja problematiko izterjave in po potrebi ustrezno 
ekonomsko ukrepa ter o tem četrtletno obve�ča tudi NS. 

Nadzorni svet je od 9. redne seje dalje spremljal v okviru samostojne, redne točke dnevnega 
reda, tekoča obve�čanja generalnega direktorja, med drugim tudi o odpravi nepravilnosti iz 
revizijskega poročila za leto 2005. Končno poročilo pa, v skladu s sklepom 3-1 6. redne seje, 
poda generalni direktor na seji NS v mesecu februarju 2007. V  odpravo razkritih nepravilnosti 
se je vključila tudi notranja revizorka, ki je redno prisostvovala tudi sejam NS.   

2.2.4 Poročilo Računskega sodi�ča o računovodskih izkazih in 
pravilnosti poslovanja JZ RTV  Slovenija za leto 2004 

8. redna seja 
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. 
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 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). 

9. redna seja 
Nadzorni svet sprejme informacije generalnega direktorja glede sprejetih popravljalnih ukrepov 
za odpravo nepravilnosti iz poročila Računskega sodi�ča za leto 2004.  

Vezano na popravljalne ukrepe vodstva za odpravo nepravilnosti, ugotovljenih v poročilu 
Računskega sodi�ča je nadzorni svet apeliral na vodstvo zavoda, da je zaradi jasnosti in čistosti 
oblikovanja in izplačevanja plač potrebno prioritetno pospe�iti aktivnosti za čimprej�njo 
pripravo akta o sistemizaciji delovnih mest in pravilnika, ki bo urejal nagrajevanje in 
napredovanje zaposlenih. Zato bi veljalo, da bi vodstvo za pripravo nove sistemizacije delovnih 
mest oblikovalo v okviru zavoda projektno delovno skupino ter določilo  vodjo projekta. V sled 
zahtevnosti in strokovnosti naj razmisli tudi o povabilu k sodelovanju zunanjega svetovalca (NS 
je predlagal ga. Nado Zupan iz Ekonomske fakultete), kajti gre za vsebinsko zahtevno delo, ko je 
skozi organiziranost poslovnega procesa potrebno ugotoviti dejanske potrebe po delu, glede na 
dejavnost, ki jo RTV Slovenija opravlja. Generalni direktor je pojasnil tudi, da je ukrep, po 
katerem morajo biti vsa nagrajevanja med 10% in 30% osnovne plače zaposlenega pisno 
obrazlo�ena, nov in velja od 1. septembra. Kar zadeva določanja plače pomočnikom 
generalnega direktorja, so bile nepravilnosti delno �e odpravljene, dokončno pa bodo s 
sprejetjem statuta, ko bodo pravila oblikovanja in določanja njihove osnovne plače postavljena 
na novo. Po sprejetju statuta bodo prenehale funkcije ne le sedanjim pomočnikom, pač pa tudi 
vodjem enot in obema vodjema regionalnih RTV centov, prav tako vodjem produkcijskih enot 
in odgovornim urednikom. Zagotovo bo pri�lo tudi do korekcije plač, kriterij določanja bodo 
plača generalnega direktorja, direktorja Radia in direktorja Televizije, kar pomeni, izhajajoč iz 
sistema plač v javnem sektorju, 60. oz. 59. plačilni razred. 

10. redna seja 
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. 

 

12. redna seja 
2-1  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, naj do naslednje seje predlo�i 
poročilo, vezano na področje varstva pri delu, vključno z ukrepi, ki so bili s tem v zvezi 
sprejeti.   

2-2   Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s porevizijskim poročilom o popravljalnih 
ukrepih JZ RTV Slovenija in naroča generalnemu direktorju, da poskrbi za takoj�njo realizacijo 
ukrepov na področjih, kjer realizacija �e ni bila zadovoljiva.  

2.2.5 Medletna poročila 

2. redna seja 
Ker je bilo, zaradi zatečene organizacijske sheme, zelo kompleksno tudi finančno poslovanje 
zavoda in računovodsko evidentiranje poslovnih dogodkov, je NS ugotovil, da je potrebno za 
razumevanje finančnega poslovanja izredno dobro poznavanje računovodska pravila in 
standarde, saj v nasprotnem lahko pride do bistvenih zmotnih interpretacij poslovnih dogodkov 
in ocen ter trendov poslovanja. Zato je v sklopu pristojnosti pregledovanja periodičnih 
obračunov pooblastil: g. Gla�arja, g. Ore�nika in ga. Heine, da s finančno računovodsko slu�bo 
dogovorijo najprimernej�i način in obliko prikazovanja mesečnih poročil o poslovanju zavoda.  

Dogovor je bil realiziran. Poobla�čeni člani NS so opredelili vrste podatkov, ki morajo biti zajeti 
v mesečnih poročilih, tako za posamezne organizacijsko programske enote kot za zavod kot 
celoto. Mesečna poročila poobla�čeni člani NS  redno mesečno spremljajo, analizirajo, 
preverjajo odstopanja in ukrepe v primeru odstopanj v sodelovanju z odgovornimi za pripravo 
poročil. 
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4. redna seja 
6-5   Nadzorni svet naroča, naj bodo mesečna poročila o poslovanju zavoda v prihodnje podana 
v novi tabelarni obliki, s kratkimi, jasnimi in enoznačnimi obrazlo�itvami. Slednje �e posebej 
velja v primeru morebitnih odstopanj od načrtovanih podatkov. 

6. redna seja 
4-1   Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval in sprejme oceno generalnega direktorja o 
poslovanju zavoda po prvih �estih mesecih leta 2006. 

10. redna seja 
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.  

2.3 EKONOMIKA POSLOVANJA 

2.3.1 Razmejevanje javne slu�be od tr�ne dejavnosti 

1. redna seja 
3-5  Na naslednji seji vodstvo zavoda predstavi projekt razmejevanja dejavnosti in funkcije JZ 
RTV Slovenija, ki sodijo v izvajanje javne slu�be, oziroma tr�ne dejavnosti, kar bo v 
nadaljevanju tudi osnova izračuna polne ekonomske cene minute programa (oddaje). Hkrati 
nadzorni svet naroča, naj se mu predlo�i in se ga seznani tudi z dokumentacijo, ki se nana�a na 
izračun cene minute programa po dosedanji metodologiji (od direktorice TV programov in 
svetovalne dru�be A.T.Kearney). 

2. redna seja 
1-3   Nadzorni svet imenuje delovno skupino za pripravo izvedbe kalkulacije cene minute 
oddaje v sestavi: g. Gla�ar, g. Gerič in g. �velc. 

1-4  Predsednik nadzornega sveta v sodelovanju z oddelkom za mednarodno sodelovanje 
pripravi dopis, v katerem se pozove ORF, Bayerische Rundfunk in EBU, za napotek načina 
izračuna cene minute oddaje, kak�ne so njihove izku�nje in njihovo morebitno pripravljenost 
za   pomoč. Dopis omenjenim naslovnikom posreduje oddelek za mednarodno sodelovanje.  

3. redna seja 
5-1   Nadzorni svet sprejme poročilo delovne skupine za pripravo kalkulacije stro�kov cene 
minute posameznih oddaj. Na predlog delovne skupine nadzorni svet naroča, naj mu programski 
direktorji in vodje posameznih poslovnih in organizacijskih enot posredujejo: 

1. metodologijo po kateri trenutno spremljajo produkcijske stro�ke oddaj  ter 

2. stro�ke obstoječih oddaj in predvidene stro�ke novo planiranih oddaj v letu 2006. 
Pri tem naj za oddaje, ki tečejo �e dlje časa, posku�ajo posredovati cenovne 
primerjave za več let nazaj. 

4. redna seja 
8-1  Na podlagi predstavitve načrtovanja in načina izračuna celotnih planiranih stro�kov oddaj 
TV Slovenija nadzorni svet sogla�a z ugotovitvijo delovne skupine, da je sistem primeren za 
uporabo v celotnem JZ RTV Slovenija in ni potrebe po organiziranju in najemanju zunanjih 
svetovalcev za re�evanje te problematike.  

Zaradi bolj�e preglednosti poslovanja in racionalizacije produkcije in izvedbe oddaj zato 
nadzorni svet predlaga generalnemu direktorju: 

1. da se osebno zavzame za vzpostavitev sistema v celotnem zavodu RTV 
Slovenija,  
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2. da iz sodelujočih pri oblikovanju in postavitvi sistema (g. Franci Strehovec 
in ga. Irena Bočko)  ter poobla�čencev iz finančno računovodskega področja, 
zaposlenih v Sektorju informatike (predlog g. Janez Lavrič), poobla�čenih 
posameznikov TV Slovenija, Radia, RC Maribor in Koper oblikuje ekipo na 
nivoju celotne RTV Slovenija, ki bo skrbela: 

a. za uvedbo sistema v celotni RTV, 

b. za izobra�evanje odgovornih oseb preko Izobra�evalnega sredi�ča 
RTV Slovenija, ki bodo delali s programsko opremo v sistemu, 

c. za razvoj sistema v bodoče, 

(Predlaga se, da skupino vodi pomočnik generalnega direktorja za ekonomiko 
poslovanja.) 

3. da takoj začne z uvedbo sistema v RC Maribor, RC Koper in Radiu 
Slovenija, da ga do konca leta 2006 lahko začnejo poskusno uporabljati, 

4. da se do septembra 2006 pripravi program za izobra�evanje zaposlenih za 
uporabo sistema, 

5. da skupini zagotovi vse potrebne informacije za vključitev skupnih stro�kov 
RTV Slovenija v stro�ke oddaj, 

6. da se ne ukinja pridobitev na sistemu ATN, ampak se uporaba ATN in 
ScheduALL uvede v vse enote, v katerih ju je smiselno uporabljati, pri 
čemer naj se oba delna sistema vključita v centralni poslovno informacijski 
sistem. 

Nadzorni svet meni, da bo s korektno uvedbo in uporabo sistema, ki bo veljal za celotno RTV 
Slovenija, pri�lo do pregledne porabe sredstev iz RTV prispevka in drugih proračunskih virov. 
Sistem bo poslovodstvu omogočal racionalno načrtovanje in stalen pregled nad porabo sredstev, 
s tem pa pripomogel k uspe�nemu poslovanju zavoda RTV Slovenije.  

Nadzorni svet RTV Slovenije izreka posebno zahvalo g. Franciju Strehovcu in ga. Ireni Bočko 
za prizadevanje in vlo�en čas v pripravo in vodenje sistema. 

8-2   Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju in direktorju televizije, naj se do naslednje 
seje pisno opredelita do sklepa 8-1 (direktor radia je svojo pozitivno opredelitev nadzornemu 
svetu podal �e na seji) ter postavijo terminski plan uveljavitve sistema na nivoju celotnega JZ 
RTV Slovenija.  

5. redna seja 
Nadzorni svet ugotavlja, da se je vodstvo zavoda pozitivno opredelilo in potrdilo sklep 8-1 4. 
redne seje ter je na nivoju zavoda �e imenovana delovna skupina za uvedbo celovitega 
načrtovanja in izračuna celotnih stro�kov oddaj v programih RTV Slovenija. Nadzorni svet 
pričakuje, da bo občasno seznanjen s potekom uvajanja sistema in začetkom poskusne uporabe 
v obeh regionalnih RTV centrih ter Radiu Slovenija.   

9. redna seja 
Nadzorni svet sprejme informacijo generalnega direktorja o uvajanju celovitega načrtovanja in 
izračuna celotnih stro�kov oddaj v programih RTV Slovenija. 

V podani informaciji na seji, je, upo�tevaje realno stanje, pomočnica generalnega direktorja za 
ekonomiko poslovanja in predsednica delovne skupine za uvedbo celovitega načrtovanja in 
izračuna celotnih stro�kov oddaj v programih RTV Slovenija, sogla�ala z bojaznijo 
predsedujočega, da  do uveljavitve sistema na nivoju celotnega zavoda do konca leta 2006 
najverjetneje ne bo pri�lo. Razlog je predvsem, da ni poenotenega procesa in odgovornih 
nosilcev, ki bi centralno urejali področje prioritetnih vidikov, saj vzporedno potekajo dela in 
dograditve več aplikacij hkrati, ki pa med seboj niso povezane, v nekaterih primerih se celo 
prekrivajo. Dodaten problem predstavljajo tudi nejasne pristojnosti med enotami oz. slu�bami. 
Istovrstni problemi se namreč po enotah urejajo različno, različni so opisi del, �ifranti, ipd., ni 
določenih pristojnosti. Poleg pisanih pravil veljajo tudi nepisana, predvsem pa ustaljena praksa, 
ki je v nekaterih primerih povezana s spremembami v kadrovskih strukturah. V teku je pregled 
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funkcionalnosti aplikacije ter primerjava �ifrantov PIS in ATN na konkretnih primerih, medtem 
ko bo v nadaljevanju ocenjena �e povezanost ATN-a z ostalimi aplikacijami. Scheduall, ki ga v 
celoti uporablja le Programska enota Televizija Slovenija, bo potrebno v nadaljevanju prenesti 
�e na Radio Slovenija, predvsem pa Koper in Maribor. Toda pri uvajanju se s strani enot vse 
bolj izkazujejo argumenti, da ni ljudi, ki bi vna�ali podatke v Scheduall in bi bili usposobljeni za 
načrtovanje projektov, ipd.. Delovna skupina bo nadaljevala z aktivnostmi uvajanja sistema in 
pričakuje, da bodo v prihodnje tudi spremembe večje.     

12. redna seja 
Kratko poročilo o uvajanju celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stro�kov oddaj v 
programih RTV Slovenija se nadzornemu svetu poda na sejo v januarju 2007.  

NS tekoče spremlja realizacijo uvedbe celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stro�kov 
oddaj v programih RTV Slovenija. 

