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UVOD 
 

V skladu z Zakonom in Statutom RTV Slovenija Nadzorni svet RTV Slovenija (v nadaljevanju: NS): 
sprejme statut zavoda;  finančni načrt in letno poročilo; odloča o uporabi morebitnega presežka 
prihodkov nad odhodki; določa ceno storitev, ki niso del javne službe; 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 nanaša na 
obratovanje oddajnikov. Organizira svoje delo, za kar ima pravico imenovati svoje odbore v skladu s 
poslovnikom ter odloča o drugih vprašanjih, določenih z zakonom ali statutom. O svojih ugotovitvah 
pisno obvešča Programski svet in Programska odbora RTV- programov za italijansko oz. madžarsko 
narodno skupnost, Državni zbor in pristojnega ministra za področje medijev. 

NS šteje enajst članov. Pet jih imenuje in razrešuje Državni zbor, štiri Vlada RS, dva pa na 
neposrednih volitvah izvolijo zaposleni. Za mandatno obdobje 2006 - 2010 so bili s strani Državnega 
zbora RS, imenovani: Nikola Damjanić, Tomaž Glažar, mag. Klemen Jaklič, Franc Orešnik, mag. Igor 
Šetinc. Vlada RS je imenovala: Janeza Čadeža, dr. Matjaža Durjavo in Sonjo Heine in mag. Silva 
Škornika (po odstopu dr. Janeza Jerovška). Iz vrst zaposlenih sta bila izvoljena  Martin Žvelc in mag. 
Mateja Vodeb (po prenehanju mandata Rajku Geriču). Člani so izmed sebe za predsednika izvolili 
Franca Orešnika in njegovega namestnika Tomaža Glažarja. 

V letu 2008 se je NS sestal na desetih rednih in eni izredni seji. Skladno z začrtano potjo delovanja, 
katera izhaja iz zaključka poročil predhodnih dveh let, so bile aktivnosti tudi v letu 2008 usmerjene v 
spremljanje in nadzor nad: 

• zakonitostjo poslovanja: spoštovanje veljavne zakonodaje in internih aktov JZ RTV Slovenija, 
revizijska poročila,  uresničevanje Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v JZ RTV 
Slovenija, 

• izvajanjem  plana za leto 2008 in pripravo plana za leto 2009: nova oblikovna in vsebinska 
zasnova finančnega načrta, 

• financami: poslovanje JZ kot celote, posameznih PPE, financiranje narodnostnih programov, 
spoštovanje in zagotavljanje preglednosti  porabe finančnih sredstev za javno službo  in tržno 
dejavnost in v zvezi s tem Poročilo o ugotovitvah v zvezi s sodili za razporejanje prihodkov 
in odhodkov ter sredstev in obveznosti do njihovih virov 

• izvajanjem projektov: uvajanje parlamentarnega  programa,  poslovno-informacijski sistem 

• načrtovanjem razvoja in potrebnimi sredstvi zanj, 

• investicijami, 

• kadrovsko problematiko in prenovo plačnega sistema, 

• trženjem: reorganizacija službe za trženje,  ceniki za vse pridobitne dejavnosti,  

• pravnim področjem: Pravilnik o ločenem evidentiranju različnih dejavnosti, Pravilnik o prijavi 
in odjavi  radijskih in televizijskih sprejemnikov  ter o pogojih plačevanja prispevka za 
programe Radiotelevizije Slovenija in 

• drugimi pomembnimi in potrebnimi tematikami kot so strategija bodočega  delovanja JZ RTV 
Slovenija, upravljanje s človeškimi viri,  

 

Poleg omenjenega se je NS vključil in po potrebi obravnaval tudi druga splošna in posamična 
vprašanja, področja in probleme, ki so se pojavili in sodijo, skladno z Zakonom, Statutom ter 
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Poslovnikom v delokrog pristojnosti Nadzornega sveta JZ RTV Slovenija. Ob obravnavi posamezne 
problematike je sprejel tudi sklepe, katerih pretežni del je sestavni del nadaljevanja tega poročila. NS je 
tekoče spremljal realizacijo njihovega izvajanja. 

Tako kot dosedanja letna poročila, prvi del poročila za leto 2008 predstavlja kronološki pregled dela 
NS, z evidenco in datumi sej, dnevnimi redi in prisotnostjo članov. Iz slednjega je razvidno, da so bile 
vse seje sklepčne. 

Najbolj so delo in rezultati NS razvidni iz sklepov in njihove realizacije. Zato je tudi poročilo o delu 
NS v  vsebinskem delu sestavljeno iz sprejetih sklepov, razvrščenih po posamezni tematiki. NS je v 
tretjem letu svojega delovanja obravnaval različne tematike, ki so v poročilu zajete v podpoglavja:  

- planiranje,  
- poročila,  
- ekonomika poslovanja,  
- investicije,  
- kadrovske zadeve,  
- sredstva delnic Eutelsat in  
- pravne zadeve.  

Sledi poglavje »Notranje aktivnosti NS«. Tematike so razdeljene podobno, kot je NS oblikoval tudi 
svoja delovna telesa oziroma odbore.  

Preko pregleda sklepov po posamezni tematiki je mogoče razbrati aktivnosti NS na posamezno temo 
ter dinamiko reševanja in izvajanja sklepov oz. dogovorov. Ta del pa je pomemben tudi za člane NS, 
saj omogoča natančen vpogled v oblikovanje, dopolnjevanje in realizacijo sklepov ter zavez in 
predlogov, ki so bile posredovane vodstvu zavoda. V naslednjem sklopu so predstavljene vsebine o 
katerih je bilo dogovorjeno, da generalni direktor redno obvešča NS v okviru točke »tekoča obvestila 
generalnega direktorja«. Pred zaključkom, so prikazani sklepi, ki še niso bili izpolnjeni, ker je bila 
njihova realizacija predvidena za kasnejši čas  ter obravnavo zaključnega računa in letnega poročila o 
poslovanju zavoda v letu 2008.   

 

1 SEJE NADZORNEGA SVETA 
Nadzorni svet se je v letu 2008 sestal na desetih  rednih  in eni izredni seji. Povprečna dolžina seje je 
bila 4  ure.  V letu 2008 so bile izvedene sledeče seje: 

3. izredna seja  z dne  17. januarja 2008 
d n e v n i   r e d : 
1.  Čistopis programsko poslovnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2008 
2.  Predlog operativnega plana za koriščenje razvojnih sredstev za projekt  
     »P-4 Uvajanje 3. TV programa«  
3.  Pobude, razno 
 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Tomaž Glažar, mag. Mateja Vodeb, Sonja 
Heine,  Nikola Damjanić, mag. Igor Šetinc, Janez Čadež, dr. Matjaž Durjava, mag. Silvo Škornik, mag. 
Klemen Jaklič in Martin Žvelc 
 

22. redna seja  z dne  28. februarja 2008 
d n e v n i   r e d : 
1.  Potrditev zapisnika 21. redne in 3. izredne seje 

- pregled realizacije sklepov  
2.  Zaključni račun in letno poročilo o poslovanju RTV Slovenija za leto 2007 
3.  Poročilo sveta delavcev o stanju na področju uresničevanja Zakona o sodelovanju delavcev pri  
     upravljanju v JZ RTV Slovenija  v letu 2007 
4.  Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2007 
5.  Pobude, razno 
 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Sonja Heine, Nikola 
Damjanić, mag. Igor Šetinc, mag. Mateja Vodeb, Janez Čadež, dr. Matjaž Durjava, mag. Silvo Škornik 
in Martin Žvelc 
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ODSOTNI  ČLAN  NADZORNEGA SVETA:  mag. Klemen Jaklič - opr. 

23. redna seja  z dne  18. marca 2008 
d n e v n i   r e d : 
1.  Potrditev zapisnika 22. redne seje 
 - pregled realizacije sklepov  
2.  Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3.  Reorganizacija Službe za trženje in Službe za odnose z javnostmi 
4.  Elaborat uvajanja parlamentarnega programa v skladu z razpoložljivimi sredstvi  
5.  Operativni plan koriščenja razvojnih sredstev - predlog 
6.  Pobude, razno 
 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Sonja Heine, Nikola 
Damjanić, mag. Mateja Vodeb, Janez Čadež, dr. Matjaž Durjava, mag. Silvo Škornik  in Martin Žvelc   
 

ODSOTNA  ČLANA  NADZORNEGA SVETA:  mag. Igor Šetinc in mag. Klemen Jaklič - oba opr. 

24. redna seja  z dne  24. aprila 2008 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 23. redne seje 

-  pregled realizacije sklepov  
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Poročilo  o poslovanju zavoda v obdobju januar-marec 2008, primerjava z  enakim obdobjem 2007 

ter planom 2008 
4. PPN JZ RTV Slovenija za leto 2009 

-  rokovnik sprejemanja PPN-ja za leto 2009 
-  osnutek nove oblike finančnega načrta za leto 2009 

5. Poslovanje PPE Multimedijski center za leto 2007 
6. Pobude, razno 
 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Tomaž Glažar, dr. Klemen Jaklič, Sonja 
Heine, mag. Igor Šetinc, mag. Mateja Vodeb, Janez Čadež, dr. Matjaž Durjava, mag. Silvo Škornik in 
Martin Žvelc 
ODSOTNI  ČLAN  NADZORNEGA SVETA:  Nikola Damjanić -opr. 

25. redna seja  z dne  29. maja 2008 
d n e v n i   r e d : 
1.  Potrditev zapisnika 24. redne seje 
 - pregled realizacije sklepov  
2.  Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3.  Nov »Pravilnik o prijavi in odjavi  radijskih in televizijskih sprejemnikov  ter o pogojih plačevanja  
     prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija« 
4.  Ceniki za oglaševanje 
5.  Projekti za koriščenje sredstev  obveznic RS in delnic Eutelsat – Operativni plan porabe  
6.  Vključitev komercialnih programov v digitalni multipleks RTV Slovenija   
7.  Pobude, razno 
 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Sonja Heine, Nikola 
Damjanić, mag. Mateja Vodeb, Janez Čadež, dr. Matjaž Durjava, mag. Silvo Škornik, mag. Igor Šetinc, 
dr. Klemen Jaklič in Martin Žvelc 

26. redna seja  z dne  24. junija 2008 
1.  Potrditev zapisnika 25. redne seje 
 - pregled realizacije sklepov  
2.  Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Nova struktura finančnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2009 
4. Ceniki za oglaševanje 
5. Pobude, razno 
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PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Sonja Heine, Nikola 
Damjanić, Janez Čadež, dr. Matjaž Durjava, mag. Silvo Škornik, mag. Igor Šetinc, dr. Klemen Jaklič in 
Martin Žvelc 
ODSOTNA ČLANICA NADZORNEGA SVETA: mag. Mateja Vodeb - opr. 

27. redna seja  z dne 24. julija 2008 
1.  Potrditev zapisnika 26. redne seje 
 - pregled realizacije sklepov  
2.  Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-junij 2008 
4. Revizijsko poročilo o poslovanju zavoda za leto 2007  
5. Končno poročilo o odpravi ugotovljenih napak in nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2006 
6. Poročilo o končnih stroških  postavitve informacijskega sistema  
7. Pobude, razno 
 
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Sonja Heine, Janez Čadež, 
dr. Matjaž Durjava, mag. Silvo Škornik, mag. Igor Šetinc, mag. Mateja Vodeb, dr. Klemen Jaklič in 
Martin Žvelc 
ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA SVETA: Nikola Damjanić -opr. 
 

28. redna seja  z dne  4. septembra 2008 
1.  Potrditev zapisnika 27. redne seje 
2.  Prenova plačnega sistema JZ RTV Slovenija 
3.  Pobude, razno 
 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Sonja Heine, Janez Čadež, 
dr. Matjaž Durjava, mag. Silvo Škornik, mag. Igor Šetinc, mag. Mateja Vodeb, dr. Klemen Jaklič in 
Martin Žvelc 
ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA SVETA: Nikola Damjanić -opr. 

29. redna seja  z dne  9. oktobra 2008 
1. Potrditev zapisnika 28. redne seje 

-    pregled realizacije sklepov  
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja 
3. Informacija o aktivnostih  priprave finančnega plana JZ RTV Slovenija za leto 2009 
4. Pobude, razno 
 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Sonja Heine, Janez Čadež, 
dr. Matjaž Durjava, mag. Silvo Škornik, mag. Igor Šetinc, mag. Mateja Vodeb, Nikola Damjanić in 
Martin Žvelc 
ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA SVETA: dr. Klemen Jaklič - opr. 