2.3.2 Racionalizacija poslovanja 

1. redna seja 
3-3  Nadzorni svet opozarja na uravnote�enost poslovanja ter usklajevanje obsega odhodkov z 
razpolo�ljivimi prihodki, zato naroča programskim direktorjem, naj do naslednje seje predlo�ijo 
predlog mo�nih ukrepov zmanj�evanja stro�kov in racionalizacije poslovanja posameznega 
programskega področja.   

3. redna seja 
2-1   Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, naj v najkraj�em mo�nem 
času predlo�i programsko poslovni načrt za leto 2006. Do predlo�itve plana ostaja v veljavi 
sklep 3-1 1. izredne seje nadzornega sveta . 

2-2   Nadzorni  svet RTV naroča generalnemu direktorju, naj mu do naslednje seje predlo�i 
analizo mo�nih opcij (v absolutnih zneskih), vezanih na plačilo davka od dobička za leto 2005, 
vključno s predlogom opcije, ki bi bila za zavod finančno najugodnej�a. V primeru, da bo 
odločitev potrebna pred sklicem naslednje seje, se bo nadzorni svet o predlogu odločal na 
korespondenčni seji. 

6. redna seja 
1-10  Ob upo�tevanju poročil realizacije sklepov in na podlagi pregleda nerealiziranih sklepov 
dosedanjih sej nadzorni svet ugotavlja, da prej�nje programsko vodstvo ni predlo�ilo predloga 
mo�nih ukrepov zmanj�evanja stro�kov in racionalizacije poslovanja posameznega 
programskega področja (zahteva 1. redne seje z dne 26. januarja 2006 - ob obravnavi začasnega 
financiranja po dvanajstinah).  

Glede na relevantnost racionalizacije poslovanja, nadzorni svet naroča poslovodstvu zavoda, naj 
na sejo v mesecu septembru predlo�i celovito informacijo o mo�nih ukrepih zmanj�evanja 
stro�kov in racionalizacije poslovanja na posameznih področij - tudi področja kadrov, radijske 
in TV produkcije, ipd..    

8. redna seja 
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.  

Ob predlo�itvi planskih dokumentov zavoda za leto 2007 mo�nosti racionalizacije poslovanja 
po posameznih področjih, kot  izhaja iz dogovora,  niso bile podane. Zato bo nadzorni svet  ob 
spremljanju poslovanja nanje opozarjal in v primeru izkazanih potreb zahteval  dosledno 
ustrezno ukrepanje poslovodstva zavoda.    
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2.3.3 Sodelovanje RTV Slovenija pri svetovanjih RTV organizacijam v 
JV Evropi 

4. redna seja 
1-7  Nadzorni svet naroča, naj se poročilo o sodelovanju RTV Slovenija pri svetovanjih RTV 
organizacijam v JV Evropi dopolni z natančnim finančnim poročilom, ki naj vsebuje 
informacije kak�ni so bili stro�ki RTV Slovenija, ali so bili delavci RTV v času svetovanja v 
navedenih organizacijah oz. področjih v svojem prostem času ali v rednem delovnem času na 
RTV Slovenija. V primeru slednjega, naj se poda konkretno pojasnilo, kaj in kako je bilo z 
odsotnostjo, plačo, nagrajevanjem, ipd. ter kak�ne so bile  pogodbe.   

5. redna seja 
NS je na 5. redni seji obravnaval dopolnjeno finančno poročilo o sodelovanju RTV Slovenija pri 
svetovanjih organizacijam v JV Evropi. Kot izhaja iz sprejetega sklepa 2- 9 omenjene seje, je 
NS sogla�al, da je RTV Slovenija zaradi svojega ugleda pomemben faktor svetovanja in 
izobra�evanja na prostoru JV Evrope, vendar je priporočal vodstvu  zavoda, naj pri razporejanju 
kadra za svetovanje upo�teva tudi njihovo pomembnost in funkcijo, ki jo imajo v JZ RTV 
Slovenija ter se o vsakem tovrstnem povabilu oz. posamezniku odloča in presoja posebej.  

2.3.4 Nepremičnine zavoda 

4. redna seja 
2-1   Nadzorni svet naroča, naj se mu s predlogom dopolnjenega finančnega načrta, predlo�i 
tudi plan enote Skupnih dejavnosti ter informacija o nepremičninah zavoda in njihovi vrednosti. 

5. redna seja 
2-5  Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo o nepremičninah zavoda in 
ugotovil,  da je lastnica nepremičnin Republika Slovenija, medtem ko jih ima JZ RTV Slovenija 
le v upravljanju. Na naslednjo sejo nadzornega sveta naj generalni direktor predlo�i pogodbe o 
prenosu premo�enja v upravljanje JZ RTV Slovenija. Če pogodbe ne obstajajo je potrebno 
urediti pravno razmerje med JZ RTV Slovenija in RS za vse premo�enje v upravljanju. 
Nadzorni svet predlaga vodstvu, naj pripravi analizo stanja na področju nepremičnin, ki jih ima 
v upravljanju (vključno s stro�ki tekočega in investicijskega vzdr�evanja, amortizacijo, ipd.) in 
na njeni podlagi izdela predlog mo�ne odprodaje (upo�tevaje veljavno zakonodajo in predpise) 
v korist zavoda.  

2-6   Nadzorni svet  opozarja tudi na kvalitetno in gospodarno upravljanje počitni�kih objektov, 
kjer se naj prouči in ovrednoti mo�nosti rednega in investicijskega vzdr�evanja, da ne bi objekti 
propadali in bi  nastajala iz tega naslova gospodarska �koda. 

6. redna seja 
Nadzorni svet RTV Slovenija  ugotavlja, da Slovenski računovodski standardi, ki veljajo od 
1.1.2006, uvajajo prehodno obdobje za preoblikovanje sredstev v upravljanju v drugo 
pogodbeno obliko, ki preteče 31.12.2009. Nadzorni svet zavezuje vodstvo zavoda, naj v skladu 
z veljavno zakonodajo nemudoma pristopi k izvajanju postopkov za pravno veljavno ureditev 
razmerja med JZ RTV Slovenija in RS, za vse premo�enje, ki ga ima v upravljanju. 

8. redna seja 
V  skladu z dogovorom  generalni direktor poda prvo poročilo o konkretnih rezultatih za 
formalno ureditev statusa premo�enja, ki ga ima JZ RTV Slovenija v upravljanju, na sejo NS  
meseca marca 2007.  
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2.3.5 Odprodaja enote Oddajniki in zveze 

1. redna seja 
3-3 Nadzorni svet naroča v.d. generalnemu direktorju, naj do naslednje seje predlo�i celostno 
informacijo vezano na enoto Oddajniki in zveze, vključno z oceno, kaj bi za zavod pomenila 
»prodaja« te enote.  

2. redna seja 
1-2   Glede na to, da nadzornemu svetu ni bila predlo�ena celostna informacija vezana na enoto 
Oddajniki in zveze, vključno z oceno, kaj bi za zavod pomenila »prodaja« te enote, bo nadzorni 
svet pridobil ločena mnenja, oz. poglede na omenjeno zadevo, upo�tevaje tudi ekonomski vidik 
ter kaj bi morebitna »prodaja« enote pomenila iz kratkoročnega kot dolgoročnega vidika. 
Strokovno mnenje naj se pridobi s strani zavoda in zunanjega neodvisnega poznavalca 
problematike oddajnikov in zvez.. Zato nadzorni svet naroča g. Martinu �velcu, naj do 
naslednje seje predlo�i pogled zavoda, medtem ko se za zunanji pogled in videnje povabi ing. 
Leopolda Gregorača, dolgoletnega direktorja Organizacijske enote Oddajniki in zveze.  

Hkrati nadzorni svet naroča Pravni slu�bi RTV Slovenija, naj do naslednje seje pridobi in 
predlo�i informacijo, ali lahko RTV enoto Oddajnikov in zvez »odproda«, upo�tevaje, da gre za  
dr�avno lastnino in če ne, kak�ne so ovire. V primeru, da večjih ovir za »prodajo« ne bi bilo, 
naj  poda tudi odgovor, kdo je na nivoju dr�ave pristojen sogovornik za tovrstne nadaljnje 
pogovore.         

3. redna seja 
4-1   Nadzorni svet RTV Slovenija se na podlagi pridobljenih mnenj opredeljuje, da 
Organizacijska enota Oddajniki in zveze ostane znotraj sistema RTV Slovenija. S tem nadzorni 
svet zaključuje razpravo o morebitni  »odprodaji« omenjene enote. 

4-2   Nadzorni svet RTV Slovenija naroča g. Martinu �velcu, naj generalnemu direktorju 
pripravi pisni predlog za izplačilo honorarja, ki ga je o vlogi, polo�aju in mo�ni odprodaji enote 
Oddajnikov in zvez, na pro�njo nadzornega sveta, pripravil dipl.ing. Leopold Gregorač. 

Na podlagi realiziranih sklepov in pridobljenih mnenj, se je NS, kot izhaja iz sklepa 4-1 3. redne 
seje, opredelil, da ostaja enota Oddajniki in zveze znotraj sistema RTV Slovenija ter zaključil 
razpravo o morebitni »odprodaji« enote Oddajniki in zveze. Prav tako je bil realiziran sklep 4-2. 
Pisni predlog, kot izhaja iz sklepa, je bil predlo�en generalnemu direktorju dne 06. aprila 2006. 

2.3.6 Ceniki tr�nih dejavnosti 

5. redna seja 
6-1   Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlo�en Cenik arhivskega in dokumentarnega 
gradiva RTV Slovenija.  

Glede na to, da iz predlo�enega predloga ni tudi razvidno, za koliko so cene spremenjene,  naj 
se informacija  poda na naslednjo sejo. 

6. redna seja 
1-9  Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval in sprejel predlagano spremembo Cenika 
arhivskega in dokumentarnega gradiva RTV Slovenija, tako, da se spremeni obračunske enote 
pri presnemavanju z različnih video nosilcev iz 60 na 30 minut ter se obračunava ogled gradiva 
na filmskem traku in presnemavanje radijskega gradiva po ceniku uslug radijske in TV 
produkcije.  

Glede spremembe cen je NS prejel na 6. redni seji zahtevano primerjalno analizo cenikov 
arhivskega in dokumentarnega gradiva RTV Slovenija. Sprejel je Cenik arhivskega in 
dokumentarnega gradiva RTV Slovenija, ki velja od 27. julija 2006 dalje. 
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12. redna seja 
4-1  Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija  
Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme, da se vrednost točke v OE OZ s 01.01.2007 za storitve 
nacionalnim programom, programom posebnega pomena in za storitve ostalim radiodifuznim 
organizacijam zmanj�a za 7,39% in zna�a 26,69 SIT  (0,11138 EUR. Cena storitev za 
neradiodifuzne organizacije ostaja enaka dosedanji in zna�a  33,40 SIT (0,13938 EUR). 

2.3.7 Teletekst 

1. izredna seja 
3-2  Nadzorni svet naroča, naj se preveri tr�enje Teleteksta glede vključenosti vseh pravnih in 
fizičnih oseb izven RTV Slovenija in se o tem pisno obvesti nadzorni svet do naslednje seje 
vključno z finančno informacijo o prihodkih iz tega naslova in odhodkih vključenim v prodajo 
oglasnega prostora Teleteksta.  

3. redna seja 
1-4   Nadzorni svet ugotavlja, da pojasnili vodje Multimedijskega centra in Slu�be za tr�enje 
RTV programov ne dajeta odgovor na sklep 3-2 1. izredne seje, s katerim je nadzorni svet 
naročil, naj se preveri tr�enje Teleteksta glede vključenosti vseh pravnih in fizičnih oseb izven 
RTV Slovenija, vključno z finančno informacijo o prihodkih iz tega naslova in odhodkih 
vključenih v prodajo oglasnega prostora Teleteksta. Zato nadzorni svet naroča pomočniku 
generalnega direktorja g. Janezu Sajovicu, naj ga o realizaciji sklepa pisno obvesti do naslednje 
seje. 

4. redna seja 
1-4  Nadzorni svet ponovno ugotavlja, da je predlo�eno poročilo, vezano na tr�enje Teleteksta,  
neustrezno. Zato nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj zagotovi, da  mu bo do 
naslednje seje predlo�eno jasno in vsebinsko ustrezno pojasnilo, zakaj se je RTV Slovenija 
odločila za tr�enje Teleteksta preko agencij za ogla�evanje, kolikih in katerih agencij, kolik�en 
dele� ogla�evalskih prihodkov gre tem ogla�evalskim agencijam ter zakaj so pogodbe, ki jih 
sklenejo ogla�evalske agencije z ogla�evalcem Teleteksta �tiripartitne.  Na vpogled pa se naj na 
sejo predlo�ijo pogodbe, ki jih je za ogla�evanje na Teletekstu imela RTV Slovenija sklenjene z 
naročniki prej ko je bilo ogla�evanje direktno, in sedaj, ko je ogla�evanje preko ogla�evalskih 
agencij. 

Nadaljevanje 4. seje: 

Glede na to, da iz predlo�enega poročila Slu�be za tr�enje RTV programov izhaja, da se RTV  
ni odločila za tr�enje Teteleksta preko ogla�evalskih agencij, je generalni direktor pozval, da se 
mu v primeru, da kateri od članov nadzornega sveta razpolaga z drugačnimi dokumenti, le te 
tudi posreduje.  

5. redna seja 
2-1   Na podlagi predlo�ene �tiripartitne  pogodbe o te�enju Teleteksta nadzorni svet naroča, naj 
se mu do naslednje seje poda pojasnilo, kolik�en dele� ogla�evalskih prihodkov gre pri tem 
posamezni pogodbeni stranki in sicer:  koliko ogla�evalski agenciji, koliko RTV Slovenija in 
koliko posrednikoma. 

6. redna seja 
Razrez prihodkov od Teleteksta po sklepu iz 5. seje se predlo�i na sejo v mesecu septembru. 

8. redna seja 
1-3  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 sistema popustov, ker so se z vstopom posrednikov spremenile razmere.  
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2.3.8 Ogla�evanje koncerta Andreja �ifrerja 

10. redna seja 
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.   

Upo�tevaje prejeto pisno poročilo na 11. redni seji je NS ugotovil, da je zahteva realizirana.  

2.3.9 �portni prenosi 

2. redna seja 
8-1  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča vodstvu zavoda, naj mu do naslednje seje predlo�i 
celovito pisno informacijo vezano na pravice za prenose tekem svetovnega prvenstva v 
nogometu 2006,  vključno s pogodbo.    

1. izredna seja 
2-1 Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju in vodstvu zavoda, naj 
zagotovijo dosledno realizacijo sprejetih sklepov nadzornega sveta. Nadzorni svet naroča 
generalnemu direktorju RTV Slovenija, naj pogodbo za prenose tekem svetovnega prvenstva v 
nogometu 2006 posreduje v sredo, 22. marca 2006 v tajni�tvo sveta, kjer bo na vpogled članom 
nadzornega sveta.  

3. redna seja 
1-2  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, naj se mu do naslednje seje 
predlo�i predkalkulacija stro�kov RTV Slovenija, vezanih na pokrivanje Svetovnega prvenstva 
v nogometu 2006.   

4. redna seja 
1-2  Nadzorni svet sogla�a s predlogom generalnega direktorja, da mu bo do naslednje seje 
predlo�eno novo poročilo s preglednim predračunom strukture vseh stro�kov in prihodkov RTV 
Slovenija, vezanih na pokrivanje Svetovnega prvenstva v nogometu 2006 in pojasnilo, pod 
kak�nimi pogoji ima RTV Slovenija podpisano pogodbo o tr�enju s Class  I. 

10-3  Nadzorni svet naroča, naj se mu do naslednje seje predlo�i podrobno finančno poročilo 
projekta Zimskih olimpijskih iger 2006 v Torinu. 

5. redna seja 
NS je na 5. redni seji prejel,  s sklepom 10-3 4. redne seje, zahtevano finančno poročilo projekta 
Zimskih olimpijskih iger Torino 2006. 

8. redna seja 
Celovito poročilo o Svetovnem prvenstvu v nogometu vodstvo predlo�i  za sejo NS 28. 
septembra 2006. 

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.  

9. redna seja 
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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10. redna seja 
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.  

Upo�tevaje predlo�eno dopolnjeno poročilo na 11. redni seji je NS smatral, da je sklep 
realiziran.  

2.3.10 Eurosong 2006 

4. redna seja 
5-1  Nadzorni svet naroča, naj se mu do seje v mesecu juniju predlo�i končno finančno poročilo 
»Eurosong 2006«.  

5. redna seja 
2-8  Na podlagi predlo�enega finančnega poročila projekta Eurosong 2006 nadzorni svet 
ugotavlja, da so stro�ki projekta zelo visoki glede na prihodke in iz finančnega vidika za javni 
zavod nesprejemljivi. Izpostavlja pa se vpra�anje njihove upravičenosti iz vidika programskega 
pomena tega projekta za RTV Slovenija in slovenskega nastopa na Eurosongu, zato nadzorni 
svet predlaga Programskemu svetu RTV Slovenija, naj razpravlja o umestnosti in upravičenosti 
tega projekta za JZ RTV Slovenija v prihodnje.  

Komisija Programskega sveta RTV Slovenija za razvedrilne in �portne programe je na 2. redni 
seji dne 13. julija 2006 obravnavala poročilo o realizaciji projekta EMA in Eurosong 2006 ter 
sprejela: 

         2-3 Komisija za razvedrilne in �portne programe je obravnavala poročilo o realizaciji 
projekta  EMA in Evrosong in se strinja z oceno vodstva, da je projekt skozi podatke o 
gledanosti in poslu�anosti upravičil razmeroma visoke finančne vlo�ke.  Komisija meni, da je 
projekt EMA izjemno pomemben dogodek za slovensko zabavno   glasbeno sceno in da je 
prireditev kot tako potrebno ohraniti. Projekt Eurosong pa je potrebno ocenjevati kot mo�nost za 
promocijo slovenske glasbene ustvarjalnosti v evropski prostor, zato naj se v bodoče pozornost 
nameni predvsem kvalitetnej�i predstavitvi izvajalcev. 

         2-4 Komisija za razvedrilne in �portne programe meni, da je analiza velikih projektov  
razvedrilnega in �portnega programa v vseh fazah nujna za učinkovito načrtovanje nadaljnjih 
projektov in za primeren odgovor na kritike v javnosti, zato daje pobudo, naj programsko 
vodstvo podrobno analizira projekt Eurosong (kot model kaj vse naj se pri projektu upo�teva,  
kako ocenjuje in kaj vse bi s dalo izbolj�ati) ter izsledke posreduje komisiji v mesecu 
septembru. 

               Hkrati predlaga, naj se proučijo mo�nosti za bolj sodobno in prodorno promocijo vseh 
oddaj razvedrilnega in �portnega programa in �e posebej vseh velikih projektov. 

Sklepa sta bila posredovana programskemu svetu na 6. redno sejo dne 18. julija 2006, ki je 
podprl, pobudo komisije, da naj programsko vodstvo projekt Eurosong podrobno analizira ter 
izsledke posreduje komisiji v mesecu septembru. 
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2.4 INVESTICIJE 

2.4.1 Plan investicij 2006 

4. redna seja 
10-6  Nadzorni svet je prejel načrt investicij v letu 2006 z načrtom odlivov ter predlog sklepa o  
odprodaji obveznic, ki ju bo obravnaval na junijski seji, zato naroča, naj se mu predlo�i �e: 

1. vrednost obračuna amortizacije in investicij po mesecih in skupno po letih od 
januarja 2002 do aprila 2006; 

2. ker iz predlo�enega investicijskega načrta za leto 2006 ni razvidno kaj je t.i. 
»digitalizacija RTV Slovenija« in kaj ostale investicije, naj se poda -ločeno- 
projekt digitalizacije s časovno in stro�kovno (dinamiko odlivov) opredelitvijo 
do leta  2012, s podpisom odgovorne osebe. V projektu naj bodo jasno navedena 
sredstva, ki se bodo nabavljala ali zgradila v posamezni fazi digitalizacije in 
sredstva, ki so bila �e nabavljena. 

2.4.2 Plan investicij 2007 

11. redna seja 
5-1   Pri planski postavki načrta nalo�b naj se poda: 

3. 1. 21. RA-2 - poročilo o urni mesečni izkori�čenosti obstoječih reporta�nih 
avtomobilov za radijska poročanja in glasbena snemanja (malih in velikih) ter 
koliko je skupaj radijskih reporta�nih avtomobilov (vključno z obema 
regionalnima centroma);  

4. 2. 01. Nadomestna gradnja Komenskega 5 - odgovor, ali je pridobljena 
lokacijska informacija; 

5. 2.  05. Re�ija S-1 - analiza upravičenosti oz. potrebnosti izgradnje nove, lastne 
re�ije televizijskega studia-1 (s podpisanimi �estimi in�enirji) in koliko novo 
zaposlenih bo za to potrebno, glede na mo�nost uporabe re�ije studia-2 in 
novega reporta�nega vozila RA- 1; 

6. 2. 17  Microsoft licence - za kolik�no vrednost in za katere licence gre ter 
katere od teh licenc in v kolik�nem dele�u bi bilo mogoče nadomestiti z 
drugimi, brezplačnimi;  

2.4.3 Investicije v digitalizacijo do leta 2012 

5. redna seja 
5-1  Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s problematiko digitalizacije in strategijo 
razvoja tehnično tehnolo�kega področja RTV Slovenija ter določanjem politike investiranja do 
leta 2012, kot tudi načrtom investicij za leto 2006.  

Nadzorni svet opozarja na usklajenost vsebinskega razvojnega programa oz. strategije razvoja 
zavoda s tehnično tehnolo�kimi mo�nostmi, programi RTV Slovenija in kadri ter upo�tevanjem 
veljavnih zakonskih določil in morebitno potrebno soglasje za investicije v nove tehnologije 
tudi s strani dr�ave. V primeru, da je uvajanje novih tehnologij zahteva dr�ave, potem se naj 
dr�ava tudi zave�e za zagotavljanje potrebnih sredstev, če pa je uvajanje v izključni pristojnosti 
zavoda, pa  mora ta upo�tevati svoje zmo�nosti. 

Nadzorni svet ugotavlja, da je svet RTV s sklepom (1-2 5. izredne seje dne 12.7.2005) zadol�il 
vodstvo zavoda, »da kupnino prodaje delnic rezervira in jo v prvi fazi nalo�i v dr�avne 
vrednostne papirje, v naslednjih fazah pa uporabi v skladu z razvojnimi programi RTV 
Slovenija in na osnovi posebnega konkretnega programa porabe, ki ga bo sprejel Svet RTV 
Slovenija«. Nadzorni svet naroča vodstvu, naj na podlagi ustrezno novelirane strategije razvoja 
zavoda pripravi razvojni program, ki bo upo�teval upravičenost in utemeljenost potreb tako za 
raz�irjeno reprodukcijo kot tehnolo�ko posodobitev zavoda, s konkretnim programom. Program 
mora vsebovati: opis investicije, vi�ino sredstev, njihove vire ter dinamiko financiranja, glede 
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na določene prioritete. Razvojni program se nadzornemu svetu predlo�i v presojo na jesensko 
sejo.   

6. redna seja 
2-2   Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da se morajo iz javnih sredstev dr�avnega 
proračuna zagotoviti sredstva za prehod z analogne na digitalno radiodifuzijo, tako kot to 
predvideva Strategija Republike Slovenije za prehod z analogne na digitalno radiodifuzijo. Zato 
se morajo predstavniki RTV Slovenija srečati z ministrom za gospodarstvo mag. Andrejem 
Vizjakom, ministrom za finance dr. Andrejem Bajukom, ministrom za kulturo dr. Vaskom 
Simonitijem in predsednikom Vlade RS g. Janezom Jan�o ter se dogovoriti o mo�nosti črpanja 
teh sredstev.  

Nadzorni svet RTV Slovenija imenuje za to srečanje skupino v sestavi: g. Anton Guzej, g. Jo�e 
Vesel, g. Miran Dolenc, dr. Janez Jerov�ek in g. Toma� Gla�ar. 

2-3   Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, naj za jesensko srečanje z 
ministri in predsednikom Vlade RS predhodno pripravi spremno pismo, ki naj na kratko poda 
temeljne probleme vključevanja Republike Slovenije v digitalizacijo v EU in njene obveznosti 
kot dr�ave ter kratek tehnični dodatek, v katerem bo navedeno pribli�no časovno zaporedje 
uvajanja digitalizacije v Republiki Sloveniji do leta 2012. Pismo predlo�i nadzornemu svetu na 
sejo v  mesecu avgustu.  

10. redna seja 
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.   

11. redna seja 
Nadzorni svet priporoča vodstvu zavoda, naj pospe�i aktivnosti za čimprej�nji sestanek z 
ministrom za kulturo. 

Sestanek vodstva JZ z ministrom za kulturo v letu 2006 ni bil izveden. Je pa bil organiziran 
sestanek predsednika NS in ministra za kulturo, na katerem je bilo izpostavljeno področje 
digitalizacije JZ RTV Slovenija in dogovorjeno, da je za celovito obravnavo projekta potrebno 
�e sodelovanje ministrstva za gospodarstvo in predsednika Vlade RS. Skupen sestanek se 
organizira v januarju/februarju 2007. 

2.4.4 Nakup filmov 

11. redna seja 
Vodstvo naj poda pojasnilo, na kak�en način JZ RTV Slovenija  nabavlja filme in kak�ne so 
povprečne cene. Argumentirano naj potrdi ali zavrne govorice, da RTV Slovenija kupuje dra�je 
tuje filme, kot so ponujeni na trgu. 

Nadzorni svet zahtevanega pojasnila glede nakupa filmov na 12. redni seji, ki je bila zadnja v 
letu 2006, ni prejel, zato je ponovno zahteval, naj se to predlo�i na naslednjo, to je 13. redno 
sejo, ki je bila sklicana za 25. januarja 2007. 

2.5 KADROVSKE ZADEVE 

2.5.1 Stro�ki dela 

2. redna seja 
4-1  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča v.d. generalnega direktorja, naj glede na finančno 
poslovanje zavoda, oziroma organizacijsko programskih enot, zamrzne variabilni del plač 
direktorjem in vodjem, ki so odgovorni za preseganje dvanajstin. Zamrznitev variabilnega dela 
plač velja do preklica oz. do izbolj�anja finančnega poslovanja javnega zavoda. 
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1. izredna seja 
Nadzorni svet RTV Slovenija opozarja na veljavnost sklepa 4-1 2. redne seje (o zamrznitvi 
variabilnega dela plač direktorjem in vodjem, ki so odgovorni za preseganje dvanajstin) do 
preklica. 

3. redna seja 
3-1  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorji, naj se mu do naslednje seje 
posreduje poimenski pregled (vključno z s.p.-ji) vseh honorarnih sodelavcev po organizacijsko 
programskih enotah  - kaj kdo dela in za kaj je dobil honorar-  za januar, februar in marec 2006.   

4. redna seja 
10-4   Nadzorni svet naroča, naj se mu na naslednji redni seji predlo�i na vpogled seznam 50 
najvi�je izplačanih prejemkov na RTV Slovenija v letu 2005 (v skupnem seznamu z imenom in 
priimkom osebe, v eni koloni naj bo vi�ina skupaj izplačane vi�ine plače v bruto znesku in v 
drugi koloni skupaj izplačana morebitna ostala izplačila -nagrade, honorarji, ipd.).   

Nadaljevanje 4.seje 

6-7  Glede na to, da so podatki o plačah običajno posredovani brez dodatka za delovno dobo, 
naj slu�ba, ki je pripravila podatke o 50 najvi�jih plačah na RTV Slovenija pove, ali so v 
podatkih dodatki za delovno dobo vključeni in če so, naj jih popravi tako, da naj te dodatke 
od�teje. Do naslednje seje nadzornega sveta naj člani prejmejo tako izči�čene podatke in seveda 
brez pripombe o zaupnosti. Do naslednje seje naj bodo pripravljene na vpogled vse individualne 
pogodbe za teh 50 najvi�jih plač na RTV Slovenija.  