30. redna seja  z dne  18. novembra 2008 
1. Potrditev zapisnika 29. redne seje 

-    pregled realizacije sklepov  
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja 
3. Poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-september 2008  
4. Osnutek finančnega plana JZ RTV Slovenija za leto 2009 
5. Pobude, razno 
 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Sonja Heine, Janez Čadež, 
dr. Matjaž Durjava, mag. Silvo Škornik, mag. Igor Šetinc, mag. Mateja Vodeb, dr. Klemen Jaklič in 
Martin Žvelc 
ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA SVETA: Nikola Damjanić - opr. 

31. redna seja  z dne  12. decembra 2008 
1. Potrditev zapisnika 30. redne seje 



POROČILO NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2008  
 

 7 

-    pregled realizacije sklepov  
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja 
3. Poslovanje počitniških domov  JZ RTV Slovenija v letu 2008 
4. Ceniki tržnih dejavnosti in ceniki storitev tržnih dejavnosti za  
    javno službo za leto 2009 
5. Finančni plan JZ RTV Slovenija za leto 2009 
6. Pobude, razno 
 
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Sonja Heine, Janez Čadež, 
dr. Matjaž Durjava, mag. Silvo Škornik, mag. Igor Šetinc, Nikola Damjanić in Martin Žvelc 
ODSOTNA ČLANA  NADZORNEGA SVETA: mag. Mateja Vodeb in dr. Klemen Jaklič - oba opr. 
 

2 PREGLED OBRAVNAVANIH PODROČIJ, SKLEPOV 
IN UGOTOVITEV  NADZORNEGA SVETA 

2.1 PLANIRANJE 

2.1.1 Sprejemanje plana za leto 2008 
NS je namenil posebno pozornost sprejemanju plana za leto 2008 in tekom časa 
njegove priprave s strani odgovornih v JZ RTV sproti opozarjal na neskladnosti, 
zahteval korekcije in dopolnitve skladno s pristojnostmi.. 

3. izredna seja 
V skladu s sklepom 21. redne seje NS na 3. izredni seji 17. januarja 2008  obravnava  
čistopisa programsko poslovnega načrta za leto 2008 in s sklepom 1-1 vzame na 
znanje informacijo o postopku in aktivnostih priprave ter sprejemanja programsko 
poslovnega načrta za leto 2008 in ugotovi, da so bila navodila za pripravo programsko 
poslovnega načrta 2008 in finančne podlage posredovane prepozno za pravočasno 
pripravo in sprejetje PPN-ja 2008. Poročilo ni dovolj konkretno in v sled tega ne daje 
jasne slike o konkretnih vsebinskih aktivnostih sprejemanja, terminskem planu in 
odgovornih osebah. Zato NS zahteva od generalnega direktorja dopolnitev in izdelavo 
kot je bilo zahtevano s sklepom 1-2 na 21. redni seji z dne 20.12.2007, v povezavi s 
sklepom 3-7. 20. redne seje (potrebno je navesti odstopanja, odgovorne osebe, razloge: 
kdaj, kaj in zakaj. 

1-2 NS ugotavlja, da še vedno ni realizirana prva alineja sklepa 3-3 20. redne seje, 
zato zahteva realizacijo do prve naslednje seje. 

S sklepom 1-3 NS potrjuje čistopis programsko poslovnega načrta za leto 2008 s tem, 
da se iz plana izločijo planirana sredstva za UPE Poseben nacionalni program - 
parlamentarni, ki so predmet samostojne točke dnevnega reda izredne seje.  

22. redna seja 
NS ugotavlja, da ni prejel dopolnjene analize postopka in sprejemanja programsko 
poslovnega načrta za leto 2008, iz katere bi bile razvidne vsebinske aktivnosti 
njegovega sprejemanja, terminski plan in odgovorne osebe, zato naroča, da se mu 
dopolnjena analiza predloži do naslednje seje.  

NS se je seznanil z realizacijo sklepa o vključitvi preglednice prihodkov in odhodkov 
po Zakonu o RTV Slovenija v PPN 2008 ter z realizacijo sklepa o izločitvi planiranih 
sredstev za UPE Poseben nacionalni program - parlamentarni. 

23. redna seja 
NS se je seznanil z dopolnjeno analizo in aktivnostmi sprejemanja programsko 
poslovnega načrta za leto 2008, terminskim načrtom in odgovornimi osebami ter s 
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poročilom o pokritju vojne škode oddajnikom RTV Slovenija, ki so bili poškodovani v 
vojni leta 1991. 

 

2.1.2 Priprava plana za leto 2009 
Področje planiranja je še vedno težava JZ RTV Slovenija. Kljub dejstvu, da je bila s strani NS 
pravočasno podana zahteva za pričetek aktivnosti priprave in izdelave plana 2009, zaradi različnih 
razlogov (neusklajenost finančnega načrta s programsko-produkcijskimi enotami, prihodkovno 
neuravnotežen plan s stroški,…) plan ni bil pravočasno pripravljen in potrjen. Zato je ob koncu 
leta gen. direktor izdal odredbo o začasnem financiranju programskih in organizacijskih enot RTV 
Slovenija po dvanajstinah realizacije. 

21. redna seja 
7-1 NS naroča generalnemu direktorju izdelavo in pripravo rokovnika sprejemanja 
PPN-ja za leto 2009. Rokovnik nadzornemu svetu predloži na sejo v mesecu marcu 
2008. 

22. redna seja 
Na seji je bilo dogovorjeno, da generalni direktor predloži rokovnik za sprejemanje 
PPN-ja za leto 2009 nadzornemu svetu na sejo v mesecu v aprilu 2008. 
 

-  Pobuda Odbora nadzornega sveta  za nadzor planiranja v zvezi s pripravo in sprejemanjem 
planskih dokumentov za leto 2009  

5-2 NS se je seznanil z ugotovitvami Odbora za nadzor planiranja, vezanimi na 
pripravo in sprejemanje planskih dokumentov, upoštevaje pristojnosti nadzornega 
sveta, izpolnjevanje zakonskih zahtev in dosedanji način njihove priprave in 
sprejemanja. Upoštevaje zakon, statut in poslovnik nadzornega sveta, nadzorni svet 
naroča vodstvu zavoda naj za 24. redno sejo pripravi osnutek nove oblike finančnega 
načrta za leto 2009. 

5-3 Glede na to, da RTV Slovenija nima izoblikovane dolgoročne vizije razvoja iz 
vidika financiranja, nadzorni svet sprejme pobudo Odbora za nadzor planiranja, da se 
spodbudi razpravo o platformi financiranja dolgoročnega tekočega poslovanja zavoda 
in investiranja v premoženje. Zato nadzorni svet predlaga poslovodstvu zavoda, da naj 
organizira razpravo (v katero vključi tako ustrezne strokovne službe kot organe 
zavoda), ki bo v okviru dolgoročne strategije zagotovila jasne osnove financiranja 
vseh aktivnosti in investiranja v premoženje JZ RTV Slovenija. Razprava in 
oblikovanje dokončnih stališč pa bi se naj zaključila do konca junija 2008, saj bo le 
tako omogočen tudi nemoten sprejem finančnega plana za leto 2009. 

24. redna seja 
4-1 NS se je seznanil z rokovnikom sprejemanja PPN-ja za leto 2009. NS ne potrjuje 
predloga vodstva, da se rok za sprejem PPN-ja po določilu 92. člena Statuta JZ RTV 
Slovenija prestavi od konca meseca oktobra na začetek decembra. Predlog spremembe 
določbe 92. člena Statuta JZ RTV Slovenija naj pripravi vodstvo zavoda in ga najprej 
predloži v pridobitev soglasja programskemu svetu.  

25. redna seja 
NS se je seznanil s predlogom sprememb in dopolnitev Statuta JZ RTV Slovenija, ki 
bo posredovan v predhodno mnenje svetu delavcev in v soglasje Programskemu svetu 
RTV Slovenija. NS predlaga, da se v predlogu sprememb in dopolnitev upošteva tudi 
realizacija sklepa nadzornega sveta z 10. redne seje dne 26.10.2006 (določilo zadnjega 
odstavka 11. člena se zapiše bolj razumljivo in nedvoumno), umestitev 
parlamentarnega programa v okvir informativnega programa ter popravki, ki jih je 
omenil direktor radia. 
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26. redna seja 
NS se je v okviru realizacije sklepov seznanil s predlogom vodstva zavoda, da se 
ustavijo aktivnosti glede sprememb in dopolnitev statuta JZ RTV Slovenije, vezane na 
sprejem letnega plana. 

3-1 NS je obravnaval in potrjuje novo obliko preglednic finančnega načrta JZ RTV 
Slovenija za leto 2009, namenjenega nadzornemu svetu, z upoštevanjem pripomb 
Odbora za nadzor planiranja. 

28. redna seja 
Generalni direktor je seznanil NS s potekom aktivnosti in problemi priprave 
finančnega plana JZ RTV Slovenija za leto 2009. NS je naročil vodstvu zavoda, naj do 
naslednje seje pripravi in predloži v obravnavo osnutek finančnega plana. 

29. redna seja 
3-1 NS se je seznanil s poročilom o aktivnostih priprave PPN za leto 2009, s 
predlogom Programsko poslovnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2009 ter 
finančnim planom za leto 2009. Ob tem ugotavlja, da finančni plan še ni dokončno 
usklajen z organizacijsko programskimi enotami na področju plana prihodkov in 
odhodkov ter da ni pripravljen v strukturi, ki je bila dogovorjena na 8. redni seji 
Odbora za nadzor planiranja in potrjena s strani nadzornega sveta  (sklep 3-1 26. redne 
seje z dne 24. junija 2008). 

3-2 NS se je seznanil s številom zaposlenih v JZ RTV Slovenija na dan 09.10.2008 in 
zahteva od poslovodstva, da se takoj omeji zaposlovanje tako rednih kot tudi 
honorarnih sodelavcev. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj o vseh za JZ 
RTV Slovenija nujno potrebnih zaposlitvah v prihodnje redno obvešča nadzorni svet s 
poimenskim seznamom novo zaposlenih in argumentira razloge za zaposlitev. 

3-3 NS naroča poslovodstvu, da v okviru plana za leto 2009 predvidi najmanj 5 % 
znižanje števila redno in honorarno zaposlenih v JZ RTV Slovenija. 

3-4 NS naroča poslovodstvu, naj finančni plan JZ RTV Slovenija za leto 2009 približa 
pozitivnemu rezultatu; v kolikor to ne bo mogoče se posebej izpostavijo vse 
dejavnosti, ki niso pokrite z virom. 

30. redna seja 
4-1 NS predlaga programskemu svetu, da se parlamentarni program umesti kot 
samostojno uredništvo znotraj UPE Informativni program TV Slovenija. 

4-2 NS je obravnaval osnutek finančnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2009 in na 
podlagi določil Zakona o RTV Slovenija in Statuta JZ RTV Slovenija predlaga 
naslednje dopolnitve: 

o določitev merljivih in časovno opredeljenih ciljev na programskem 
področju, 

o opredelitev postavke audio vizualnih del slovenskih neodvisnih 
producentov v programskem in finančnem delu PPN-ja za leto 2009,  

o dopolnitev PPN-ja za leto 2009 z vključitvijo planiranih kazalcev 
gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja, 

o iz postavke UPE TV SLO 3 se izločijo vsa sredstva, ki niso 
namenjena parlamentarnim vsebinam, postavka naj se preimenuje v 
skladu z 72. členom Statuta JZ RTV Slovenija, 

o izdelavo programske sheme za parlamentarni program. 

4-3 NS bo o osnutku finančnega plana JZ RTV Slovenija za leto 2009 odločal na 
naslednji seji. 
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31. redna seja 
Nadzorni svet se je  v skladu s 86. členom Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 
106/2006) seznanil z odredbo generalnega direktorja o začasnem financiranju 
programskih in organizacijskih enot RTV Slovenija po dvanajstinah realizacije 
odhodkov v letu 2008. Odredba bo veljala za čas od 1.1.2009 do sprejetja programsko 
produkcijskega načrta usklajenega s finančnim načrtom JZ RTV Slovenija za leto 
2009.  

2.1.3 Uvedba programa TV SLO 3 
Uvedba posebnega programa s parlamentarnimi vsebinami, določena z Zakonom o RTV Slovenija 
(3.člen ZRTVS-1, Ur.l. 41/91), je bila s strani JZ RTV Slovenija realizirana. Za uvedbo tega 
programa je Nadzorni svet odobril koriščenje razvojnih sredstev. Ob uvedbi parlamentarnega 
programa je v okviru tako imenovanega programa TV SLO 3 televizija izvajala tudi 
eksperimentalni program. Organizacijsko takšna rešitev ni bila v skladu s sprejetim statutom. Zato 
je NS že na 20. redni seji s sklepom 2-1 potrdil in podprl uvedbo parlamentarnega programa samo 
v okviru zakonskih in statutarnih zahtev. Obravnaval je elaborat za program TV SLO 3 in s 
sklepom 2-2 naročil vodstvu JZ RTV Slovenija, naj ga do naslednje seje dopolni, upoštevajoč 
pripombe, predloge in priporočila, ki so bila podana v razpravi. Ob tem je nadzorni svet opozoril 
vodstvo, da mora biti predlog za koriščenje razvojnih sredstev za program TV SLO 3 jasno 
opredeljen in pripravljen v skladu s sprejetimi merili za koriščenje razvojnih sredstev. 

Na 21. redni seji je NS obravnaval predlog operativnega plana za koriščenje razvojnih sredstev za 
projekt »P-4  –  UVAJANJE 3. TV PROGRAMA« in ga s sklepom 3-1 ni potrdil. Vodstvu JZ 
RTV Slovenija je naročil, da naj predlog dopolni s:  

- programsko shemo 3. TV programa,  
- podatki o umeščenosti programa med/s 1. in 2. programom - predvsem finančnimi 

prihranki iz tega naslova,  
- natančno kadrovsko strukturo in porabo razvojnih sredstev za njihov razvoj,  
- konkretizira finančni plan še posebej s prihodkovne strani ter  
- predlog uskladi s Službo za trženje RTV programov in kadrovsko službo.  

Nadzorni svet je predlog operativnega plana za koriščenje razvojnih sredstev za projekt »P-4  –  
UVAJANJE 3. TV PROGRAMA« obravnaval na izredni seji, dne 17.01.2008. 

3. izredna seja 
Na 3. izredni seji dne 17.01.2008 je NS s sklepom 2-1 programsko razvoji projekt 
»Uvajanje parlamentarnega programa«  prekvalificiral v poseben programski projekt. 

2-2 NS dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za poseben programski projekt: 

P-4 – UVAJANJE PARLAMENTARNEGA PROGRAMA v okviru odobrene višine, 
ki znaša 505.830 €. Sredstva se morajo izkoristiti izključno za izpolnjevanje zakonske 
zahteve uvedbe parlamentarnega programa, za vključevanje notranjih kadrovskih 
potencialov za izvajanje programa ter za  njihovo izobraževanje.  

Vodstvo je dolžno  mesečno podati NS naslednja poročila:   

1. finančno poročilo o porabljenih celotnih finančnih sredstvih pri projektu; 

2. analizo kadrov, število redno in honorarno zaposlenih po profilih, višine 
honorarjev, fluktuacije,  eventuelne nove zaposlitve; 

3. analizo trženja - prihodki, ostale aktivnosti (promocija, dolgoročnejša strategija 
trženja); 

4. pregled oddaj, število in minutažo oddaj, prenosov ter posnetkov in analizo 
gledanosti. 

NS  bo spremljal izvajanje programa tudi z vidika organizacijske racionalizacije.  

NS naroča vodstvu, naj do naslednje seje pripravi in predloži elaborat uvajanja 
parlamentarnega programa, v skladu z razpoložljivimi (odobrenimi) finančnimi 
sredstvi. 
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22. redna seja 
V skladu z dogovorom med generalnim direktorjem in predsednikom nadzornega 
sveta se elaborat uvajanja parlamentarnega programa, v skladu z razpoložljivimi 
(odobrenimi) finančnimi sredstvi, predloži NS na naslednjo redno sejo. 

23. redna seja 
NS se je seznanil z mnenjem Pravne službe in vodstva RTV Slovenija glede 
ugotavljanja odgovornosti izdaje poslovne skrivnosti. 

NS vzame na znanje poročilo o koriščenju razvojnih sredstev za poseben programski 
projekt »P-4 Uvajanje parlamentarnega programa« za mesec januar 2008. 

4-1 NS soglaša z uvajanjem parlamentarnega programa v skladu z razpoložljivimi (že 
odobrenimi) finančnimi sredstvi  in v dogovorjenih okvirih sklepa 2-2  3. izredne seje. 

24. redna seja 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je NS seznanil s poročilom Odbora za 
pravne zadeve vezanim na skladnost sklepov nadzornega sveta z izdanim dovoljenjem 
za izvajanje televizijske dejavnosti. NS ob tem ugotavlja, da je vodstvo zavoda dolžno 
spoštovati sklepe NS, zato priporoča vodstvu, naj preveri, ali je potrebno spremeniti 
dovoljenje za izvajanje televizijske dejavnosti pri APEK-u (vpis v razvid medijev, 
skladno s sklepi NS). 

NS se je seznanil s poročilom o koriščenju razvojnih sredstev za poseben programski 
projekt “P-4 Uvajanje parlamentarnega programa” v februarju in marcu 2008 ter 
ponovno naroča vodstvu, da mora biti poročilo v prihodnje bolj strukturno, konkretno 
in pregledno. 

25. redna seja 
NS sprejme na znanje informacijo vodstva zavoda, da za parlamentarni program 
izdanega dovoljenja Agencije za pošto in elektronske komunikacije ni potrebno 
spremeniti. 

NS se je seznanil s poročilom o koriščenju razvojnih sredstev za poseben programski 
projekt “P-4 Uvajanje parlamentarnega programa” v mesecu aprilu 2008 in naroča 
Odboru za nadzor ekonomike poslovanja, naj opravi podrobnejšo analizo koriščenja 
razvojnih sredstev za poseben programski projekt »Uvajanje parlamentarnega 
programa«. O ugotovitvah obvesti NS na naslednji seji. 

26. redna seja 
V skladu z dogovorom NS na 25. redni seji je Odbor za nadzor ekonomike poslovanja 
na svoji 14. redni seji nameraval podrobneje obravnavati koriščenje razvojnih sredstev 
za poseben programski projekt »P-4 Uvajanje parlamentarnega programa« v mesecu 
aprilu 2008, vendar obravnava ni bila mogoče, ker je analiza porabe sredstev še v fazi 
izdelave. Upoštevaje predlog vodstva, da bo poročilo pripravljeno v mesecu juliju, bo 
odbor podrobnejši pregled koriščenja razvojnih sredstev za omenjeni projekt  opravil  
na seji v mesecu juliju ter o ugotovitvah obvestil nadzorni svet na julijski seji. 

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o koriščenju razvojnih sredstev za poseben 
programski projekt “P-4 Uvajanje parlamentarnega programa” v mesecu maju  2008. 

27. redna seja 
V skladu z dogovorom na 25. redni seji, sta podrobnejšo analizo koriščenja razvojnih 
sredstev za poseben programski projekt »P-4  Uvajanje parlamentarnega programa« v 
obdobju januar-maj 2008, opravila Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in Odbor 
za kadrovske zadeve. Na podlagi pregleda porabe sredstev nadzorni svet ugotavlja, da 
neskladnosti niso bile ugotovljene.  



POROČILO NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2008  
 

 12 

30. redna seja 
NS se je seznanil s poročilom o koriščenju razvojnih sredstev za poseben programski 
projekt »P-4 Uvajanje parlamentarnega programa« za obdobje januar-september 2008. 
NS ugotavlja, da koriščenje sredstev ne presega planskih okvirov. 

Ob obravnavi osnutka finančnega plana JZ RTV Slovenija za leto 2009 je NS s 
sklepom 4-1 predlagal programskemu svetu, da se parlamentarni program umesti kot 
samostojno uredništvo znotraj UPE Informativni program TV Slovenija. 

31. redna seja 
Vezano na sklep 4-1 30. redne seje je NS prejel dopis predsednika programskega 
sveta. Po mnenju članov nadzornega sveta se programski svet o predlogu ne želi 
izraziti. V drugem delu odgovora kaže na pravilnost zahteve nadzornega sveta, da se 
parlamentarni program oblikuje kot samostojna uredniško producentska enota, ostale 
vsebine na TV SLO 3 pa se oblikujejo iz ostalih uredništev. Nerazumljiv je tudi apel 
nadzornemu svetu (sklep 3-7 18. redne seje programskega sveta z dne 28.10.2008), da 
naj program TV SLO 3 obravnava kot razvojni projekt, saj tega programa v 
organizacijski strukturi RTV Slovenija sploh ni. Res ni v pristojnosti programskega 
sveta, da posega v organizacijo dela in ustroj uredniško producentskih enot, je pa 
njegova zakonska in statutarna zaveza, da sprejema programske zasnove in 
programske sheme. Zato je nadzorni svet predlagal, da se naj to upošteva tudi za 
program TV SLO 3 v PPN-ju za leto 2009. Plan naj bo postavljen v skladu s statutom 
tudi glede organizacijske strukture. 

2.2 POROČILA 
 

2.2.1 Zaključni račun in letno poročilo JZ RTV Slovenija za leto 
2007 
NS je skladno z zakonom in statutom sprejel letno poročilo za leto 2007. 

22. redna seja 
2-1 Nadzorni svet potrjuje presežek prihodkov nad odhodki v tekočem letu v višini 
3.487.207 EUR. Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za pokrivanje izgube iz 
preteklih let. Skupni presežek odhodkov nad prihodki znaša 5.216.945 EUR. 

2-2 Sedanja vrednost odpisov in manjkov materiala in gotovih proizvodov v višini 
168.854 EUR bremeni stroške poslovanja. Sedanja vrednost odpisov in prodaj 
osnovnih sredstev v višini 43.826 EUR bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke. 

2-3 Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje finančne, prevrednotovalne in izredne 
prihodke in odhodke v zgoraj navedenih višinah. Vrednost sredstev (aktive) oziroma 
virov sredstev (pasive) znaša na dan 31. 12. 2007 100.111.870 EUR. 

V izvenbilančni evidenci zavod izkazuje 53.373.307 EUR potencialnih terjatev in 
obveznosti. 

Dogovorjeno je bilo, da se NS do naslednje seje predloži odgovor, kako je bilo s 
pokritjem odškodnine oddajnikom RTV Slovenija, ki so bili poškodovani v vojni leta 
1991. 

Letno poročilo RTV Slovenija 2007 

- Poročilo o porabi razvojnih sredstev v letu 2007 

2-5 NS vzame na znanje poročilo o porabi razvojnih sredstev v letu 2007. Pri tem pa 
ugotavlja, da o odstopanjih glede porabe razvojnih sredstev po posameznih projektih 
ni bil tekom poslovnega leta  pravočasno in tekoče obveščen, zato naroča vodstvu 
zavoda, naj v prihodnje o morebitnih odstopanjih po posameznih projektih tekoče 
obvešča NS v okviru točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«. 
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- Prenos neporabljenih razvojnih sredstev  

2-6 NS dovoljuje uredništvu Razvedrilnega programa 1. programa Radia Slovenija 
prenos neporabljenih razvojnih sredstev iz leta 2007 v leto 2008.  

2-8 V skladu s 27. členom Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/2005) in 22. 
členom Statuta JZ RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) Nadzorni svet RTV 
Slovenija sprejme Letno poročilo RTV Slovenija za leto 2007. 

2.2.2 Revizijsko poročilo za leto 2006 

22. redna seja 
2-7 NS RTV Slovenija se je seznanil s končnim poročilom o odpravi ugotovljenih 
napak in nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2006 in ugotavlja, da je večina 
napak in nepravilnosti  odpravljenih. Za aktivnosti katerih narava dela zahteva daljše 
časovno obdobje njihove realizacije NS naroča vodstvu, naj dosledno spremlja njihovo 
realizacijo skladno z zastavljenim terminskim planom in o dokončni odpravi poroča 
NS ob polletju. 

27. redna seja 
5-1 NS se je seznanil s končnim poročilom o odpravi ugotovljenih napak in 
nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2006 in ugotavlja, da so posamezni roki 
za njihovo odpravo prekoračeni. 