6-8   Po pregledu 50 najvi�je izplačanih plač na RTV Slovenija v letu 2005 je nadzorni svet 
ugotovil, da ru�ijo razmerja pravičnosti in motiviranosti v zavodu. Zato nadzorni svet zahteva, 
naj se mu do naslednje seje predlo�i �e seznam prvih 30-ih honorarcev, ki so v letu 2005 in 
2006 dosegli najvi�je skupne zneske izplačanih honorarjev za delo na RTV, vključno s tistimi, 
ki so plačilo prejemali kot samostojni podjetniki in preko pogodb o delu ter seznam prvih 30-ih, 
ki so redno zaposleni na RTV Slovenija in so v letu 2005 prejeli poleg plače �e honorarje. 

Na osnovi predlo�enih podatkov bo oblikovana delovna skupina za pregled segmenta 
honorarnega dela v zavodu, ki bo zadevo proučila in podala predloge za pravičnej�i in 
stimulativnej�i sistem nagrajevanja.   

5. redna seja 
2-11   Nadzorni svet opozarja na zahtevo, da morajo biti plače na nivoju zavoda urejene celovito 
v smislu uravnote�enosti in pravičnosti ter ugotavlja, da so podatki o plačah zaposlenih na RTV 
Slovenija v letu 2005, ki so bili nadzornemu sklepu predlo�eni v skladu s sklepom 6-7 4. redne 
seje, javni.    

6. redna seja 
1-3  Nadzorni svet naroča, naj se mu do seje v mesecu septembru predlo�i spisek 50-ih 
posameznikov, 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.     

1-4   Na osnovi informacije o dogovoru med ministrom za javno upravo in biv�im generalnim 
direktorjem RTV Slovenije, glede vrnitve 6 mesečnih pač, Nadzorni svet RTV Slovenije naroča, 
da generalni direktor na septembrsko sejo posreduje uradno informacijo o tem dogovoru, za 
kak�no vi�ino sredstev je �lo in če je biv�i generalni direktor ta sredstva vrnil. 

V dopisu NS na 7. redni seji je bilo s strani generalnega direktorja pojasnjeno, da je iz 
razpolo�ljive dokumentacije razvidno, da je zavod v mesecu novembru 2005 prejel konkretna 
navodila resornega ministrstva glede uveljavitve zakonskega limita pri plači generalnega 
direktorja RTV Slovenija in tudi, da je bil ta limit upo�tevan pri izplačilu novembrske plače in 
vseh nadaljnjih. Zahteve po vračilu plač pa zavod ni prejel.  
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8. redna seja 
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.     

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.   

9. redna seja 
1-3 Nadzorni svet 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. 

V okviru 4. točke 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.  

Glede nagrajevanja novega vodstva, je generalni direktor seznanil NS, da  so z direktorjem 
Radia in direktorjem TV dobili od ministra za kulturo mo�nost variabilnega dela nagrajevanja, v 
skladu z uredbo. Gre za mesečno nagrajevanje, in sicer od meseca avgusta do konca leta 2006. 
NS je opozoril na ugotovitve 2. redne sej,  da so plače in nagrajevanje predvsem vodstvenih 
delavcev visoke in odstopajo v odnosu na takrat dose�ene poslovne rezultate. Zato je bil 
variabilni del plač direktorjem in vodjem zamrznjen do preklica oz. izbolj�anja poslovanja. Ni 
pa bil NS seznanjen z načinom nagrajevanja novega vodstva RTV Slovenija. Kljub temu, da gre 
za novost, bi bilo prav, da bi bil o tem obve�čen na ustrezen način in ne v razpravi na seji. 
Nedvomno so plače in stimulacija vodilnih občutljivo področje, zato je toliko bolj opravičena 
zahteva NS, da morajo biti v okviru zakonsko dovoljenega, podatki in dokumenti pa 
verodostojni in točni. V osnovi morajo biti zato transparentne in »čiste« �e podlage, saj je 
nagrajevanje vodilnih odvisno predvsem od uspe�nosti in rezultatov poslovanja zavoda. Izvzeti 
iz tega načina stimulacije pa so ostali zaposleni, ki so za svoje zelo dobro opravljeno delo lahko 
opravičeni do nagrajevanja in to ne more biti odvisno od rezultata poslovanja hi�e. Po pojasnilu 
generalnega direktorja (na isti seji), da je bil razlog odobritve nagrajevanja predvsem v tem, da 
je imelo večje �tevilo zaposlenih vi�jo plačo od generalnega direktorja. Sklep ministra za 
kulturo o nagrajevanju novo imenovanega vodstva je bil predlo�en predsedniku Programskega 
sveta RTV Slovenija. Aneks generalnemu direktorju je podpisal predsednik programskega 
sveta, direktorjema pa generalni direktor. Glede na to, da je bila v razpravi kot podlaga za 
nagrajevanje generalnega direktorja, direktorja Radia in direktorja Televizije omenjena enkrat 
uredba in drugič sklep ministra, je NS zahtevali, naj se predlo�i kopija dokumenta. Upo�tevaje 
ugotovitev, da podlaga za izplačilo nagrajevanja ni bila ne uredba ne sklep ministra, pač pa 
soglasje (k povečani delovni uspe�nosti zaposlenih za leto 2006 na RTV Slovenija), je NS 
sogla�al s predlogom generalnega direktorja, da se celostna informacija, upo�tevaje podlage in 
izračun, poda NS do 10. redne seje.  
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10. redna seja 
Izhajajoč iz predlo�enega poročila in pojasnil vodstva , je bilo v razpravi ugotovljeno, da sistem 
nagrajevanja v zavodu sicer obstaja, vendar se glede na vi�ine nagrajevanja zastavlja dvom v 
primernost načina in izpostavlja vpra�anje jasnosti definiranja kriterijev za nagrajevanje ter 
izvajanje nadzora nad njihovo uporabo. NS je podprl predlog, naj ustrezne strokovne slu�be 
preverijo tako kriterije kot nadzor nad njihovim izvajanjem ter da mora biti tudi nagrajevanje v 
okviru zakonsko dovoljenega. Nagrada mora biti motivacija, prvenstveno odvisna od uspe�nosti 
in rezultatov. Glede na to, da obstoječi sistem plač in nagrajevanja ne daje bistvene motivacije, 
velja �e posebna previdnost prav pri nagrajevanju poslovodstva, da ne bi pri�lo do neljubih 
te�av v kasnej�ih fazah urejanja sistema plač in nagrajevanja zaposlenih. Ločeno mnenje in 
nestrinjanje z vi�ino plač in načinom nagrajevanja vodilnih delavcev (ne velja za novo 
imenovano vodstvo) je izrazil član NS Janez Čade�, saj ni upo�tevana niti veljavnost obeh 
veljavnih kolektivnih pogodb, to je novinarske in hi�ne, niti vladne uredbe o plačah vodilnih 
delavcev v javnem sektorju. V odnosu na zakonsko dovoljeno je namreč oboje previsoko. NS je 
opozoril, da se pripombe na vi�ino in način nagrajevanja niso nana�ale na novo imenovano 
vodstvo. Iz poročila izhaja, da je ta zakonsko usklajena. Visoko nagrajevanje vodstvenih in 
vodilnih delavcev izhaja iz prilo�enega seznama posameznikov, katerim so bili v prvi polovici 
leta izplačani najvi�ji skupni prejemki. Glede na njihove �e sicer visoke plače, upo�tevaje, da 
gre za javne delavce, se namreč vzbuja dvom v način in kriterije za nagrajevanje, �e posebej pa 
njihove dose�ene rezultate, ki bi utemeljevali in opravičevali tako nagrajevanje. Gre le za 
vnovično opozorilo, da morata biti tako vi�ina plač kot nagrajevanje, �e zlasti vodilnih, 
zakonsko usklajena in transparentna. Na podlagi razprave je NS  sprejel sklep: 

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.    

11. redna seja 
Na naslednjo sejo nadzornega sveta naj vodstvo zavoda poda celovito pojasnilo glede prehoda 
RTV Slovenija na nov plačni sistem, ki ga predvideva Zakon o sistemu plač v javnem sektorju. 

12. redna seja 
Celovito pojasnilo glede prehoda RTV Slovenija na nov plačni sistem, ki ga predvideva Zakon 
o sistemu plač v javnem sektorju, vodstvo poda po zaključku pogajanj z ministrom za javno 
upravo. 

6-1  Nadzorni svet RTV Slovenija bo na naslednji seji, pod posebno točko dnevnega reda, 
obravnaval način, spremljanje in obračunavanje potnih stro�kov in slu�benih potovanj, zato 
naroča generalnemu direktorju, naj se pripravi in predlo�i:  

1. kateri interni akti urejajo področje potnih stro�kov in povračil za slu�bena potovanja; 

2. kdaj je bila opravljena njihova zadnja revizija oz. uskladitev z veljavno zakonodajo v 
dr�avi; 

3. kak�en je sistem odobravanja slu�benih potovanj - hierarhija odgovornosti; 

4. kak�en je sistem nadzora nad slu�benimi potovanji; 

5. kak�en je nadzor nad načinom obračunavanja  stro�kov prevoza  za zaposlene na delo in 
iz dela; 

6. analiza potnih stro�kov in stro�kov slu�b potovanj za leto 2004, 2005, 2006 in plan 2007 
skupaj; 

7. analiza stro�kov slu�benih potovanj po segmentih: slu�bena potovanja dopisniki, 
slu�bena potovanja lastna produkcija, slu�bena potovanja vezana na posebne 
dogodke/prireditve (OI), slu�bena potovanja komercialne narave (sestanki z dobavitelji, 
sestanki in potovanja direktorja, itd�); 
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8. spisek prvih 25 oseb v zavodu, katerim so bili izplačani največji stro�ki iz naslova 
slu�benih potovanj s predstavitvijo vi�ine stro�ka in kratkim opisom področja slu�benih 
potovanj. 

Način, spremljanje in analizo obračunavanja potnih stro�kov in slu�benih potovanj je NS v 
skladu s sklepom 6-1 uvrstil v obravnavo na 13. redni seji dne 25. januarja 2007. 

6-2  Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlog generalnega direktorja, da se redno 
zaposlenim v zavodu izplača nagrada iz naslova uspe�nosti poslovanja JZ RTV Slovenija za leto 
2006, v skladu s kriteriji, ki so bili podani na seji. Ob tem nadzorni svet opozarja, da izplačilo 
nagrade ne sme ogroziti pozitivnega poslovanja - poslovnega dela- leta 2006. 

2.5.2 Zaposlovanje 

2. redna seja 
4-4  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča, da vsako novo redno ali honorarno zaposlitev (velja 
za vse enote, oba regionalna RTV centra in studio Lendava) lahko podpi�e izključno le 
generalni direktor oz. v.d. generalnega direktorja RTV Slovenija. O tem tekoče obve�ča 
nadzorni svet. 

8-2  Nadzorni svet naroča direktorjem in vodjem organizacijsko programskih enot, ki sklepajo 
pogodbe s honorarnimi sodelavci (novinarji), naj mu do naslednje seje podajo pisno izjavo, ali 
so pogodbe sklenjene v skladu z navodili vodstva JZ RTV Slovenija ali ne.  

4. redna seja 
1-5  Nadzorni svet predlaga generalnemu direktorju, naj imenuje ustrezno strokovno delovno 
skupino, ki bo proučila segment honorarnega dela v zavodu. Kot predstavnika nadzornega sveta 
pa imenuje g. Janeza Čade�a in g. Rajka Geriča.  

O delu delovne skupine se tekoče obve�ča tudi nadzorni svet.   

6-4  Nadzorni svet naroča vodji kadrovske slu�be, da preuči  zakonitost zaposlovanja stalnih 
honorarnih sodelavcev ter nadzornemu svetu poda argumentirano pojasnilo. V primeru kr�enja 
Zakona o delovnih razmerjih in drugih zakonskih in podzakonskih predpisov, naj do naslednje 
seje nadzornemu svetu predlo�i predlog re�itve nezakonitega zaposlovanja honorarnih 
sodelavcev.  

Hkrati nadzorni svet naroča, naj se mu do naslednje seje predlo�i konkretno pojasnilo vezano na 
izgubljeno to�bo v delovnem sporu s honorarno sodelavko v Regionalnem RTV centru Koper. 

Nadaljevanje 4. seje: 

Generalni direktor je na seji vodstva dne 15. maja 2006 imenoval delovno skupino za proučitev 
segmenta honorarnega dela v zavodu v sestavi: g. Janez Čade� in g. Rajko Gerič (predstavnika 
nadzornega sveta), g. Janez Sajovic, g. Andrej Hernec,  g. Miha Lampreht in ga. Marjeta 
Kavalič. O delu naj bi komisija redno obve�čala NS. Delovna  skupina naj bi celovito 
obravnavala tudi problematiko, opredeljeno v sklepu 6-4.   

6-9   Nadzorni svet RTV Slovenija zahteva, da so plače na nivoju JZ RTV Slovenija urejajo 
celovito v smislu uravnote�enosti in pravičnosti. Zato naroča Pravni slu�bi RTV Slovenija, naj 
pregleda vse individualne pogodbe, ki so jih imeli sklenjene pomočniki biv�ega generalnega 
direktorja RTV Slovenija in pogodbo biv�ega generalnega direktorja ter ugotovi morebitne 
pomanjkljivosti pogodb, v smislu veljavnosti tudi po prenehanju mandata biv�ega generalnega 
direktorja (�tiri letna plača). Pravna slu�ba naj predlaga mo�ne načine re�evanja zapleta 
(ugotavljanje ničnosti teh pogodb) in ugotovi odgovornost podpisnikov teh pogodb.  