 

2.2.3 Revizijsko poročilo za leto 2007 
Iz sprejetih sklepov izhaja, da je JZ RTV Slovenija, upošteval priporočila in predloge revizijske 
hiše, ki so bili podani v poročilih za leto 2006 in 2007 ter jih v večji meri odpravil, kar je pokazal 
nadzor v teku poslovnega leta.  Končno poročilo o odpravi za leto 2007 pa bo NS obravnaval na 
seji ob zaključnem računu za leto 2008. NS je ugotovil, da so roki za odpravo v določenih primerih 
predolgi in zahteval odgovornost za prekoračitve in ustrezne ukrepe. 

27. redna seja 
4-1 NS se je seznanil z revizorjevim poročilom o poslovanju JZ RTV Slovenija v letu 
2007 in izdanim revizorskim mnenjem. Po mnenju revizije so računovodski izkazi v 
vseh pomembnih pogledih poštena predstavitev finančnega stanja javnega zavoda 
Radiotelevizija Slovenija na dan 31.12. 2007 ter njegovega poslovnega izida za tedaj 
končano leto v skladu z Zakonom o računovodstvu in  podzakonskimi predpisi. Prav 
tako je po mnenju revizije javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija na dan 
31.12.2007 v vseh pomembnih pogledih upošteval določbe o računovodskem 
poročanju in poročanju o stroških produkcije programov iz Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija. 

4-2 NS soglaša s predlogom Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da se za leto 
2008 izvede revizija vseh projektov, ki so financirani iz naslova koriščenja sredstev 
obveznic RS in delnic Eutelsat. 

4-3 NS se je seznanil s poročilom vodstva zavoda o rokih in načinu odprave 
ugotovljenih napak in nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2007. Ob tem 
naroča generalnemu direktorju, naj imenuje projektno skupino za odpravo 
pomanjkljivosti in postavitev koncepta spremljanja večjih projektov pri koprodukcijah 
in lastnih produkcijah. Tekoče naj spremlja realizacijo odprave ugotovljenih napak in 
nepravilnosti ter v primeru odstopanj ustrezno ukrepa. Končno poročilo o odpravi 
nepravilnosti iz revizije predloži NS ob zaključnem računu za leto 2008.  
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2.2.4 Medletna poročila 
Skladno s pristojnostmi NS so bili med letom izvedeni pregledi poslovanja celotnega zavoda in 
posameznih PPE enot. NS je sproti opozarjal na morebitna odstopanja in zahteval takojšnje 
ukrepanje. Vodstvo je skladno z zmožnostmi ukrepalo. Redne mesečne preglede poslovanja 
zavoda je spremljal Odbor NS za nadzor ekonomike poslovanja in o ugotovitvah poročal na sejah 
NS. 

24. redna seja 
3-1 NS se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar-marec 2008. 
Na podlagi izkaza prihodkov in odhodkov po prvih treh mesecih nadzorni svet 
ugotavlja, da je kumulativni poslovni rezultat poslovanja zavoda pozitiven in boljši od 
načrtovanega. V odnosu na plan je boljša realizacija RTV prispevka ter finančnih in 
izrednih prihodkov, medtem ko so v odnosu na načrtovane nižji prihodki od 
sofinanciranja s strani Ministrstva za javno upravo zaradi prehoda na nov plačni 
sistem ter prihodki od oglaševanja in založniške dejavnosti. Na odhodkovni strani so 
bili v obravnavanem obdobju ustvarjeni prihranki na večini postavk. Največje 
prihranke beležita postavki delo, kjer je prehod na sistem plač v javnem sektorju 
preložen na mesec avgust 2008 in storitve. Boljše od zastavljenega plana je bilo tudi 
poslovanje posameznih programsko produkcijskih in organizacijskih enot. 

27. redna seja 
3-1 NS je sprejel poročilo o poslovanju javnega zavoda RTV Slovenija za obdobje 
januar - junij 2008. NS ugotavlja, da vodstvo zavoda obvladuje finančno poslovanje 
zavoda in pravočasno reagira na ugotovljene odmike. 

30. redna seja 
3-1 NS je obravnaval poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-
september  2008 in ugotovil, da je devetmesečno poslovanje v skladu s planom. 

 

2.2.5 Poslovanje Programsko produkcijske enote Multimedijski 
center v letu 2007 
NS je zahteval podrobno poročilo o poslovanju PPE Multimedijski center. Na osnovi poročila ni 
bilo ugotovljenih neskladnosti in nezakonitosti. 

24. redna seja 
5-1 NS se je seznanil s poročilom o poslovanju PPE Multimedijski center v letu 2007.  

2.2.6 Poročilo sveta delavcev o stanju na področju 
uresničevanja Zakona o sodelovanju delavcev pri  upravljanju  v 
JZ RTV Slovenija v letu 2007 

 

S sprejetjem poročila o stanju na področju uresničevanja Zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju za leto 2007 je bilo ugotovoljeno in potrjeno izvajanje aktivnosti sodelovanja skladno 
z zakonom. Tudi tekom celotnega leta 2008, je predsednik sveta delavcev, redno prisostvoval na 
sejah NS in sproti informiral NS o morebitnih odprtih vprašanjih,, predlogih, pobudah. 

22. redna seja 
3-1 Na podlagi določbe 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju 
(ZSDU-UPB1, Ur. l. RS, št. 42/07) je nadzorni svet obravnaval in kot pozitivno 
sprejel poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija o stanju na področju uresničevanja 
omenjenega zakona v JZ RTV Slovenija v letu 2007. 

NS pa ne more sprejeti predlaganih sklepov, saj se ti nanašajo na izključno pristojnost 
upravljanja in soupravljanja ter izhajajo iz narave dela in veljavne zakonodaje, 
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medtem ko je Participacijska pogodba, na katero se sklicuje v večini predlaganih 
sklepov, stvar podpisnikov pogodbe, to pa sta svet delavcev in vodstvo zavoda. 

2.2.7 Poročilo programskega kontrolinga v zvezi s 
predvajanjem, poslušanostjo in povprečno oz. pričakovano 
gledanostjo ter deleži  programov RTV Slovenija in njihovo 
povezanostjo z oglaševalsko situacijo v Sloveniji 
NS je spremljal gledanost in poslušanosti sporedov JZ RTV  in ugotavljal morebitna odstopanja v 
primerjavi z zastavljenimi cilji, ter opozarjal vodstvo na morebitno potrebo po ukrepanju. 

22. redna seja 
NS naroča vodstvu zavoda, da do ene naslednjih sej pripravi za obravnavo primerno 
poročilo programskega kontrolinga v zvezi s predvajanjem, poslušanostjo in 
povprečno oz. pričakovano gledanostjo ter deleži  programov RTV Slovenija in 
njihovo povezanostjo z oglaševalsko situacijo v Sloveniji.  

 26. redna seja 
NS se je seznanil s poročilom programskega kontrolinga v zvezi s predvajanjem, 
poslušnostjo in povprečno oz. pričakovano gledanostjo obeh sporedov TV Slovenija 
za obdobje januar-maj 2008 v primerjavi z enakim obdobjem v letu 2007. NS  
ugotavlja, da se je število gledalcev 1. programa TV Slovenija povečalo, medtem ko 
gledanost 2. programa TV Slovenija ostaja na enaki ravni. NS naroča vodstvu zavoda, 
da do naslednje seje predloži poročilo o načrtovanih športnih prenosih v naslednjih 
letih vključno z ukrepi, ki bodo omogočili nakup športnih pravic zanje. 

27. redna seja 
NS se je seznanil s poročilom o športnih prenosih TV Slovenija v prihodnjih letih in 
nakupu pravic.  

 

2.2.8 Gibanje zalog materiala in gotovih proizvodov v letu 2008 

26. redna seja 
V skladu z dogovorom na 25. redni seji NS je podrobnejši pregled stanja zalog 
materiala in gotovih proizvodov v obdobju januar-maj 2008 opravil Odbor za nadzor 
ekonomike poslovanja na svoji 14. redni seji. Ugotovil je, da bi bila zaloga 
kakovostnih oddaj in filmov lahko še večja za zagotavljanje dolgoročne gledanosti 
programa. 

 

2.2.9 Poročilo o končnih stroških postavitve poslovno 
informacijskega sistema (PIS)  

Projekt prenove poslovno informacijskega sistema je spremljal Odbor za nadzor 
ekonomije poslovanja, ki je analiziral stanje izvajanja projekta ter NS predlagal 
ukrepe. Ugotovitve in sprejeti sklepi NS še niso v celoti realizirani zato bo tematika 
predmet obravnave tudi v letu 2009. Splošna ugotovitev NS je, da je bilo za projekt 
porabljenih več sredstev kot je bilo planiranih in, da je bil projekt časovno prekoračen. 
Zato je NS zahteval, da se preveritvi upoštevanje Zakona o javnih naročilih in pravne 
podlage za sklepanje aneksov k osnovni pogodbi.  

NS se je seznanil s poročilom o ugotovitvah revizije postopka izbire izvajalca projekta 
»Izgradnja poslovno-informacijskega sistema RTV Slovenija«. Iz povzetka 
pomembnejših ugotovitev izhaja, da so bile ugotovljene številne pomanjkljivosti in 
neskladnosti na področju načrtovanja in odločanja o javnem naročilu, vodenju javnega 
razpisa in izbiri najugodnejšega ponudnika ter pri obračunih in njihovi skladnosti s 
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pogodbo, kakor tudi pri zaključevanju posameznih sklopov. Zato je naročil 
generalnemu direktorju, naj pripravi ukrepe v skladu z zakonom in veljavnimi 
predpisi. 

 

22. redna seja 
1-3 NS se je seznanil s poročilom o ugotovitvah revizije projekta »Izgradnja poslovno 
informacijskega sistema RTV Slovenija« in ugotavlja, da je projekt v daljšem 
terminskem zamiku ter da je vodstvo pripravilo in  izdelalo terminski in vsebinski plan 
vezan na izvedbo projekta. Nadzorni svet zahteva od vodstva skrbno spremljanje in 
izvajanje projekta, tako s finančnega kot tehničnega vidika. V primeru odstopanj 
nadzorni svet predlaga ustrezno sankcioniranje odgovornih oseb. O poteku izvajanja 
projekta se nadzorni svet obvešča kvartalno. 

1-4 NS naroča vodstvu JZ RTV Slovenija, naj naroči revizijo celotnega projekta 
»Izgradnja poslovno informacijskega sistema RTV Slovenija«, ki se naj izvede v 
okviru revizije s strani zunanje revizijske hiše najkasneje do meseca avgusta 2008.  
Revidirati je potrebno postopek izbire izvajalca: razpisno dokumentacijo, ponudbo, 
pogodbo; postopke naročanja, postopke sklepanja aneksov k osnovni pogodbi. 

27. redna seja 
6-1 NS se je seznanil s potekom zaključevanja projekta prenove informacijskega 
sistema, začetkom revizije postopka in končnimi stroški projekta. 

2.2.10 Poročilo  o stroških  poletnih olimpijskih iger v Pekingu 
NS je v letu 2008 zahteval celovito finančno poročilo z analizo stroškov in prihodkov vezanih 
na poletne olimpijske igre v Pekingu, tako za programski kot produkcijski del, vključno z 
marketinškim delom in upoštevanjem segmenta, ko je dala RTV Slovenija prireditelju v najem 
ekipo za pokrivanje (dveh) športnih panog. Poročilo naj predhodno obravnava Odbor za 
nadzor ekonomike poslovanja. Končno poročilo je prejel v začetku leta 2009. 

2.2.11 Poročilo o poslovanju počitniških domov JZ RTV 
Slovenija v letu 2008 

NS je posebej obravnaval tematiko poslovanja počitniških domov JZ RTV namenjenih 
prvenstveno letovanju zaposlenih in predlagal vodstvu, da pripravi celovito strategijo 
počitniških objektov za prihodnje. Tematika bo predmet obravnave na sejah NS v letu 2009. 

31. redna seja 
3-1 NS se je seznanil s poročilom o poslovanju počitniških domov JZ RTV Slovenija 
v letu 2008. 

3-2 Na predlog Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb 
NS naroča vodstvu zavoda, naj  v I. kvartalu leta 2009 predloži celovito strategijo 
počitniških objektov, vključno s predvidevanjem, kaj bo z njimi v prihodnje. 

 

 

2.3 EKONOMIKA POSLOVANJA 

2.3.1 Izvajanje načela finančne preglednosti opravljanja javne 
službe (delitev dejavnosti po Zakonu o RTV Slovenija) 
NS je na osnovi poročila o javni službi in tržni dejavnosti ter nepridobitni in pridobitni dejavnosti 
pripravljenega s strani namestnika predsednika nadzornega sveta,  zahteval od vodstva dopolnitve 
razvidne iz sklepov.  



POROČILO NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2008  
 

 17 

Seznanil se je z dopisom Agencije RS za javnopravne evidence in storitve (AJPES) v zadevi 
delitve dejavnosti na javno službo in tržni del, v katerem pojasnjujejo, da je predvidena 
sprememba Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem evidentiranju različnih 
dejavnosti (ZPFOLERD). Seznanil se je tudi z mnenjem Ministrstva za kulturo, ki je na osnovi 
strokovnega mnenja revizorja revizijske hiše KPMG mnenja, da RTV Slovenija s sprejetimi 
rešitvami zadovoljivo izpolnjuje določbe Zakona o preglednosti finančnih odnosov in ločenem 
evidentiranju različnih dejavnosti. Ministrstvo predlaga, da mnenje o pravilniku, ki ureja področje 
finančnega poslovanja, poda tudi Ministrstvo za finance, ki je za to področje bolj pristojno. 
Nadzorni svet še vedno ni prejel odgovora s  strani Ministrstva za finance glede podatkov o načinu 
razmejevanja dejavnosti na tržni del in javno službo v JZ RTV Slovenija.  

Na osnovi revizorskega poročila o poslovanju zavoda v letu 2007 in dodatne ustne potrditve 
pooblaščene revizorke na Odboru za nadzor ekonomike poslovanja nadzorni svet ugotavlja, da JZ 
RTV Slovenija vodi evidenco o ločevanju javnega in tržnega dela v skladu s 14. členom Zakona o 
RTV Slovenija na dveh ločenih računih.  

V okviru te tematike je NS naročil  vodstvu zavoda, da mu predloži seznam vseh tržnih  dejavnosti 
in njihove cenike ter cenike storitev tržne dejavnosti za javno službo. Pri tem je NS ugotovil, da v 
sprejem ni prejel vseh cenikov tržne dejavnosti, kakor zahteva Zakon o JZ RTV Slovenija. Na 
osnovi tega je na vodstvo 31. sejo NS posredoval predlog vseh cenikov za leto 2009. 

23. redna seja 
1-5 NS ugotavlja, da je vodstvo JZ RTV Slovenija glede delitve dejavnosti pripravilo 
interni dokument »Pravilnik o ločenem evidentiranju različnih dejavnosti«, ki bo 
skupaj s »Poročilom o ugotovitvah v zvezi s sodili za razporejanje prihodkov in 
odhodkov ter sredstev in obveznosti do njihovih virov«, ki ga je izdala revizijska 
družba KPMG, posredovan Računskemu sodišču RS, Ministrstvu za finance in 
Ministrstvu za kulturo na vpogled in pridobitev mnenja. Vodstvo mora od Računskega 
sodišča pridobiti jasno mnenje, da JZ RTV Slovenija vodi evidence prihodkov in 
odhodkov javne službe in pridobitne dejavnosti v skladu z zakonodajo, še posebej z 
Zakonom o RTV Slovenija. 

2.3.2 Racionalizacija poslovanja 
NS je redno opozarjal in zahteval od poslovodstva zavoda uravnoteženost poslovanja ter 
usklajevanje obsega odhodkov z razpoložljivimi prihodki in vztrajal na predložitvi ukrepov 
zmanjševanja stroškov in racionalizacije poslovanja.   

V okviru tekočih obvestil generalnega direktorja je NS spremljal gibanje fizičnih in pravnih 
zavezancev za RTV prispevek.  

- Projekti: »Pridobivanje nepovratnih sredstev EU« 

V skladu s sklepom 7-3 21. redne seje se je NS seznanil s poročilom o pridobivanju 
sredstev iz virov EU in ugotovil, da je vodstvo zavoda izdelalo plan ukrepov za 
intenziviranje aktivnosti pridobivanja nepovratnih sredstev EU kot pomembnega vira 
sredstev za potrebe JZ RTV Slovenija, ki ga NS podpira. 

 

- Pregled potencialnih obveznosti iz naslova odprtih tožbenih zahtevkov  

Upoštevaje dogovor 18. redne seje se je NS seznanil s poročilom Pravne službe RTV 
Slovenija o potencialnih obveznostih iz naslova odprtih tožbenih zahtevkov in 
zaključenih tožbah v letu 2007.  

- Aktivnosti na področju pridobivanja novih zavezancev  

NS se je seznanil s poročilom o rezultatih poziva fizičnim in pravnim osebam glede 
plačevanja RTV prispevka.  
 

2.3.3 Trženje 
Izhajajoč iz dejstva, da se je tudi na področju trženja v drugi polovica leta 2008 pričela pojavljati 
recesija kot posledica svetovnih gibanj, je NS posebej apeliral na vodstvu, da je potrebno 
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intenzivirati marketinške aktivnosti v smislu reorganizacije službe za trženje, uvajanja sodobnih 
metod trženja in tako v največji možni meri izkoristiti vse »tržne niše« s ciljem realizacije plana 
prihodkov. Kljub sprejetju ukrepov, je gospodarska kriza narekovala nezmožnost realizacije plana 
prihodkov iz naslova trženja, kar  se bo še posebej odrazilo  v letu 2009. 

23. redna seja 
3-1 NS se je seznanil z načrtom reorganizacije Službe za trženje RTV programov in 
Službe odnose z javnostmi ter z izhodišči za pripravo Pravilnika o komuniciranju in 
predlaga vodstvu JZ RTV Slovenija, da nadaljuje z aktivnostmi reorganizacije. 

24. redna seja 
6-4 V skladu z določilom 22. člena Statuta RTV Slovenija nadzorni svet sprejme 
predlog cenika RTV Slovenija za letovanje v sezoni 2008. Na podlagi predlogov in 
priporočil podanih v razpravi, se nadzornemu svetu do naslednje seje poda 
podrobnejše pojasnilo v zvezi z letovanjem in počitnikovanjem v počitniških 
kapacitetah RTV Slovenija. 

25. redna seja 
2-1 Nadzorni svet v skladu s 27. členom Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05)  
in 22. členom Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) sprejme predlagano 
spremembo Cenika storitev OE Oddajniki in zveze, in sicer, da se v 8. točki cenika 
(Posebne določbe), tretjemu odstavku doda novo besedilo: “Določilo ne velja za 
državne organe.” 

4-1 NS bo predlog novih cenikov za oglaševanje v programih RTV Slovenija za 
obdobje september-december 2008 zaradi slabo pripravljenega gradiva obravnaval na 
junijski seji, po predhodni obravnavi na Odboru za nadzor trženja. 

6-1 NS se je seznanil z dosedanjim potekom določanja cene za oddajanje v digitalnem 
multipleksu RTV Slovenija in naroča vodstvu OE Oddajniki in zveze, naj ga redno 
obvešča o poteku določanja cene. O predlogu cenika bo nadzorni svet odločal po 
končanem usklajevanju na Agenciji za pošto in elektronske komunikacije. 

26. redna seja 
4-1 NS v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS 
št. 96/05) sprejme predlog novih cenikov za oglaševanje v programih RTV Slovenija 
za obdobje september-december 2008. Za  ustrezno javno objavo »Cenikov za 
oglaševanje«  je zadolžena  Služba za trženje RTV programov. 

27. redna seja 
2-1 Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05)  in 
22. člena Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) Nadzorni svet RTV 
Slovenija potrjuje dodatek k ceniku storitev OE Oddajniki in zveze – cena storitve 
prenosa RTV programov v digitalnem multipleksu RTV Slovenija.  

31. redna seja 
4-1 Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05)  in 
22. člena Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) Nadzorni svet RTV 
Slovenija sprejme predlog novih cenikov tržnih dejavnosti in cenike storitev tržnih 
dejavnosti za javno službo za leto 2009, in sicer: 

 

- Cenike za trženje oglaševalskega časa in trženje programov 
- Cenike za tehnične in telekomunikacijske storitve, ki niso sestavni del javne 

službe ter cenike za dajanje oddajne infrastrukture in drugih nepremičnin v 
najem 

- Cenike za založniško dejavnost 
- Cenike za trženje programske storitve, vključno z interaktivnimi 

programskimi storitvami 
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- Cenike za komercialno uporabo arhivskega gradiva 
- Cenik OE Glasbena produkcija in glasbeni programi 

 

s tem, da se ceniki uredijo tako, da bodo zadostili vsem zakonskim pogojem, da se 
opravi redakcija cenikov in izloči storitve, ki jih zavod ne opravlja ter da se dodajo 
prodajni pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija. 

2.3.4 Nepremičnine zavoda 

NS je obravnaval Poročilo o nepremičninah v lasti oziroma v upravljanju RTV Slovenja.  Ob tem 
je NS opozoril, da je skrajni čas, da zavod z državo dogovori status sredstev, ki jih ima v 
upravljanju, z veljavno zakonodajo, saj Zakon o javnih financah po 31.12.2009 ne predvideva več 
»sredstev v upravljanju«. 

27. redna seja 
5-2 NS soglaša s predlogom Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da vodstvo 
zavoda izdela natančno inventuro vseh nepremičnih JZ RTV Slovenija o katerih vodi 
evidenco in predlog načina gospodarjenja z njimi ter poročilo predloži odboru in 
nadzornemu svetu na sejo v mesecu septembru. 

 

2.3.5 Prošnje 
NS je v skladu s pristojnostmi obravnaval in vzel na znanje številne prošnje tako zaposlenih kot 
tudi prošnje, dopise zunanjih pošiljateljev in jih po potrebi naslovil v reševanje pristojnim. 

22. redna seja 
- Dopis oddajnih centrov RTV Slovenija  

5-1 NS se je seznanil z dopisom oddajnih centrov z dne 15.2.2008, v zadevi 
»Pomisleki v zvezi s sklepom kolegija generalnega direktorja RTV Slovenija«. Kljub 
temu, da NS ni pristojen niti za organiziranje, niti za poslovodenje zavoda, niti ni 
pritožbeni organ za odločitve, ki so v pristojnosti poslovodstva zavoda, NS ugotavlja, 
da je bil sklep sprejet na podlagi predhodno opravljene analize in v smeri 
racionalizacije kadrov na oddajnih centrih ter ureditve njihovega delovnega časa v 
skladu z veljavno zakonodajo. 

23. redna seja 
- Vprašanje prijave in odjave ter postopka v primeru, ko gre zavezanec v dom starejših 
občanov  

NS se je seznanil z dopisom g. Jožeta Škrlja, ki ga je poslal na elektronski naslov 
nadzornega sveta  in odgovorom g. Mitje Žlajpaha, vodje oddelka za poslovanje z 
zavezanci Službe za obračun RTV prispevka RTV Slovenija v zvezi z vprašanjem 
prijave in odjave ter postopkom v primeru, ko gre zavezanec v dom starejših občanov. 
Ob tem NS ugotavlja, da Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in 
radijskih sprejemnikov ter o načinu plačevanja prispevka za programe RTV Slovenija 
(Ur. l. RS, št. 75/04) natančno določa, da je zavezanec tisti, ki je dolžan pisno sporočiti 
vsako spremembo, še posebej če ta vpliva na obveznost plačila RTV prispevka, Službi 
za obračun RTV prispevka najpozneje v 15-ih dneh kot tudi na kakšen način se lahko 
zavezanec razbremeni plačila. Nikakor pa ni Služba za obračun RTV prispevka ali 
oddelek za poslovanje z zavezanci dolžan urejati zadev namesto zavezanca ali 
njegovih družinskih članov. Zato v tem primeru NS izreka vso pohvalo omenjeni 
službi RTV Slovenija, ki je na svojo iniciativo vzpostavila stik z domom starejših 
občanov v Logatcu, da bi preprečila nastanek še večjega dolga in uredila status g. 
Franca Škrlja, očeta pošiljatelja elektronskega dopisa.          
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23. redna seja 
- Dopis MNZ v zadevi »Ureditev določitve višine najemov infrastrukturnih objektov - 
antenskih stolpov za potrebe Ministrstva za notranje zadeve (MNZ)-Policije«  

NS se seznani z v vednost naslovljenim mu dopisom Ministrstva za notranje zadeve in 
apelira na vodstvo JZ RTV Slovenija, naj poizkuša v sodelovanju z Ministrstvom za 
notranje zadeve čim prej rešiti in urediti predmetno problematiko.  