Novo imenovani  generalni direktor g. Anton Guzej naj poizku�a z dosedanjimi pomočniki 
doseči sporazumno prekinitev dosedanjih pogodb in sklenitev novih pogodb o zaposlitvi,  ki 
bodo ustrezale novim delovnim obveznostim in bodo v skladu z zakonom. 

5. redna seja 
2-2  Nadzorni svet RTV Slovenija imenuje za predstavnico v strokovno delovno skupino, ki bo 
proučila segment honorarnega dela v zavodu, go. Sonjo Heine (namesto g. Rajka Geriča). 
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2-3  Glede na neenotno urejeno in nepregledno zaposlovanje rednega honorarnega dela v 
zavodu, nadzorni svet sogla�a s predlogom generalnega direktorja, da se v okviru obravnave 
tega področja opravi  s strani imenovane delovne skupine analiza dela, na osnovi katere bodo 
predlagane re�itve in ukrepi za sanacijo nastale situacije. Celovito informacijo o dogajanju in 
ugotovitvah ter predlaganih re�itvah pa se nadzornemu svetu predlo�i na jesensko sejo. 

Ob tem nadzorni svet ponovno opozarja na zakonsko sporno zaposlovanje »stalnih honorarcev« 
ter apelira na ustrezen pristop vodstva zavoda pri re�evanju problematike honorarnega dela, kjer 
naj se z dosego ustreznega dogovora in poravnavo prepreči morebitne vlo�itve to�benih 
zahtevkov  s strani honorarnih sodelavcev.  

2-4   Nadzorni svet naroča, naj poslovodstvo opravi tudi temeljito analizo sistematizacije 
delovnih mest in preveri njeno skladnost s potrebami JZ RTV Slovenija. Pri tem naj ugotovi 
dejanske potrebe in mo�nosti redne zaposlitve dosedanjih honorarnih sodelavcev. Ob tem 
nadzorni svet priporoča, naj v aktivnosti vključi tudi sindikate in svet delavcev. 

3-1   Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s prejetim dopisom g. Mirana Ornika in 
njegovim predlogom za poravnavo v primeru »to�be mariborskih novinarjev«. 

Kljub temu, da je strokovna presoja in odločitev o vodenju in nadaljevanju sporov na strani 
poslovodstva, nadzorni svet ponovno priporoča in predlaga generalnemu direktorju, naj v 
sodelovanju s Pravno slu�bo RTV Slovenija in pravnimi strokovnjaki preveri ter ugotovi 
upravičenost oz. neupravičenost to�benih zahtevkov novinarjev in zavzame racionalno stali�če, 
ki bo v korist zavoda. 

6. redna seja 
Celovita informacija o ugotovitvah analize honorarnega dela in sistemizacije delovnih mest se 
nadzornemu svetu predlo�i na sejo v mesecu septembru. Sklicatelj delovne skupine za proučitev 
segmenta honorarnega dela naj upo�teva imenovanje ga. Sonje Heine, predstavnice nadzornega 
sveta v omenjeni skupini (sklep 2- 2).  

8. redna seja 
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 2006. NS bo zadevo obravnaval v okviru samostojne točke dnevnega reda. 

11. redna seja 
Nadzorni svet RTV Slovenija je sprejel pobudo, da se mu do naslednje seje predlo�i spisek 
redno zaposlenih in rednih honorarnih sodelavcev, ki imajo manj kot 40 delovnih ur. 

Spisek  redno zaposlenih in rednih honorarnih sodelavcev, ki so imeli v mesecu novembru 2006 
manj kot 40 delovnih ur, je NS prejel na vpogled na 12. redni seji dne 21. decembra 2006. Na 
predlog pomočnice generalnega direktorja za  organizacijo, kadre in izobra�evanje je NS sprejel 
dogovor, da ga bo podrobneje obravnaval pod samostojno točko dnevnega reda na 13. redni seji 
dne 25. januarja 2007, ko mu bo s strani vodstva zavoda  predlo�ena kratka informacija o načinu 
evidentiranja delovnega časa na RTV Slovenija ter bodo k  odmikom  na seji po potrebi podana 
tudi  pojasnila.   

2.5.3 Dopisni�ka mre�a 

9. redna seja 
Nadzorni svet naroča direktorju Radia in direktorju Televizije, naj do naslednje seje predlo�ita  
poročilo s seznamom in mandati dopisnikov v tujini.  

NS je podprl 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.   

10. redna seja 
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 
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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.  

2.5.4 Izobra�evalno sredi�če RTV Slovenija 

3. redna seja 
9-2   Nadzorni svet naroča, naj se mu do naslednje seje predlo�i razrez stro�kov Izobra�evalnega 
sredi�ča RTV Slovenija v letu 2005 � koliko je redno zaposlenih, koliko stanejo, koliko je 
honorarjev za predavatelje. 

4. redna seja 
9-1 Nadzorni svet je obravnaval poročilo Izobra�evalnega sredi�ča RTV Slovenija (IS), ga 
problematiziral in zahteva, naj se mu do naslednje seje predlo�i: 

1. novo natančno finančno poročilo o porabi sredstev in stro�kov IS � vi�ino plače 
po zaposlenih delavcih IS, vi�ino honorarjev notranjih in zunanjih predavateljev; 

2. zneski morajo biti natančni in ne okvirni (»cca«); 

3. ali so izvajalci programov izbrani preko razpisa; 

4. kdo je sodeloval pri pripravi kataloga izobra�evalnih programov 2005/2006; 

5. kak�no je dejansko in ne vpisno �tevilo udele�encev posameznih seminarjev 
programov; 

6. koliko od udele�encev izobra�evalnih programov je bilo notranjih oz. zaposlenih 
v zavodu in koliko zunanjih ter 

7. ali je narejena ocena o učinkih izobra�evanja in usposabljanja.  

9-2   Glede na to, da za določene specifične poklice in profile v zavodu na nivoju �olskega 
sistema v dr�avi ni mogoče pridobiti ustrezne izobrazbe, nadzorni svet naroča, naj odgovorni v 
zavodu ugotovijo, kak�ne so potrebe RTV Slovenija po izobra�evanju in usposabljanju iz 
delovnega procesa in program izobra�evanja prilagodijo potrebam zavoda. Izobra�evanja, ki jih 
izvajajo druge izobra�evalne ustanove v Sloveniji (npr.: pridobivanje poslovnih in jezikovnih 
znanj), se naj črtajo iz programa IS. 

Generalni direktor s sodelavci naj analizira mo�nost, da se IS izloči iz zavoda RTV Slovenija. 
Zavod mora v tem primeru ostati 100% lastnik IS. Pod tem pogojem IS lahko izvaja tudi 
izobra�evalni program, ki ni neposredno vezan na izobra�evanje iz dela RTV.  

9-3  Nadzorni svet zahteva od poslovodstva zavoda, naj se z vsakim udele�encem izobra�evanja 
in usposabljanja sklene ustrezna pogodba, ki bo udele�enca zavezovala z določenim časom, ko 
mora po končanem izobra�evanju �e ostati v zavodu.  

9-4  Nadzorni svet opozarja tudi na stro�ke izobra�evanja, ki za JZ RTV Slovenija niso 
poslovno priznan stro�ek, zato naroča generalnemu direktorju, naj poslovodni delavci, ki so na 
seznamu 50 najvi�je izplačanih prejemkov na RTV Slovenija v letu 2005 in so bili udele�enci 
izobra�evalnih programov in seminarjev ekonomskih, poslovnih in jezikovnih znanj, stro�ke 
svojega izobra�evanja tudi povrnejo oz. plačajo sami. 

8. redna seja 
Celovito poročilo vodstvo predlo�i NS za sejo v mesecu oktobru 2006. 

11. redna seja 
Ob upo�tevanju, da je iz osnutka planskih dokumentov za leto 2007izhajalo, da se 
Izobra�evalno sredi�če RTV Slovenija ukinja, je  NS, v skladu s sklepom 4-1, predlo�eno 
poročilo vključil v okvir obravnave plana kadrov in kadrovske politike v letu 2007. 
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2.6 SREDSTVA IZ DELNIC EUTELSAT 

2.6.1 Kori�čenje sredstev Eutelsat 

6. redna seja 
2-1  Nadzorni svet RTV Slovenija se strinja z odprodajo obveznic RS za namen projekta  
"Digitalizacija prenosnega omre�ja" v skupni vrednosti 382.632.432,00 SIT. Odprodaja 
obveznic se lahko izvede neposredno pred zapadlostjo plačila dobaviteljem opreme in storitev 
ter se lahko neposredno namenijo za plačila teh obveznosti. O poteku transakcije generalni 
direktor poroča nadzornemu svetu na prvi seji po njeni izvedbi.  

2-4    Nadzorni svet RTV Slovenija načeloma odobrava mo�nost kori�čenja sredstev iz naslova 
obveznic RS v vi�ini 380 mio SIT za obogatitev in razvoj radijskih in televizijskih programskih 
vsebin, vendar pod pogojem, da se mu predhodno predlo�ijo konkretni programski projekti, ki 
so opredeljeni vsebinsko, stro�kovno in s časovno dinamiko porabe sredstev ter odgovornimi 
osebami za izvedbo posameznega projekta. Ob tem nadzorni svet priporoča, da se za 
programske vsebine  pridobi  soglasje  Programskega sveta RTV Slovenija.  

4-2   Nadzorni svet RTV Slovenija zahteva od poslovodstvu zavoda, da vsi prihodki iz naslova 
obveznic RS in delnic Eutelsat Comunications ostanejo neporabljeni in se jih porabi v skladu s 
posebnimi sklepi nadzornega sveta tako, kot obveznice RS. Zato je primerno, da se za njih 
kupijo novi sve�nji obveznic RS, če po sklepu nadzornega sveta ne gredo takoj v porabo.      

7. redna seja 
1-2  Nadzorni svet opominja generalnega direktorja, da mora, kot je bil sklep 6. redne seje, za 
vse izvedene transakcije, povezane s kori�čenjem sredstev obveznic RS ali njihovih prihodkov, 
poročati na prvi seji po njeni izvedbi.  

1-3  Nadzorni svet RTV Slovenija načeloma sogla�a s predlogom generalnega direktorja, da se 
iz prilivov za obresti od obveznic (217 mio SIT) obveznice RS ne kupujejo. Ta sredstva se  
neposredno porabijo za investicije v digitalizacijo oddajnikov in zvez, po sprejetem sklepu 6. 
redne seje.    

8. redna seja 
3-2   Nadzorni svet RTV Slovenija dopolnjuje sklep 1-2  5. redne 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 Comunications, kot izhaja iz  sklepa 3-1.  

9. redna seja 
Nadzorni svet sprejme informacije generalnega direktorja glede porabe obveznic RS. 

Hkrati NS 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.  

Nadzorni svet je od 9. redne seje dalje zahteval od generalnega direktorja, da ga  v okviru 
samostojne, redne točke dnevnega reda, tekoča obve�čanja generalnega direktorja, seznanja tudi 
o porabi sredstev iz naslova obveznic (v skladu s sklepom 2-1 6. redne seje) in delnic Eutelsat 
Comunications (sklepom  4-2 6. redne seje). Natančno poročilo pa poda  ob poročilu o 
poslovanju zavoda v letu 2006. 

10. redna seja 
4-2   Nadzorni svet vzame na znanje poročilo o odlivih za projekt digitalizacije prenosnega 
omre�ja. 

12. redna seja 
NS je ob točki tekočih obvestil generalnega direktorja sprejel poročilo o odlivih za projekt 
digitalizacije prenosnega omre�ja. 
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3-1  Nadzorni svet RTV Slovenija sprejema dosedanjo realizacijo posebnih programskih vsebin 
Radia in Televizije Slovenija in sogla�a, da se del neporabljenih sredstev prenese  v plan za leto 
2007. 

2.6.2 Zaslu�nost za uspeh projekta Eutelsat 

4. redna seja 
10-5   Nadzorni svet naroča, naj se mu za celovito obravnavo ocene in zaslu�nosti posla na 
projektu Eutelsat, do naslednje seje predlo�ijo točni zneski prihodkov, ki jih je RTV Slovenija 
prejela iz naslova Eutelsat od leta 1998 do leta 2004 (leto/vi�ina prihodkov) ter vsi stro�ki, ki so 
bili vezani na nakup in prodajo vrednostnih papirjev iz tega naslova.    

5. redna seja 
4-1  Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bil nakup dele�ev v mednarodni organizaciji 
Eutelsat za zavod koristen in so bile obto�be akterjev tega projekta neutemeljene. Zato se 
Nadzorni svet RTV Slovenija zahvaljuje (po abecednem redu) g. Borisu Bergantu, g. Janezu 
Čade�u, g. Leopoldu Gregoraču in g. Igorju Kaduncu za prizadevanja pri pridobitvi dele�ev 
Eutelsat.   

Sklepa sta bila realizirana. Objavljena na portalu RTV Slovenija, predsednik NS pa se je v 
imenu NS omenjenim osebno zahvalil tudi s pismom.  

2.7 PRAVNE ZADEVE 

2.7.1 Statut JZ RTV Slovenija 

1. redna seja 
3-1  Nadzorni svet naroča Pravni slu�bi RTV Slovenija, naj v roku 14-ih dni pripravi normativni 
del osnutka novega statuta (upo�tevaje Zakon RTV Slovenija, ustrezno veljavno obstoječo 
zakonodajo ter tiste segmente obstoječega statuta, ki jih je moč uporabiti tudi v novem), 
katerega bosta člana nadzornega sveta, dr. Janez Jerov�ek  in mag. Klemen Jaklič, dopolnila s 
točkami, ki se �e po zakonu določijo s statutom in se nana�ajo predvsem na organizacijo dela, 
odgovornost in sankcije. Da bi tako pripravljen osnutek lahko bil predmet razprave �e na 
naslednji seji, nadzorni svet predlaga, naj se v največji mo�ni meri uporablja mo�nost 
elektronskega komuniciranja.    