24. redna seja 
NS soglaša z nadaljnjimi pogajanji vodstva JZ RTV Slovenija o ceni za najem  
infrastrukturnih objektov - antenskih stolpov za potrebe Ministrstva za notranje 
zadeve.   

25. redna seja 
- Apel zavezanca za oprostitev plačila prispevka za opravljanje radijske in televizijske 
dejavnosti  

Ker je Ministrstvo za kulturo, kot drugostopenjski pritožbeni organ odločil, da je 
pritožba g. Dušana Kovačevića neutemeljena, organi  RTV Slovenije nimajo pravice 
odločati o tem. 

26. redna seja 
- Problematika 3. programa - programa ARS Radia Slovenija 

NS se je seznanil z dopisom ga. Vide Curk, zastopnice programskih delavcev 3. 
programa - progama Ars Radia Slovenija; mnenjem zaposlenih omenjenega programa 
v zvezi z začetkom postopka predčasne razrešitve odgovorne urednice 3. programa ga. 
Vilme Štritof Čretnik in pismom podpore urednici Glasbenega uredništva 3. programa 
ga. Veroniki Brvar. Ob tem se je nadzorni svet seznanil tudi z informacijo direktorja 
Radia Slovenija  v zvezi s problematiko 3. programa in ugotavlja, da so bile aktivnosti 
direktorja izvedene v skladu z njegovimi pooblastili. 

30. redna seja 
Vprašanje možnosti oprostitve plačila RTV prispevka za družino z invalidom  

NS je vzel na znanje dopis g. Petra Baškovča, ki ga je naslovil na elektronski naslov 
nadzornega sveta in poslan mu odgovor Službe za obračun RTV prispevka RTV 
Slovenija, Oddelka za poslovanje z zavezanci. 

 

2.4 INVESTICIJE 

2.4.1 Plan investicij 2008 
 

Skladno z nadzorom NS ugotavlja, da se je investicijska politika JZ RTV v letu 2008 v pretežni 
meri izvajala skladno s planom. O morebitnih odstopanjih in razlogih za odstopanje je vodstvo JZ 
NS sproti obveščalo. 

30. redna seja 
2-2 NS se je seznanil in podpira spremembo razporeditve odlivov v planu investicij za 
leto 2008.   

 

2.5 KADROVSKE ZADEVE 
NS je v teku leta 2008 skrbno spremljal kadrovsko politiko JZ RTV Slovenija. Ocenil je, da je na 
tem področju potrebno sprejeti določene ukrepe s ciljem racionalizacije stroškov dela in uvedbe 
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celovitejšega nadzora. Vodstvu je temu sledilo in rezultati so se pokazali v zmanjšanem številu 
zaposlenih, povečani učinkovitosti dela, uvedbi sistema večopravilnosti zaposlenih. 

2.5.1 Stroški dela – prenova plačnega sistema v JZ RTV 
Slovenija 

28. redna seja 
2-1 NS RTV Slovenija potrjuje plačni sistem JZ RTV Slovenija v skladu z Zakonom o 
sistemu plač v javnem sektorju.  

V primeru pritožb na prejete Anekse k pogodbam o zaposlitvi se vlagatelji obrnejo na 
komisijo za reševanje pritožb iz naslova prenove plačnega sistema JZ RTV Slovenija. 

29. redna seja 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je NS seznanil z aktivnostmi vezanimi na 
nov plačni sistem JZ RTV Slovenija in ugotovil, da država ni realizirala plačila 
zagotovljenih finančnih sredstev za uvedbo prenove plačnega sistema. NS je predlagal 
vodstvu zavoda, da se predvideni izpad finančnih sredstev nadomesti ali z linearno 
redukcijo stroškov dela ali iz drugih virov. 

2.5.2 Zaposlovanje 

22. redna seja 
2-4  NS vzame na znanje poročilo o prihodih in odhodih delavcev v JZ RTV Slovenija 
v letu 2007 po programsko produkcijskih in organizacijskih enotah. Ob tem NS 
priporoča vodstvu, naj prične z mentorstvom in izobraževanjem deficitarnih poklicev, 
ki so za delovanje RTV Slovenija vitalnega pomena. 

28. redna seja 
3-1 NS naroča vodstvu, naj do naslednje seje predloži analizo odsotnosti redno 
zaposlenih zaradi bolezni ali poškodb ter plan ukrepov v primeru odstopanj od 
zastavljenih ciljev. 

NS se je seznanil z analizo odsotnosti redno zaposlenih za obdobje I-VIII 2008 ter 
predlogom ukrepov za v prihodnje na 29. redni seji. Ob tem je ugotovil, da je bolniška 
odsotnost na zaposlenega v JZ RTV Slovenija večja od povprečja v Sloveniji, zato je 
zahteval od poslovodstva, da poostri nadzor nad odsotnostjo z dela zaradi bolezni in 
poškodb. 

31. redna seja 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je NS seznanil s poročilom o številu novih 
zaposlitev v JZ RTV Slovenija v obdobju od 01.11. do 1.12.2008. 

 

2.6 SREDSTVA IZ DELNIC EUTELSAT 
V skladu z Načrtom koriščenja razvojnih sredstev v obdobju 2007-2010 in Merili za koriščenje 
sredstev prejetih iz naslova delnic Eutelsat, je NS v celotnem letu 2008 skrbno spremljal odobritev 
sredstev za koriščenje in koriščenje sredstev po posameznih projektih. V primeru odstopanj od 
zastavljenih ciljev je zahteval ukrepanje odgovornih, bodisi v smislu omejitve porabe ali 
prerazporeditve sredstev.  

29. redna seja 
4-1 Na predlog generalnega direktorja NS svet soglaša, da se za poslovno skrivnost 
štejejo vsi podatki in postopki, ki so neposredno ali posredno povezani s prodajo 
delnic Eutelsat Communications. 
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23. redna seja 
- Operativni plan koriščenja razvojnih sredstev  

5-1 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 
PP-2 Poučno igrana serija Ribič Pepe. 

5-2 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 
P-9 Uvajanje čezmejnega radia in TV. 

5-3 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 
K-9 Vzpostavitev centralnega digitalnega RA arhiva – Mediateke. 

5-4 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 
K-10 Skupna radijska in TV news redakcija v RC MB in KP. 

5-5 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 
T-6 Digitalizacija arhivov. 

5-6 Nadzorni svet bo predlog operativnega plana  koriščenja razvojnih sredstev 
za projekt:  
T-11 Multimedijski projekti  obravnaval po opravljeni analizi 
Multimedijskega centra. 

5-7 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 
T-13 Prenova informacijske infrastrukture. 

5-8 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 
T-14 Računalniški sistem za planiranje in upravljanje. 

 

Dogovorjeno je bilo, da javne razpise, ki bodo izvedeni v primerih posameznega 
projekta, predhodno pogleda tudi Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in 
poslovnih pogodb. 

24. redna seja 
6-1 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-11 Multimedijski projekti. 
6-2 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

PP-1 Celovečerni film Angela Vode - v znesku 901.120 EUR, ki zajema 
predvidenih 626.000 EUR za ta projekt in dodatnih 275.120 EUR. 

6-3 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 
Nanizanka Vlomilci delajo poleti - v znesku 150.000 EUR.  

25. redna seja 
5-1 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

K-3 »Razvoj kadrov RTV SLO - učeča se organizacija« za leto 2008 v 
višini 190.000 € pod pogojem, da do naslednje seje vodstvo predloži pisne 
odgovore na zastavljena vprašanja v razpravi (pri izvajalcih projekta: 
poimensko - kdo je v projektnem timu, kdo so mentorji in ključni nosilci 
znanj, kdo so strokovni sodelavci s kadrovskega področja in kdo zunanji 
stroškovni sodelavci; pri razvojnih ciljih: 2. alineji - katerih pogojev, 3. 
alineji - kakšen dvig in kakšne strokovne usposobljenosti ter katerih 
sodelavcev; 5. alineja - koliko jih bo in za kakšna znanja gre; 6. alineja - 
katerih kompetenc, kakšnih potencialov; 9. alineja - koliko presojevalcev 
znanja iz tega projekta bo in do kdaj).  

5-2 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

K-5 »Laboratorij za razvoj novih formatov in programov« 

5-3 Nadzorni svet bo podprojekte koriščenja razvojnih sredstev:  

K-7  »Izboljšanje odnosov z javnostjo« obravnaval na seji v mesecu   

juniju.   
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26. redna seja 
2-1 NS soglaša z nakupom nepremičnine in dovoljuje koriščenje razvojnih 

sredstev za projekt: 

T-2 »Nakup in obnova stavbe na hišni številki Komenskega 7 v 
Ljubljani« v obsegu 4.000.000 EUR, predvidenih v Načrtu koriščenja 
razvojnih sredstev, in dodatnih 586.000 EUR iz  neporabljenih sredstev za 
investicijske projekte v letu 2007, skupaj 4.586.000 EUR. 

2-2 NS soglaša z nakupom nepremičnine in dovoljuje koriščenje razvojnih 
sredstev za projekt: 

T-4 »Odkup najetih tehnoloških prostorov od MO Koper« v obsegu 
232.152 EUR, predvidenih v Načrtu koriščenja razvojnih sredstev. 

2-3 NS soglaša z ugotovitvijo Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da iz 
razvojnih ciljev projekta: 

K-7  »Izboljšanje odnosov z javnostjo (1. podprojekt) - Kako deluje 
Radio? Kako deluje Televizija?« ni moč ugotoviti na kakšen način bodo cilji 
doseženi, zato naroča vodstvu zavoda, da predlog podprojekta dopolni. 

2-4 NS dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt:  

K-7  »Izboljšanje odnosov z javnostjo (2. podprojekt) - Raziskave za 
potrebe uresničevanja reorganizacije služb za odnose z javnostmi in za 
trženje RTV programov, za vzpostavitev sistema uravnoteženih kazalnikov 
(BSC) in priprave strategije RTV Slovenija«.   

27. redna seja 
1-2  NS se je seznanil z odgovori na vprašanja v zvezi z izvedbo razvojnega 

projekta K-3 »Razvoj kadrov RTV Slovenija - učeča se organizacija« za leto 
2008 in projekt potrjuje.  

 

V skladu z dogovorom ob sklepu 3-18 na 21. redni seji, ko je NS  dovolil koriščenje 
razvojnih sredstev za projekt: PP-7  –  CIRCOM REGIONAL 2008, se je po končani 
26. redni letni konferenci Circom regional, ki je potekala v mesecu maju 2008 v 
Mariboru, NS seznanil z zaključnim poročilom projekta. 

NS se je seznanil s poročilom o izvajanju projekta »Prometno uredništvo«. Soglasje 
programskega sveta za koriščenje razvojnih sredstev za posebne programske projekte 
predloži vodstvo zavoda po seji programskega sveta, ki bo predvidoma 23. septembra 
2008. 

NS se je seznanil z informacijo o oceni vrednosti investicij v usposobitev poslovnih 
prostorov v stavbi na Komenskega 7 v Ljubljani. 

NS je ugotovil, da mu v skladu s sklepom 2-3 26. redne seje ni bil predložen 
dopolnjen projekt  1. podprojekta »K-7 Izboljšanje odnosov z javnostjo - Kako deluje 
Radio? Kako deluje Televizija?« 

30. redna seja 
2-1 NS naroča vodstvu JZ RTV Slovenija, da do naslednje seje pripravi poročilo o 
stroških dnevne nadaljevanke »P-1 Družinska TV nanizanka »Strasti« s predlogom 
pokrivanja manjkajočih finančnih sredstev, pridobi soglasje programskega sveta ter 
DIP dopolni z opredelitvijo razvojnih ciljev projekta in drugih dopolnitev na osnovi 
meril za dodeljevanje teh sredstev. 