2. redna seja 
5-1  Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme podana poročila o pripravi predlo�enega delovnega 
osnutka statuta in naroča, naj se s pripravo in oblikovanjem dokumenta  nadaljuje. Predlagatelji 
naj predloge dopolnitev posredujejo v pisni obliki ga. Ireni Urbanc, ki v sodelovanju s 
predstavnikoma nadzornega sveta in In�titutom za javno upravo pri Pravni fakulteti, vodi 
pripravo.  

Hkrati nadzorni svet poziva k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju osnutka statuta tudi 
Programski svet RTV Slovenija. 

Nov ustrezno dopolnjen oz. popravljen osnutek teksta statuta se nadzornemu svetu predlo�i v 
nadaljnjo razpravo na naslednjo sejo.  

1. izredna seja 
4-1  Nadzorni svet  RTV Slovenija sprejme na seji predlagane pripombe in dopolnitve na 
predlo�eni delovni osnutek statuta in naroča vodji Pravne slu�be RTV Slovenija g. Draganu 
Triviču, naj mu za nadaljevanje razprave do naslednje seje posreduje čistopis.    

Hkrati nadzorni svet naroča, naj delovna skupina nadaljuje s pripravo in oblikovanjem 
dokumenta, pri čemer naj pusti odprte tiste segmente dokumenta, ki so relevantni za 
generalnega direktorja. Zato naj predlagatelji morebitne predloge dopolnitev oz. konceptov 
čimprej posredujejo v pisni obliki vodji Pravne slu�be. O aktivnostih priprave predsednik 
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nadzornega sveta redno obve�ča generalnega direktorja, ki naj posreduje tudi svoje pripombe in 
predloge.  

          Dogovorjeno je bilo, da do naslednje seje: 

1. vodja Pravne slu�be poda pojasnilo glede oblikovanja plače generalnega direktorja in kdo 
je podpisnik pogodbe o njegovi zaposlitvi, kajti RTV Slovenija sodi v javni sektor, plača 
generalnega direktorja pa v sistem plač javnega sektorja; 

2. predsednik in namestnik predsednika nadzornega sveta pripravita predlog za izplačila 
sejnin in povračil materialnih stro�kov članom programskega in nadzornega sveta RTV 
Slovenija ter njunih delovnih teles   

3. redna seja 
8-1  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča delovni skupini in vodji Pravne slu�be, naj nadaljujejo 
s pripravo in oblikovanjem statuta, katerega razpravo bo nadzorni svet nadaljeval na naslednji 
seji.  

4. redna seja 
7-1  Nadzorni svet  je obravnaval predlo�eni delovni osnutek novega statuta in naroča  delovni 
skupini naj nadaljuje s pripravo in oblikovanjem dokumenta, upo�tevaje tudi predloge in 
napotke dane na seji. Nadzorni svet predlaga, da se osnutek statuta, ko bo predlo�en v razpravo 
Programskemu svetu RTV Slovenija, objavi tudi na Intranetu. 

6. redna seja 
Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme informacijo o pripravi novega statuta.   

7. redna seja 
2-1  Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval in sprejel osnutek predlo�enega Statuta JZ 
RTV  Slovenija, z dopolnitvami in popravki, ki so bili sprejeti na seji. 

Nadzorni svet predlaga vodstvu zavoda, naj �e enkrat preveri dejavnosti, ki so vpisane v sodni 
register ter V. (Vodenje RTV Slovenija)  in VI. poglavje (Organiziranost RTV Slovenija) 
spremeni tako, da statut ne bo preveč ozko določal organizacijo vodenja in sestave RTV 
Slovenija. Končni osnutek statuta, ki ga bo generalni direktor predlo�il v predhodno razpravo 
Programskemu svetu RTV Slovenija in Svetu delavcev RTV Slovenija, se po elektronski po�ti 
posreduje tudi članom nadzornega sveta.    

Po opravljenih razpravah generalni direktor pripravi končni predlog statuta, ki ga bo, v skladu s 
16-im členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija, predlo�il v soglasje Programskemu svetu 
RTV Slovenija. V operativni skupini priprave predloga s strani nadzornega sveta sodelujeta 
mag. Klemen Jaklič in g. Janez Čade�.  

Generalni direktor po pridobljenem soglasju programskega sveta predlog statuta predlo�i v 
sprejem nadzornemu svetu najkasneje do 20.9.2006. 

9. redna seja 
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.  

 

Sprejeti Statut Javnega zavoda RTV Slovenija je bil objavljen v Uradnem listu RS �t. 106/2006 
dne 13. oktobra 2006. 

NS je na 10. redni seji predlagal, naj se ob prvi spremembi Statuta JZ RTV Slovenija določilo 
zadnjega odstavka 11. člena zapi�e bolj razumljivo in nedvoumno. 
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2.7.2 Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu drugih stro�kov članov 
Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija ter njunih delovnih 
teles 

3. redna seja 
7-1  Nadzorni svet  naroča vodji Pravne slu�be g. Draganu Triviču, naj do konca tedna pripravi 
prehodno določbo, vezano na izplačevanje sejnin in povračil drugih stro�kov članom 
Nadzornega in Programskega sveta RTV Slovenija ter njunih organov ter delovnih teles, za 
obdobje od začetka mandata do sprejema sklepa. 

7-2  Nadzorni svet sogla�a s predlogi popravkov predlaganega »Sklepa o izplačilu sejnin in 
povračilu drugih stro�kov članom Programskega in Nadzornega sveta, njunih organov ter 
delovnih teles«, kot so bili predlagani na seji. Sklep bo začel veljati, ko ga bo nadzorni svet 
sprejel.  

4. redna seja 
4-1  Nadzorni svet sogla�a s predlogom, da generalni direktor in predsednik nadzornega sveta 
na sestanku z ministrom za kulturo izpostavita tudi problematiko podlage izplačila, oziroma 
vi�ine  sejnin.   

7. redna seja 
Informacijo o priporočilih zdru�enja nadzornih svetov ter predlog za nagrajevanje članov 
nadzornega sveta, ki ga je pripravil mag. Igor �etinc, bo nadzorni svet obravnaval na prvi seji  
meseca septembra.  

8. redna seja 
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:  

1. za člana nadzornega in programskega sveta je sejnina 71.415,00 SIT bruto;  

2. 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.  

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.   

Na podlagi določbe 28. člena  Zakona o RTV 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 je nadzorni svet na 10. redni seji, s sklepom 7-1, sprejel Pravilnik o izplačilu sejnin in 
povračilu drugih stro�kov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih 
organov in delovnih teles ter programskih odborov. 

10. redna seja 
7-2   Iz vidika pravilnosti obračunavanja sejnin in drugih stro�kov nadzorni svet naroča finančno 
računovodski slu�bi zavoda, naj ponovno preveri pravilnost obračuna.    

11. redna seja 
1-2   Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bila narejena napaka na obvestilih o izplačilu 
in obračunu davčnega odtegljaja, ki so bila posredovana članom nadzornega sveta, zato naroča 
tajni�tvu sveta, naj napako popravi. 
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1-3  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča finančno računovodski slu�bi RTV Slovenija, naj na 
konkretnem primeru konkretnega predloga izračuna sejnine in potnih stro�kov do naslednje seje 
pridobi mnenje DURS- a.  

12. redna seja 
1-2   Nadzorni svet RTV Slovenija naroča Finančno računovodski slu�bi RTV Slovenija, naj do 
naslednje seje poda jasno in konkretno stali�če do mnenja DURS-a (z dne 11.12.2006) glede 
obračunavanja sejnin in drugih stro�kov, upo�tevaje Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu 
potnih stro�kov. 

2.7.3 Pravilnik o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ali obročno 
plačilo prispevka za programe RTV Slovenija 

6. redna seja 
Nadzorni svet  naroča, naj se mu popravljen in dopolnjen predlog Pravilnika o kriterijih za 
odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe RTV Slovenija, vključno s 
pripombami iz razprave, predlo�i v ponovno obravnavo na naslednjo sejo.     

7. redna seja 
1-4  Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 5. alinee prvega odstavka 27. člena Zakona o 
Radioteleviziji Slovenija � ZRTVS-1 (Ur.l. RS, �t. 96/05) sprejme predlo�eni Pravilnik o kriterijih 
za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe RTV Slovenija. 

Sprejet Pravilnik o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za 
programe RTV Slovenija je bil objavljen v Uradnem listu RS, �t. 94/2006 dne 08. septembra 
2006. 

2.7.4 Merila za kori�čenje sredstev Eutelsat 

8. redna seja 
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 
Comunications 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. 

3-3   Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme opredelitev področij in pogojev za financiranje 
razvojnih projektov iz naslova sredstev obveznic Republike Slovenije in delnic Eutelsat 
Comunications 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.  

10. redna seja 
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.  
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11. redna seja 
Nadzorni svet RTV Slovenija bo kriterije oz. merila za dodelitev in mo�no kori�čenje sredstev, 
prejetih iz kupnine delnic Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova obravnaval na naslednji 
seji. Člani naj morebitne pisne dopolnitve v najkraj�em mo�nem času posredujejo v tajni�tvo 
sveta.  

12. redna seja 
3-2  Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval »Merila za kori�čenje sredstev, prejetih iz 
kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova« ter sprejel naslednje popravke 
obravnavanega besedila: 

• v 3. členu, se točka B, alinea a) dopolni tako, da se pravilno glasi: 

»a)   razvoj produkcije lastnih oddaj na področjih slovenske kulturne, zgodovinske ter naravne  
dedi�čine, ekologije, rekreacije, vzgoje, izobra�evanja, znanosti, informiranja in razvedrila;« 

• v 3. členu, v  točki C,  se črta tekst alinee c) in se nadomesti z novim, ki se glasi:  

»c)   zagotovitev sredstev za druge komponente pri razvoju kadrov.« 

• v 3. členu, se področje D spremeni in pravilno glasi:  

»D    Razvoj na področju organiziranja, kar zajema naslednja področja«. 

3-3   Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 6. in 33. člena poslovnika sprejme 
»Merila za kori�čenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz 
tega naslova«. Merila se objavijo v glasilu Informator in na intranetnem spletu RTV Slovenija.    

2.7.5 Kodeks vedenja in obna�anja zaposlenih na RTV Slovenija 

11. redna seja 
V sklop imagea, kot enega pomembnih dejavnikov, �e posebej javne, nacionalne 
Radiotelevizije, sodi tudi zunanji izgled zaposlenih. Zlasti velja to za tiste, ki jih je pri 
opravljanju njihovih nalog mogoče videti tudi na ekranu (npr. novinarje, kamermane, ipd.). Zato 
nadzorni svet zanima, ali obstaja v zavodu kodeks vedenja in obna�anja. V primeru, da ga hi�a 
ima, naj ga vodstvo predstavi na naslednji seji, v nasprotnem primeru nadzorni svet  priporoča, 
da se o čimprej�nji pripravi le-tega resno razmisli.  

Na podlagi odgovora na 12. redni seji je NS ugotovil, da je bil sklep le delno realiziran. Ker 
zavod nima kodeksa, je NS ponovno priporočil generalnemu direktorju, naj o pripravi le-tega 
resno razmisli in čimprej določi odgovorno osebo, ki bo pričela z aktivnostmi za njegovo 
pripravo. 

2.7.6 Ukinitev  oznake zaupnosti 

4. redna seja 
10-2    Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj se v elektronskih sporočilih RTV 
Slovenija umakne oznaka zaupnosti, oz. »poslovna skrivnost«. Umik oznake zaupnosti velja 
tudi za  dokumentacijo, ki se nana�a na Svetovno prvenstvo v nogometu 2006.     

Vodja Pravne slu�be RTV je na nadaljevanju 4. redne seje podal informacijo, da je z 25. majem 
2006  v elektronskih sporočilih RTV Slovenija umaknjena oznaka zaupnosti, oz. »poslovna 
skrivnost«. 

Nadaljevanje 4. seje: 

6-7   Iz seznama podatkov o 50 najvi�jih plačah na RTV Slovenija naj se črta "Zaupno, podatki 
so poslovna skrivnost RTV Slovenija, dol�ni ste postopati skladno z vsebino sklepa generalnega 
direktorja RTV o varovanju poslovne skrivnosti ter preprečiti dostop podatkov nepoobla�čenim 
osebam." Sklep o zaupnosti iz leta 2002 je nezakonit, minister za javno upravo ga je z dopisom 
dne 12.12.2005 razglasil za neveljavnega, ukinjen pa je tudi s sklepom Nadzornega sveta RTV 
Slovenija. Plače na RTV Slovenija so javne, saj Zakon o sistemu plač v javnem sektorju v 38. 
členu to eksplicitno določa. Omenjeni člen med drugimi določa: Plače v javnem sektorju so 
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javne, pri čemer so javnosti dostopni podatki o delovnem mestu, nazivu ali funkciji, o osnovnih 
plačah, o dodatkih pri delu plače za delovno uspe�nost, razen podatka za delovno 
dobo......javnosti so dostopni individualni podatki o znesku celotne bruto plače vsakega javnega 
uslu�benca in vsakega funkcionarja..." (Citirano iz pisma ministra Gregorja Viranta.) 

6. redna seja 
1-2    Nadzorni svet RTV Slovenija opozarja na sklep 2-11 5. redne seje in ugotovitev, da so 
podatki o plačah zaposlenih na RTV Slovenija, ki so bili nadzornemu svetu predlo�eni v skladu 
s sklepom 6-7  4. redne seje, javni, zato se jih, z ustreznim spremnim dopisom vodstva zavoda, 
objavi. 

2.7.7 Prekinitev pogodbe s podjetjem Kultura d.o.o. 

11. redna seja 
NS je 11. redni seji vzel na znanje poročilo vodstva  o prekinitvi pogodbe o programskem 
sodelovanju med glasbenim programom Radia Slovenija in podjetjem Kultura d.o.o. za cikel 
koncertov z naslovom »Glasba po na�e«. NS je izrazil zadovoljstvo nad ukrepanjem vodstva v 
smislu takoj�nje prekinitve sodelovanja in zahteve za povračilo nastalih stro�kov. Hkrati je 
opozoril na samovoljno ravnanje zaposlenih in priporočal ustrezno disciplinsko ukrepanje. 

2.7.8 Pravna slu�ba 

5. redna seja 
3-3  Nadzorni svet opozarja in priporoča generalnemu direktorju, naj za potrebe RTV Slovenija 
zagotovi kvalitetno, zanesljivo in racionalno izvajanje pravnih in odvetni�kih storitev.  

6. redna seja 
1-7  Nadzorni svet vztraja na stali�ču, da naj zavod za svoje potrebe zagotovi kvalitetno in 
racionalno, predvsem pa zanesljivo izvajanje pravnih storitev. Visoki stro�ki odvetni�kih 
storitev in prezasedenost dokaj obse�ne pravne slu�be ne ka�ejo na to. Zato naj vodstvo 
funkcionalno in kadrovsko reorganizira Pravno slu�bo RTV Slovenije tako, da ne bo prihajalo 
do �tevilnih pravnih sporov, predvsem na delovno pravnem področju.  

8. redna seja 
O reorganizaciji Pravne slu�be RTV Slovenija generalni direktor poda informacijo na seji NS v 
mesecu oktobru 2006. 

Glede reorganizacije Pravne slu�be RTV Slovenija (sklep 1-7 6. redne seje v povezavi z dogovorom 
na 8. redni seji), je NS upo�teval povedano s strani generalnega direktorja na 10. redni seji, da bo 
ta  upo�tevana v planu za leto 2007.  

2.7.9 Odvetni�ke storitve 

4. redna seja 
Nadaljevanje 4. redne seje: 

6-2  Nadzorni svet naroča, naj se mu do naslednje seje predlo�i na vpogled vse pogodbe, ki jih 
ima RTV Slovenija sklenjene za pravne in odvetni�ke storitve (tudi pogodbo z In�titutom za 
javno upravo pri Pravni fakulteti v Ljubljani in odvetni�ko pisarno iz Kranja, če ima sklenjeno).  

5. redna seja 
3-2   Nadzorni svet je pregledal predlo�ene pogodbe, ki jih ima RTV Slovenija sklenjene za 
pravne in odvetni�ke storitve ter ugotovil, da ima zavod sklenjene tri pogodbe, in sicer: pogodbo 
o izvajanju odvetni�kih storitev za potrebe RTV Slovenija, sklenjeno med RTV Slovenija in 
odvetnikom Damijanom Pavlinom z dne 12.01.2005 (z dodatkom k pogodbi z dne 05.07.2005 
in dodatkom z dne 27.01.2006); pogodbo o rednem kolektivnem članstvu, sklenjeno med RTV 
Slovenija in In�titutom za delo pri Pravni fakulteti z dne 14.08.2001 ter pogodbo o članstvu v 
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pool-u In�tituta za javno upravo, sklenjeno med In�titutom za javno upravo pri Pravni fakulteti 
in RTV Slovenija z dne 27.07.1997. 

Na podlagi pregleda pogodbe o izvajanju odvetni�kih storitev za potrebe RTV Slovenija, ki jo 
ima RTV Slovenija sklenjeno z odvetnikom Damijanom Pavlinom nadzorni svet ugotavlja, da je 
ta neuravnote�ena in za JZ RTV Slovenija �kodljiva, zato priporoča generalnemu direktorju, naj 
pogodbo, upo�tevaje pogodbeni odpovedni rok, prekine, za podpis omenjene pogodbe pa se 
poi�če tudi osebna odgovornost prej�njega generalnega direktorja. 

Nadzorni svet zahteva, da se mu do naslednje seje predlo�i: 

• poročilo (z obračunom) o dejansko opravljenih storitvah oz. delu, ki ga je po 
pogodbi za RTV Slovenija opravila odvetni�ka pisarna Pavlin, od 12.01.2005 do 
19.06.2006 - koliko ur, po kak�ni tarifi, za kak�no storitev;  

• v kolik�nem �tevilu to�b je sodelovala odvetni�ka pisarna in koliko od teh to�b 
je zavod izgubil ali dobil (v celotnem obdobju, od kar je bila sklenjena osnovna 
pogodba) ter njihova vrednost;  

• mnenje glede sklenjene pogodbe med RTV Slovenija zavodom in omenjeno 
odvetni�ko pisarno naj poda Pravna slu�ba RTV Slovenija.   

6. redna seja 
1-8  Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da pogodba z odvetni�ko pisarno Pavlin po 
nepotrebnem vključuje plačilo mesečnega pav�alnega zneska in je zato �kodljiva za RTV 
Slovenija. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da zaradi tega takoj prekliče to 
pogodbo in do izbire novih ponudnikov odvetni�kih storitev, odvetni�ki pisarni Pavlin potrebne 
odvetni�ke storitve plačuje samo po dejansko opravljenem delu. 

7. redna seja 
Na podlagi izjave vodje Pravne slu�be RTV Slovenija nadzorni svet ugotavlja, da RTV 
Slovenija �e ni prekinila pogodbe z odvetni�ko pisarno Pavlin. Nadzorni svet vztraja, da se to 
stori takoj, v okviru mo�nosti iz pogodbe. 

8. redna seja 
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. 

Na podlagi prejetega poročila o razveljavitvi pogodbenega določila o pav�alnem plačilu 
odvetni�kih storitev na 9. redni seji, je NS  s sklepom 1-5 ugotovil, da je v celoti realiziran sklep 
1-8 6. redne seje v povezavi z dogovorom na 8. redni seji.  

2.7.10 Pravde 

4. redna seja 
Nadaljevanje 4. seje: 

6-1   Glede na to, da je zavod stranka v �tevilnih pravdnih in delovnih sporih ter je strokovna 
presoja in odločitev o vodenju in nadaljevanju sporov na strani poslovodstva, nadzorni svet 
poziva  generalnega direktorja, naj prouči njihovo upravičenost in tam, kjer je to mogoče in 
smotrno, zadeve poizku�a re�iti sporazumno oz. dogovorno ter s tem prepreči morebitne 
nepotrebne stro�ke v �kodo zavoda. 

6-3   Nadzorni svet ugotavlja, da ima zavod za to�bo s Humanic Manager oblikovano 
rezervacijo v vi�ini 500 mio SIT, zato naroča, naj se mu do naslednje seje predlo�i kompletna 
dokumentacija, z obema pogodbama (Mobitel/RTV Slovenija in  Mobitel/Humanic Manager), 
vključno z obrazlo�itvijo odgovornih oseb, ki so pogodbe podpisovale ter mnenjem Pravne 
slu�be RTV Slovenija, kak�no mo�nost ima zavod, da v to�bi uspe.  
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5. redna seja 
2-10  Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval predlo�eno dokumentacijo, vezano na 
sklenjene pravne posle s Humanic Manager in to�beni zahtevek ter predlaga generalnemu 
direktorju RTV Slovenija, naj za razjasnitev pogodb in obveznosti ter zastopanje zavoda na 
sodi�ču anga�ira  odvetni�ko pisarno oz. odvetnika, ki je strokovnjak za to področje.     

6. redna seja 
1-6  Ob upo�tevanju  predlo�enega poročila pravne slu�be k sklepu 3-2 5. redne seje, nadzorni 
svet ugotavlja,  da je bila vlo�ena to�ba s strani  RTV Slovenija oz. g. Aleksa �takula zoper 
poobla�čenko za dostop do informacij javnega značaja. Nadzorni svet naroča generalnemu 
direktorju, naj RTV Slovenija to�bo umakne.  

8. redna seja 
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. 

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. 

Ob upo�tevanju odgovora direktorja TV Slovenija na 9. redni seji je NS ugotovil, 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) pa je NS naročil, naj ga generalni direktor tekoče obve�ča o dogajanju in seznani, ko bo 
zadeva re�ena na pristojnem sodi�ču. Do dneva priprave tega poročila NS ni dobil nobenega 
dodatnega obvestila  v zvezi z omenjenim sporom.  

9. redna seja 
Ob upo�tevanju odgovora direktorja TV Slovenija na 9. redni seji je NS ugotovil, 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) pa je NS naročil, naj ga generalni direktor tekoče obve�ča o dogajanju in seznani, ko bo 
zadeva re�ena na pristojnem sodi�ču. Do dneva priprave tega poročila NS ni dobil nobenega 
dodatnega obvestila  v zvezi z omenjenim sporom.  

Na podlagi na 9. redni seji prejetega poročila o umiku to�be zaradi odprave odločbe 
informacijske poobla�čenke je NS s sklepom 1-4 ugotovil, da je bil sklep 1-6 6. redne seje v 
povezavi s sklepom 1-5 8. redne seje v celoti realiziran. 

2.8 NOTRANJE AKTIVNOSTI NADZORNEGA SVETA 

2.8.1 Poslovnik Nadzornega sveta 

1. redna seja 
3-2   Nadzorni svet naroča Pravni slu�bi RTV Slovenija, naj v sodelovanju s članoma 
nadzornega sveta, g. Rajkom Geričem in g. Nikolo Damjanićem, čimprej (do naslednje seje) 
pripravi tudi poslovnik o delu nadzornega sveta. Tudi v primeru priprave poslovnika se nadzorni 
odbor zavzema za uporabo elektronske komunikacije.   
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2. redna seja 
6-1  Člani nadzornega sveta so prejeli osnutek  Poslovnika o delu nadzornega sveta. V primeru 
dopolnitev ali pripomb, naj jih člani po elektronski po�ti posredujejo ga. Ireni Urbanc. 
Dopolnjen predlog poslovnika  se nadzornemu svetu posreduje v obravnavo na naslednjo sejo.  

1. izredna seja 
6-1 Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme na seji podane predloge sprememb in dopolnitev 
poslovnika ter naroča vodji Pravne slu�be RTV Slovenija g. Draganu Triviču, naj do naslednje 
seje predlo�i  čistopis. 

3. redna seja 
6-1   Nadzorni  svet naroča vodji Pravne slu�be g. Draganu Triviču, naj strukturno in vsebinsko 
preoblikuje poslovnik in v roku enega  tedna  predlo�i čistopis (upo�tevajoč na seji podane 
predloge popravkov) v tajni�tvo sveta, ki ga  po elektronski po�ti posreduje v pregled članom.    

4. redna seja 
3-1  V  skladu s 27. členom Zakona o RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme  
Poslovnik o delu nadzornega sveta s predlaganimi dopolnitvami in popravki na seji, kot začasni 
poslovnik, do sprejema statuta zavoda. 

10. redna seja 
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.  

Sprejeti sklepi so bili realizirani. NS je na 4. redni seji najprej sprejel začasni poslovnik, po 
sprejemu Statuta RTV Slovenija na 9. redni seji, je bil ta usklajen s statutarnimi določili in na 
10. redni seji je bil sprejet Poslovnik NS. 

2.8.2 Pravilnik o oblikovanju delovnih teles NS RTV Slovenija 
Izhajajoč iz določil zakona, statuta zavoda in poslovnika NS, da si organizira svoje delo in imenuje 
svoje odbore, je NS izdelal pravilnik o oblikovanju delovnih teles. Le-ta v okviru svojega 
delovnega področja, obravnavajo zadeve, si so v pristojnosti NS, dajejo NS mnenja in predloge, ne 
morejo pa odločati o vpra�anjih, ki so v pristojnosti NS. Pravilnik je NS sprejel na 12. redni seji.  

12. redna seja 
5-1   Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur. 
l. RS, �t. 96/2005), 22. členom Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, �t. 106/2006)  in na podlagi 
določbe 17. člena poslovnika sprejme »Pravilnik o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta 
RTV Slovenija«. Pravilnik se objavi v glasilu Informator in na intranetnem spletu RTV 
Slovenija.    

 

2.8.3 Obveznost pridobitve licence za člane nadzornih svetov 

1. izredna seja 
Nadzorni svet naroča Pravni slu�bi RTV Slovenija, naj članom po elektronski po�ti posreduje 
pojasnilo, ali je tudi za člane nadzornih svetov javnih zavodov, ki so imenovani s strani 
Dr�avnega zbora in Vlade RS, potrebna pridobitev potrdila o izpolnjevanju znanja o 
nadzorni�tvu oz. usposobljenosti, kot velja to za člane nadzornih svetov gospodarskih dru�b, ki 
so javnega značaja oz. je njihov večinski lastnik dr�ava. 
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3. redna seja 
1-3  Upo�tevaje  Sklep Vlade RS o obveznosti pridobitve licence za člane nadzornih svetov, 
Nadzorni svet RTV Slovenija naroča Pravni slu�bi, naj na podlagi informacije, katere institucije 
izvajajo seminarje in v katerih časovnih terminih, o tem obvesti vse člane, glede na to, da bodo 
k pridobitvi licence pristopili tudi člani Nadzornega sveta RTV Slovenija, ki jih je imenoval 
Dr�avni zbor RS. Pridobi naj se terminske in finančne ponudbe izvajalcev storitve za 9 
kandidatov oz. članov. 

4. redna seja 
1-3 Nadzorni svet naroča vodji Pravne slu�be g. Draganu Triviču, naj pridobi podrobnej�e 
informacije izobra�evanju članov nadzornih svetov in upravnih odborov, ki ga organizira  
Zdru�enje članov nadzornih svetov v dneh od 29. do 31. maja 2006 in o tem čimprej obvesti 
člane Nadzornega sveta RTV Slovenija.  

NS je s strani Pravne slu�be RTV prejel sedem opisnih ponudb ter ponudbo Raziskovalno 
izobra�evalnega sredi�ča (RIS) po elektronski po�ti dne 18. aprila 2006. Člani NS, imenovani s 
strani Vlade RS v  NS RTV Slovenija pa so obveznost pridobitve licence tudi izpolnili.  