31. redna seja 
1-2 NS dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev skladno s triletnim načrtom za poseben 
programski projekt Družinska nadaljevanka »P-1 TV nadaljevanka »Strasti« v višini 
1.500 tisoč EUR. 
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1-3 NS je prejel dodatna pojasnila o stroških TV nadaljevanke »Strasti« in ne 
dovoljuje pokrivanje manjkajočih finančnih sredstev v višini 295.200 EUR iz 
razvojnih sredstev. 

1-4 NS naroča vodstvu, naj do naslednje seje pripravi poročilo o prihodkih iz naslova 
oglaševanja v bloku ko teče nadaljevanka, redno obvešča nadzorni svet o gledanosti 
nanizanke ter po objavljeni 50. nadaljevanki poda podrobno poročilo o gledanosti, 
stroških in vključenosti domačih kadrov v pripravo oz. produkcijo nadaljevanke. Ob 
tem NS priporoča, naj svoje mnenje o nadaljevanki poda tudi programski svet. 

2-1 Razvojna sredstva, ki jih je NS namenil za namene digitalizacije, se znižajo za 1,2 
mio EUR zaradi priliva sredstev iz naslova države. 

2-2 Denarna sredstva v višini 1,2 mio EUR, vrnjena v sklad razvojnih sredstev iz 
naslova digitalizacije, se v primeru likvidnostnih težav založijo za potrebe tekočega 
poslovanja v letu 2009. 

 

2.7 PRAVNE ZADEVE 

2.7.1 Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu drugih stroškov 
članov Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija ter 
njunih delovnih teles – Pravilnost obračunavanja sejnin in 
drugih stroškov  

25. redna seja 
1-2 Nadzorni svet na podlagi določbe 28. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija 
(Ur.l. RS, št. 96/2005), 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (Ur.l. RS, št. 106/2006) in 
11. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija sprejme spremembe in 
dopolnitve »Pravilnika o izplačilu sejnin in povračilu drugih stroškov članom 
Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in delovnih teles 
ter programskih odborov«. Pravilnik se spremeni oz. dopolni tako, da se: 

- v 2. členu doda nov, tretji odstavek, ki se glasi: »Član prejme sejnino tudi za 
udeležbo na seji  programskega sveta oz. nadzornega sveta in za udeležbo na sejah 
odborov in komisij DZ ter DS Republike Slovenije, na katere se vabi nadzorni oz. 
programski svet.«; 

- v 3. členu se zneski v prvih dveh alinejah spremenijo in sicer iz 71.425,00 SIT v 
300,00 € in iz 100.000,00 SIT v 420,00 €. Doda se nova alineja, ki se glasi:« 25 % 
sejnine članov nadzornega in programskega sveta prejme član za udeležbo na sejah iz 
tretjega  odstavka 2. člena pravilnika. Ne glede na število udeležencev se sejnina 
prizna samo za enega udeleženca.«   

V predzadnjem odstavku 3. člena se spremeni znesek, in sicer iz 100.000,00 SIT v 
420,00 €. 

Sklep o spremembi in dopolnitvi »Pravilnika o izplačilu sejnin in povračilu drugih 
stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov 
in delovnih teles ter programskih odborov« se objavi v glasilu Informator in ustrezno 
upošteva pri čistopisu objave na spletnih straneh RTV Slovenija.    

2.7.2 Predlog novega »Pravilnika o prijavi in odjavi radijskih in 
televizijskih sprejemnikov ter o pogojih plačevanja  prispevka 
za programe RTV Slovenija« 

25. redna seja 
NS je  obravnaval predložen predlog novega »Pravilnika o prijavi in odjavi radijskih 
in televizijskih sprejemnikov ter o pogojih plačevanja prispevka za programe 
Radiotelevizije Slovenija« in se z njim načeloma strinja z upoštevanjem pripombe, da 
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se v 2. odstavku 4. člena doda beseda najmanj in odstavek glasi:«(2) Če pravna oseba 
sprejemnika(-ov) ne prijavi v roku 15 dni od poziva, niti ne poda izjave, da 
sprejemnika(-ov) nima, se šteje, da je s prvim dnem v prvem naslednjem koledarskem 
mesecu postala zavezanec za plačilo najmanj enega pavšalnega RTV prispevka za 
sprejemnike v javni rabi v višini, kot je določena v 2. a) točki prvega odstavka 32. 
člena zakona, vendar le v primeru, da RTV Slovenija ne more ugotoviti dejanskega 
števila in vrste sprejemnikov, sicer se obračuna RTV prispevek glede na dejansko 
število in vrsto sprejemnikov ter vrsto njihove rabe.« 

25. redna seja 
NS se je seznanil  z informacijo, da je bil tekst pravilnika posredovan v presojo 
Ministrstvu za kulturo. 

29. redna seja 
NS se je seznanil s poročilom o razvoju dogodkov v zvezi z novim predlogom 
»Pravilnika o prijavi in odjavi radijskih in televizijskih sprejemnikov«. 

Novi predlog pravilnika je bil po vsebinski uskladitvi na Nadzornem svetu RTV Slovenija 
posredovan v presojo drugostopenjskemu organu - Ministrstvu za kulturo. MK je pravilnik 
proučilo, zaprosilo za razna pojasnila predstavnike RTV Slovenija in na koncu z minimalnimi 
spremembami pravilnik poslalo v presojo Službi Vlade RS za Zakonodajo. Služba Vlade za 
zakonodajo je na MK poslala splošno mnenje v zvezi s pravno ureditvijo področja RTV 
prispevka, iz katerega izhaja, da Zakon o Radioteleviziji Slovenija ureja področje RTV 
prispevka premalo natančno in da ima RTV Slovenija v skladu s tem zakonom premalo 
pooblastil. Nekatera vsebinska področja, ki jih je javni zavod želel urediti s pravilnikom (gre 
predvsem za opredelitve pravnih posledic v zvezi s pozivanjem pravnih oseb k plačilu RTV 
prispevka), ni mogoče urejati s podzakonskimi akti in Ministrstvu za kulturo predlagajo, da se 
celotno področje RTV prispevka natančneje definira s prvo naslednjo spremembo ZRTVS in 
se sprejme pravilnik šele na podlagi novega zakona.   

 

2.7.3 Sprememba in dopolnitev »Pravilnika o kriterijih za odpis, 
delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe 
RTV Slovenija« 

21. redna seja 
5-1 Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 5. alineje prvega odstavka 27. člena 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) sprejme predložen 
predlog »Pravilnika o spremembi in dopolnitvi pravilnika o kriterijih za odpis, delni 
odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe RTV Slovenija«. 

 

2.7.4 Pravde 
 

- Problematika plačevanja nadomestil za uporabo avtorskih glasbenih del (SAZAS)   

NS je v letu 2008 redno prejemal v vednost obvestila vodstva JZ RTV Slovenija o 
mesečnih  nakazilih Sazas-u za uporabo glasbenih neodrskih del v RTV programih JZ 
RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004.  V skladu z dogovorom na 18. redni seji  
je spremljal poročila o aktivnostih vodstva zavoda za ureditev problematike 
plačevanja nadomestil za uporabo avtorskih glasbenih del v okviru tekočih obvestil 
generalnega direktorja. 

29. redna seja 
NS se je seznanil z dopisom Združenja skladateljev, avtorjev in založnikov za zaščito 
avtorskih pravic Slovenije - SAZAS z dne 30.09.2008. 
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31. redna seja 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je NS seznanil s potekom aktivnostmi v 
zvezi s tožbo s SAZAS-om. Ob tem je NS podprl vodstvo zavoda v prizadevanjih za 
dosego najboljše rešitve iz tožbenega zahtevka za JZ RTV Slovenija.  

23. redna seja 
- Dopis g. Rudija Klariča  

NS se je seznanil z dopisom g. Klariča naslovljenim na predsednika Programskega in 
Nadzornega sveta RTV Slovenija, s priloženo dopolnitvijo tožbe na podlagi sklepa 
Okrožnega sodišča P 20/2008-II, zapisnikom OO ZK PIP TV Ljubljana in delnim 
seznamom avtorskih del. Pri tem NS ugotavlja, da je bila predmetna dokumentacija s 
strani predsednika Programskega sveta RTV Slovenija že odstopljena v presojo in 
mnenje o formalni opravičenosti pritožbe Pravni službi RTV Slovenija, ki je po 
statutarnih in notranjih organizacijskih aktih JZ RTV Slovenija tudi pristojna za 
razreševanje tovrstnih zadev. V okviru zakonskih in statutarnih pristojnosti se bo NS 
opredeljeval do predloga pošiljatelja potem, ko bo mnenje podala Pravna služba RTV 
Slovenija.  

24. redna seja 
NS je prejel vnovičen dopis g. Klariča z dne 19.04.2008. NS ostaja na stališču 23. 
redne seje, da se bo v okviru zakonskih in statutarnih pristojnosti opredeljeval do 
predloga pošiljatelja potem, ko bo mnenje podala Pravna služba RTV Slovenija.  

25. redna seja 
NS se je seznanil s poročilom Pravne službe RTV Slovenija glede kršitev avtorskih 
pravic g. Rudija Klariča. Glede na to, da je RTV Slovenija javni zavod posebnega 
kulturnega pomena, katerega interes je zakonitost delovanja, NS apelira na vodstvo 
zavoda in g. Klariča, naj pristopita k sporazumnem reševanju spora. NS naroča 
vodstvu zavoda, naj se posebna pozornost namenja spoštovanju avtorskih pravic tudi v 
prihodnje. 

26. redna seja 
NS se je seznanil z informacijo predsednika, da je 02.06.2008 naslovnika pisno 
obvestil o stališču NS v predmetni zadevi. Upoštevaje vnovični dopis g. Klariča z dne 
17.6.2008 NS podpira namero vodstva zavoda in programskega sveta, da bosta v 
najkrajšem možnem času pristopila k sporazumni ureditvi spora med RTV Slovenija 
in g. Klaričem. 

27. redna seja 
NS sprejme v vednost informacijo generalnega direktorja, da je sestanek z g. Klaričem 
predviden v mesecu septembru 2008.   

30. redna seja 
NS se je seznanil s potekom dogodkov v zadevi »Rudi Klarič - ureditev avtorskih 
pravic«. 

 

2.8 NOTRANJE AKTIVNOSTI NADZORNEGA SVETA 

2.8.1 Poročilo o delu NS RTV Slovenija za leto 2007 

22. redna seja 
4-1 NS RTV Slovenija na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika sprejme poročilo 
o delu nadzornega sveta v letu 2007. Poročilo se predloži: predsedniku Državnega zbora, 
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predsedniku Vlade Republike Slovenije, ministru za kulturo, generalnemu direktorju RTV 
Slovenija, direktorju Radia in direktorju Televizije, predsedniku Programskega sveta RTV 
Slovenija, predsedniku Sveta delavcev RTV Slovenija ter predsednikom reprezentativnih 
sindikatov RTV Slovenija (Sindikata Kulturnih in umetniških ustvarjalcev, Sindikata 
delavcev radiodifuzije in predsedniku Koordinacije novinarskih sindikatov RTV 
Slovenija). Poročilo se objavi tudi na Internetnem spletu RTV Slovenija. 

24. redna seja 
NS sprejme informacijo, da je Komisija Državnega zbora za nadzor javnih financ na seji 
10.4.2008 obravnavala »Poročilo o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2007«. 
Po mnenju komisije obravnava poročila na seji Državnega zbora ni potrebna. Komisija za 
nadzor javnih financ pa je predlagala Vladi Republike Slovenije, da ob pripravi rebalansa 
proračuna za leto 2008 zagotovi sredstva za financiranje parlamentarnega programa in del 
sredstev za digitalizacijo RTV programov.  

25. redna seja 
NS sprejme informacijo, da se je s »Poročilom o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v 
letu 2007«  na  seji dne  12. maja 2008  seznanila Komisija Državnega sveta RS za 
kulturo, znanost, šolstvo in šport ter ugotovila, da je poročilo pripravljeno celovito. NS 
naroča vodstvu, da do naslednje seje predloži odgovore na odprta vprašanja, ki jih je v 
poročilu z dne 19.5.2008 izpostavila komisija.   

NS podpira urgenco Komisije Državnega zbora RS za nadzor javnih financ na sklep, ki 
predlagala Vladi RS, da ob pripravi rebalansa proračuna za leto 2008 zagotovi sredstva za 
financiranje parlamentarnega programa in del sredstev za digitalizacijo RTV programov. 