2.8.4 Konflikt interesov 

1. redna seja 
3-4  Upo�tevaje določilo 1. odstavka 20. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija ("Člani 
Programskega sveta in Nadzornega sveta ne smejo poslovno sodelovati z javnim zavodom RTV 
Slovenija.") in opozorilo člana g. Nikole Damjanića, da so se v zadnjem času pojavljali v 
medijih očitki, če� da je v t.i. konfliktu interesov, bo Nadzorni svet RTV Slovenija za mnenje, 
ali je omenjeni član v konfliktu interesov, pozval In�titut za javno upravo. Obrazlo�itev sklepa 
pripravi g. Nikola Damjanić, dopis in�titutu pa predsednik nadzornega sveta. 

Na podlagi informacije člana g. Nikole Damjanića, na 2. redni seji, da se je Ninamedia d.o.o. v 
letu 2006 odpovedala sodelovanju in ni podpisala pogodbe z Media Poolom, je NS s sklepom 7-
1 ugotovil, da s tem tudi ni več razloga za konkretno izpostavljeni konflikt interesov.  

2.8.5 Zavarovanje odgovornosti članov nadzornega sveta 
 

NS je na 5. redni seji izpostavil vpra�anje odgovornosti članov in mo�nost zavarovanja le- te ter 
naročil vodstvu, naj mu predlo�i na naslednjo sejo  o tem informacijo.   

6. redna seja 
Nadzorni svet ugotavlja, da generalni direktor ni izpolnil sklepa glede mo�nosti zavarovanja 
odgovornosti članov nadzornega sveta, zato naj na naslednjo sejo predlo�i to informacijo, 
dopolnjeno s podatki o učinkovanju na boniteto, če pride do tega zavarovanja in ga plača zavod.  

8. redna seja 
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. 

9. redna seja 
Generalni direktor na oktobrsko sejo NS predlo�i analizo ponudb in predlog zavarovanja 
odgovornosti članov nadzornega sveta do vi�ine 12 mio SIT. 

Nadzorni svet se je na 10. redni seji seznanil s prejetima ponudbama za zavarovanje 
odgovornosti članov NS in predlagal 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.. Do priprave tega poročila poslovodstvo �e ni podalo ugotovitev.  
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3 SKLEPI, KI �E NISO IZPOLNJENI  
 

5. redna seja z dne 19. junija 2006  

- Informacija o nepremičninah zavoda (sklep 2-5 5. redne seje v povezavi z dogovorom na 6. in  8. redni seji) � 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.  

 

8. redna seja z dne 14. septembra 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.  

Rok: v okviru letnega poročila 2006 

 

10. redna seja z dne 26. oktobra  2006 

- Zavarovanje odgovornosti članov nadzornega sveta (dogovor 10. redne seje)  

- Ob prvi spremembi statuta (dogovor 10. redne seje) - Nadzorni svet predlaga, da se ob prvi spremembi Statuta 
JZ RTV Slovenija določilo zadnjega odstavka 11. člena zapi�e bolj razumljivo in nedvoumno. 

 

11. redna seja z dne 30. novembra 2006 

- O izpolnjevanju in uresničevanju zahtevanega razmerja za nacionalne RTV med lastno in tujo produkcijo 
programskih vsebin, naj se NS poroča trikrat letno (april, avgust, december 2007). Pri izračunu dele�ev naj se 
upo�teva le premierno predvajanje  (dogovor ob obravnavi osnutka plana za leto 2007) 

 

12. redna seja z dne  21. decembra 2006  

- Predlog ukrepov za zmanj�anje stro�kov izterjave RTV naročnine (sklep 2-1 11. redne seje) - V veljavi ostaja 
priporočilo nadzornega sveta, naj vodstvo pri realizaciji ukrepov ravna skladno s skrbnostjo dobrega gospodarja 
in sprejema ekonomsko upravičene ukrepe. Permanentno naj spremlja problematiko izterjave in po potrebi 
ustrezno ekonomsko ukrepa ter o tem četrtletno obve�ča tudi nadzorni svet (aprila, avgusta, decembra 2007) 

- Prehod zavoda na nov plačni sistem - Celovito pojasnilo glede prehoda RTV Slovenija na nov plačni sistem, ki 
ga predvideva Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, naj vodstvo poda po zaključku pogajanj z ministrom za 
javno upravo. 

 

4 TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA 
Nekateri sklepi NS so bili zelo zahtevni in jih ni bilo mo�no izpolniti takoj po sprejetju. Zato se je NS dogovoril 
z generalnim direktorjem, da jih izpolnijo v začetku leta 2007. Vendar so člani NS �eleli, da jih o aktivnostih za 
izpolnjevanje sklepov, generalni direktor obve�ča sproti. NS je �elel sprotna obvestila o aktivnostih za sledeča 
področja: 

• realizaciji uvedbe celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stro�kov oddaj v programih RTV 
Slovenija, kot izhaja iz sklepa 8-1 4. redne seje in dogovora na 5. redni seji; 

• o porabi sredstev iz naslova obveznic (sklep 2-1 6. redne seje) in delnic Eutelsat Comunication 
(sklep 4-2 6. redne seje). Natančno poročilo poda  ob poročilu o poslovanju zavoda v letu 
2006; 

• o odpravi nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2005. Končno poročilo poda na 
februarski seji 2007 (sklep 3-1 6. redne seje); 
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• o odpravi nepravilnosti iz poročila Računskega sodi�ča za leto 2004. Rok za odpravo 
nepravilnosti je februar 2007 (sklep 4-1 8. redne seje); 

• uvajanje digitalizacije v RS (sklep 1-3 10. redne seje v povezavi s priporočilom, za čimprej�nji 
sestanek, na 11. redni seji); 

• reorganizacija Pravne slu�be RTV Slovenija (sklep 1-7 6. redne seje v povezavi z dogovorom 
na 8. redni seji), naj bi bila upo�tevana v planu za leto 2007 (povedano na 10. redni seji); 

• problematika prito�b na nadzorni svet (dogovor 7. redne seje v povezavi z dogovorom na 9. in 
10. redni seji). NS se obve�ča o dogajanju v zvezi z sporom z mariborskimi novinarji in ga 
seznani, ko bo zadeva re�ena na pristojnem sodi�ču. 

�al generalni direktor tega dogovora ni upo�teval v celoti, saj je o uvedbi celovitega načrtovanja in izračuna 
celotnih stro�kov poročal samo enkrat, o porabi obveznic RS za razvoj programskih vsebin sploh ni poročal, niti 
ne o odpravi nepravilnosti iz Revizijskega poročila za leto 2005, kakor tudi ne o reorganizaciji Pravne slu�be 
RTV Slovenija. Dokaj podrobno je poročal o aktivnostih glede porabe obveznic RS za projekt digitalizacije in 
glede odpravljanja nepravilnosti iz poročila Računskega sodi�ča za leto 2004. 

 

ZAKLJUČEK 
Delovanje NS JZ RTV Slovenija je bilo v letu 2006 skladno s temeljnim načelom opredeljenim v 21. členu 
Statuta JZ RTV Slovenija, kar pomeni, da so bile aktivnosti delovanja usmerjene v spremljanje, analiziranje, 
preverjanje in ukrepanje v duhu in s ciljem  varovanja interesov zagotavljanja ekonomske učinkovitosti in 
uspe�nosti poslovanja  JZ ter posledično zagotavljanja izvajanja  storitev v dobro in korist vseh uporabnikov 
nacionalne RTV Slovenija. 

NS ocenjuje, da je v letu 2006 deloval v razmerju do vodstva zavoda povsem neodvisno, v okviru svojih 
pristojnosti, in da pri delu članov nadzornega sveta ni prihajalo do nasprotja interesov. Na sejah je, razen redkih 
opravičenih izostankov, bilo zagotovljeno sodelovanje vseh članov ter njihovo svobodno in samostojno 
odločanje. Na vse seje NS so bili vabljeni: generalni direktor, direktor Radia in direktor Televizije, predsednik 
Sveta delavcev RTV Slovenija ter predsednik Programskega sveta RTV Slovenija. Istočasno so vsa vabila na 
seje NS in zapisniki posameznih sej bili posredovani v vednost pristojnemu ministrstvu za kulturo. 

V letu 2006  je NS  na 12-ih rednih sejah, od katerih je 4. redna seja potekala v nadaljevanju, in na dveh izrednih 
sejah.  obravnaval, pregledoval, spremljal in zahteval, v primeru potrebe, ustrezne ukrepe na področju: 

• planiranja (plan poslovanja 2006/2007/2008; projekt uvedbe enotne evropske valute); 

• poročanja (letno poročilo 2005/2006, revizijsko poročilo, poročilo Računskega sodi�ča o 
računovodskih izkazih in pravilnosti poslovanja JZ RTV Slovenija za leto 2004,  medletna poročila); 

• ekonomike poslovanja (razmejevanje javne slu�be od tr�ne dejavnosti, racionalizacija poslovanja, 
sodelovanje RTV Slovenija pri svetovanjih RTV organizacijam v JV Evropi, nepremičnine zavoda,  
celostna informacija vezana na enoto Oddajniki in zveze, ceniki tr�ne dejavnosti, Teletekst, �portni 
prenosi, itd); 

• investicijske politike (plan 2006/2007, investicije v digitalizacijo do leta 2012); 

• kadrovske politike (stro�ki dela, zaposlovanje, dopisni�ka mre�a, Izobra�evalno sredi�če RTV 
Slovenija,  evidentiranje delovnega časa, prehod na nov plačni sistem);  

• kori�čenja sredstev delnic EUTELSAT-a; 

• pravnih zadev (Statut JZ, Pravilnik o kriterijih za odpis, delni odpis, odlog ali obročno odplačilo 
prispevka za programe RTV Slovenija, Merila za kori�čenje sredstev Eutelsat, Kodeks vedenja in 
obna�anja zaposlenih na RTV Slovenija, itd.). 

 

Vodstvu JZ RTV Slovenija so bila podana �tevilna priporočila, predlogi za izbolj�anje in sprejeti konkretni 
sklepi (podrobneje opredeljeni v poročilu),  katerih realizacija se �e ka�e v izbolj�anem poslovanju JZ ter 
zagotavlja trdne temelje bodočega delovanja JZ na vseh področjih.  
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V sled določenih problemskih sklopov, katerih udejanjanje v praksi zahteva dalj�e časovno obdobje, so �e v teku 
realizacije. Sklepi posameznih sej NS so bili javno objavljeni v Informatorju in na Internetnem spletu JZ RTV 
Slovenija. 

Poleg navedenega  so bile opravljene tudi �tevilne t.i. »notranje aktivnosti delovanja NS«. Ključnega pomena za 
ureditev postopka in materialnega obsega dela nadzornega sveta je bil sprejem »Poslovnika NS JZ RTV 
Slovenija«, obravnavan in sprejet je bil Pravilnik o izplačilu sejnin ter Pravilnik o oblikovanju delovnih teles NS. 
Osnovni  cilj oblikovanja delovnih teles je v načelu ekonomičnosti, t.j. kraj�ih in učinkovitej�ih sejah NS, katerih 
�tevilo bi se postopoma zmanj�evalo; kakor tudi v hitrej�em in učinkovitej�em izvajanju pristojnosti nadzornega 
sveta, določenih z zakonom, statutom in poslovnikom.  Nadalje se je NS dotaknil področja zavarovanja 
odgovornosti članov NS. V celoti pa je bil spo�tovan tudi Sklep Vlade RS o obvezni pridobitvi licence za člane 
nadzornih svetov, saj so člani NS RTV Slovenija, imenovani s strani Vlade RS, pridobili zahtevana znanja o 
nadzorni�tvu oz. potrdila o izpolnjevanju znanja, kot velja to za člane nadzornih svetov gospodarskih dru�b, ki 
so javnega značaja oziroma je njihov večinski lastnik dr�ava. 
Leto 2006 je bilo leto organizacijskih, kadrovskih, vsebinskih sprememb JZ RTV Slovenja in je, glede na 
dinamiko razvoja dogodkov in dogajanj, predstavljalo za vodstvo zavoda kakor tudi za nadzorni svet izjemno 
zahtevno in odgovorno nalogo po hitrem in učinkovitem ukrepanju. NS ocenjuje, da je bilo vodenje in 
upravljanje JZ učinkovito in uspe�no, kar potrjujejo tudi dose�eni poslovni rezultati ter  je potekalo skladno z 
Zakonom in Statutom JZ RTV Slovenija. 

V letu 2007 in prihodnjih letih  bo delovanje NS usmerjeno v spremljanje in nadzor nad: 

• zakonitostjo poslovanja, 

• pripravo plana 2008 in izvajanjem plana 2007, 

• načrtovanjem razvoja in potrebnimi sredstvi zanj, 

• investicijami, 

• kadrovsko problematiko, 

• financami, �e posebej preglednost njihove porabe za javni in tr�ni del poslovanja, 

• tr�enjem in  

• drugimi potrebnimi tematikami. 

 

NS se bo vključeval in po potrebi obravnaval tudi druga splo�na in posamična vpra�anja, področja in probleme, 
ki se bodo pojavila in spadajo, skladno z Zakonom, Statutom ter Poslovnikom NS, v delokrog pristojnosti 
Nadzornega sveta JZ RTV Slovenija.  

Pri nadaljnjem delu bo NS vodila misel:  »NOBENA STVAR V �IVLJENJU, TOREJ TUDI NE V 
POSLOVNEM SVETU NI TAKO DOBRA, DA JE NEBI BILO MOGOČE IZBOLJ�ATI  IN  NOBENA 
STVAR NI TAKO SLABA, DA SE  NEBI DALA POPRAVITI.«  

Ob tem pa ne gre pozabiti, da je potrebno - v �elji po napredku in izbolj�anju - dru�no, z roko v roki sodelovanje 
prav vseh, ob doslednem upo�tevanju in  spo�tovanju  vrednot: po�tenosti, odkritosti, pripadnosti, strokovnosti, 
inovativnosti,� 

Naj pot bodočega razvoja spremlja moto: »Z roko v roki zmoremo več«. 

 