26. redna seja 
NS naroča vodstvu zavoda, da do naslednje seje predloži odgovore na odprta vprašanja, ki 
jih je v poročilu z dne 19.5.2008 izpostavila Komisija DS RS za kulturo, znanost, šolstvo 
in šport. 

NS se je seznanil s poročilom Odbora DZ RS za kulturo, šolstvo in šport ob seznanitvi s  
»Poročilom o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2007«.   

27. redna seja 
NS se je seznanil z odgovori vodstva zavoda na priporočila komisije Državnega zbora 
Republike Slovenije za kulturo, znanost, šolstvo in šport. 

 

3 TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA 
Ker zaradi zahtevnosti narave nekaterih sklepov ni bilo možno izpolniti takoj po sprejetju, je bilo 
dogovorjeno z generalnim direktorjem, da se jih izpolni v dogovorjenem kasnejšem roku, medtem 
ko generalni direktor obvešča NS o aktivnostih za njihovo realizacijo v redni točki »tekoča 
obvestila generalnega direktorja«. Šlo je za  aktivnosti sledečih področij: 

- o koriščenju razvojnih sredstev za digitalizacijo prenosnega omrežja (6. redna seja) in uvajanju 
digitalizacije v RS (sklep 1-3 10. redne seje v povezavi z dogovorom na 11. redni seji); 

- o dogajanju v zvezi s sporom z mariborskimi novinarji oz. seznani NS, ko bo zadeva rešena na 
pristojnem sodišču (dogovor 7. redne seje v povezavi z dogovorom na 9. in 10. redni seji); 

- o izvajanju evidentiranja delovnega časa (sklep 3-1 13. redne seje v povezavi s sklepom 2-4 14. 
redne seje ter dogovora na 15. redni seji); 

- o aktivnostih za izgradnjo »news« centra in celostne prostorsko-prometne ureditve RTV 
centra v Ljubljani (dogovor 15. redne seje); 

- o urejanju prenove plačnega sistema (dogovor 15. redne seje); 
- o aktivnostih za uskladitev sredstev v upravljanju z veljavno zakonodajo in predpisi (sklep 2-5 

5. redne seje v povezavi z dogovorom na 6. in  8. redni seji ter sklepom 1-6 15. redne seje in ponovnim 
dogovorom na 16. redni seji); 
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- o mesečni porabi razvojnih sredstev za uvajanje parlamentarnega programa v skladu z 
razpoložljivimi (že odobrenimi) finančnimi sredstvi za leto 2008 in v dogovorjenih okvirih 
sklepa 2-2  3. izredne seje;  

- o porabi razvojnih sredstev (sklep 2-5 22. redne seje v povezavi z dogovorom na 23. redni seji); 
- obvesti NS v primeru konkretnih aktivnosti, vezanih na inšpekcijski pregled delovnega 

inšpektorja - honorarni sodelavci (dogovor 22. redne seje); 
- o poteku izvajanja projekta PIS s finančnega in tehničnega vidika se NS obvešča kvartalno 

(sklep 1-3 22. redne seje), medtem ko se ga z ugotovitvami zunanje revizijske hiše (sklep 1-4 22. 
redne seje) seznani takoj, ko bo ta opravljena, najkasneje pa do  meseca avgusta 2008;  

- novih zaposlitvah - poimensko in razlogi za zaposlitev (sklep 3-2 29. redne seje); 
- o tekoči vrednosti delnice družbe Eutelsat Communications (dogovor 29. redne seje); 

Generalni direktor je o večini področij poročal redno, v skladu z dogovorom. Iz leta 2006 ostaja še 
vedno odprt delovni spor z mariborskimi novinarji.  

 

4 SKLEPI, KI ŠE NISO IZPOLNJENI  

21. redna seja z dne 20. decembra  2007 
NS je že v letu 2007 s sklepom 7-2 naročil generalnemu direktorju, naj do konca II. kvartala 2008 
predloži revidirano strategijo JZ RTV Slovenija. Na 25. redni seji je generalni direktor pojasnil, da 
revidirane strategije ne bo mogoče predložiti pred koncem leta 2008 oziroma v začetku leta 2009. 

22. redna seja z dne 28. februarja 2008  
Glede na to, da RTV Slovenija nima izoblikovane dolgoročne vizije razvoja iz vidika financiranja, 
je  NS sprejel pobudo Odbora za nadzor planiranja, da se spodbudi razpravo o platformi 
financiranja dolgoročnega tekočega poslovanja zavoda in investiranja v premoženje. Zato je NS 
predlagal poslovodstvu zavoda, da naj organizira razpravo (v katero vključi tako ustrezne 
strokovne službe kot organe zavoda), ki bo v okviru dolgoročne strategije zagotovila jasne osnove 
financiranja vseh aktivnosti in investiranja v premoženje JZ RTV Slovenija. Razprava in 
oblikovanje dokončnih stališč pa bi se naj zaključila do konca junija 2008, saj bo le tako 
omogočen tudi nemoten sprejem finančnega plana za leto 2009. Na 26. redni seji je generalni 
direktor zagotovil, da bo pobuda, kot izhaja iz sklepa  5-3  22. redne seje NS, vključena in 
upoštevana pri planu 2009 in v revidirani strategiji razvoja zavoda.  

25. redna seja z dne 29. maja 2008  
Vezano na izvajanje načela finančne preglednosti opravljanja javne službe je bilo dogovorjeno, da 
ko vodstvo zavoda pridobi  strokovno mnenje Ministrstva za finance, z njim seznani tudi NS. 

26. redna seja z dne 24. junija 2008  
NS je s sklepom 2-3 soglašal z ugotovitvijo Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da iz 
razvojnih ciljev projekta: K-7 »Izboljšanje odnosov z javnostjo (1. podprojekt) - Kako deluje 
Radio? Kako deluje Televizija?« ni moč ugotoviti na kakšen način bodo cilji doseženi, zato je 
naročil vodstvu zavoda, naj predlog podprojekta dopolni. 

27. redna seja z dne 24. julija 2008  
NS je naročil vodstvu zavoda, da se za leto 2008 izvede revizija vseh projektov, ki so financirani iz 
naslova koriščenja sredstev obveznic RS in delnic Eutelsat. 
 

NS se je seznanil s poročilom vodstva o rokih in načinu odprave ugotovljenih napak in 
nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2007. Ob tem je s naročil generalnemu direktorju, naj 
imenuje projektno skupino za odpravo pomanjkljivosti in postavitev koncepta spremljanja večjih 
projektov pri koprodukcijah in lastnih produkcijah. Tekoče naj spremlja realizacijo odprave 
ugotovljenih napak in nepravilnosti ter v primeru odstopanj ustrezno ukrepa. Končno poročilo o 
odpravi nepravilnosti iz revizije  pa NS predloži ob zaključnem računu za leto 2008.  
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30. redna seja z dne 18. novembra  2008  
NS se je seznanil s poročilom o realizaciji projekta Poletnih olimpijskih iger v Pekingu, analizo 
oglaševalskih aktivnosti in s finančnim poročilom projekta BOB 2008 ter naročil vodstvu zavoda, 
da mu ob koncu leta poda končno poročilo o stroških in prihodkih. Na 31. redni seji je bila 
predložitev  končnega  finančnega poročila preložena na sejo v mesecu januarju 2009. 

NS se je seznanil s poročilom o ugotovitvah revizije postopka izbire izvajalca projekta »Izgradnja 
poslovno-informacijskega sistema RTV Slovenija«. Iz povzetka pomembnejših ugotovitev izhaja, 
da so bile ugotovljene številne pomanjkljivosti in neskladnosti na področju načrtovanja in 
odločanja o javnem naročilu, vodenju javnega razpisa in izbiri najugodnejšega ponudnika ter pri 
obračunih in njihovi skladnosti s pogodbo, kakor tudi pri zaključevanju posameznih sklopov. Zato 
je NS naročil generalnemu direktorju, naj do naslednje seje pripravi ukrepe v skladu z zakonom in 
veljavnimi predpisi. 

 

ZAKLJUČEK 
Poročilo je namenjeno predstavitvi dela in aktivnosti, ki jih je nadzorni svet opravil v letu 2008. 
Ob tem pa ne gre spregledati tudi tistih, ki so bile opravljene preko delovnih teles. Zato v poročilu 
ne gre iskati  niti obrambe niti samohvale. Gre za predstavitev enoletnega dela nadzornega sveta, 
njegovih ugotovitev, stališč, priporočil in naročil, skratka njegovih rezultatov, za napore in 
stremljenja več kot dva tisoč redno zaposlenih na RTV Slovenija ter za spodbuden finančni 
rezultat, ki ga bomo v prihodnje poskušali v prvi vrsti ohraniti v sled svetovne gospodarske 
recesije oz. poiskati najrazličnejše možne načine in ukrepe za njegovo izboljšanje v prihodnje. 

Ocenjujemo, da je Nadzorni svet RTV Slovenija opravil dela in naloge v preteklem letu  skladno s 
pristojnosti in pooblastili, ki mu jih odrejata zakon in statut ter ostali pravni akti. Spremljal je 
tekoče poslovanje Javnega zavoda RTV Slovenija, doslednost uresničevanja Programsko-
produkcijskega načrta za leto 2008;  nadzoroval izvajanje in izpolnjevanje zakonskih določil: t.j. 
uvajanje parlamentarnega programa; spoštovanje načela finančne preglednosti: ločevanje stroškov 
javnega in tržnega dela, prenova plačnega sistema; skrbel,  nadziral in ukrepal v smislu 
uresničevanja internih pravnih aktov. Nadalje je bila posebna skrb namenjena koriščenju delnic 
Eutelsat, nadzoru nad izvajanjem investicijske politike ter nadzoru pri iskanju možnih rešitev 
večjega izkoristka obstoječega  kadrovskega potenciala JZ RTV Slovenija kakor tudi tematiki 
zaposlovanja honorarnih sodelavcev. Pomembno vsebinsko področje nadzora je bilo tudi področje 
slišnosti in vidnosti nacionalnih medijev na celotnem slovenskem etničnem prostoru. Nabavna 
politika, delovanje službe za marketing in ostale aktivnosti neposredno ali posredno povezane z 
vplivom na ekonomiko poslovanja JZ RTV so bile še posebej izpostavljene  spremljanju. Svetovna 
kriza, ki je v drugi polovici leta 2008 zajela svetovno  gospodarstvo ni obšla slovenske države in 
posledično RTV Slovenije. V prvi vrsti se je odrazila na trgu oglaševanja, saj se je povpraševanje 
iz tega naslova bistveno zmanjšalo in neposredno vplivalo na neizpolnitev tovrstnega vira 
financiranja skladno s planom. Tudi RTV prispevek je ostal nespremenjen; tako, da sta ta dva 
osnovna vira financiranja nacionalnega medija, povečala razkorak med prihodki in stroški.  Skrb in 
prizadevanje vodstva JZ RTV Slovenija in zaposlenih za racionalizacijo stroškov na vseh 
področjih poslovanja, tvorno sodelovanje z organi upravljanja, je nenazadnje vendarle prispevalo k 
ustvaritvi ekonomski stabilnosti zavoda ob zaključku leta 2008. 

Veliko je bilo storjenega; veliko pa je še odprtih vprašanj. V prvi vrsti je za JZ RTV Slovenija 
pomembno, da se revidira strategija dolgoročnega poslovanja JZ, da se izoblikuje dolgoročna 
vizija razvoja z vidika financiranja in da se JZ RTV Slovenija tehnološko posodobi. Ne delamo si 
utvar, da se bodo stvari odvile same po sebi. Za uspeh bo potrebno  v danih razmerah veliko več 
napora, strpnosti, ustvarjalnosti, motivacijskega naboja. 

Nadzorni svet se pridružuje tistim, ki menijo, da Slovenija potrebuje javno Radiotelevizijo, ker je 
pomemben dejavnik za utrjevanje in ohranjanje slovenskega jezika, slovenske kulturne 
ustvarjalnosti, nacionalnega arhivskega bogastva ter narodne identitete tako na domačih tleh kot v 
Evropski Uniji. Toda tudi javna RTV Slovenija mora biti učinkovita, uspešna, gospodarna, 
kvalitetna, inovativna in progresivna, uporabnikom in zaposlenim prijazna, skratka taka, da bomo 
lahko nanjo ponosni vsi, tudi v širših okvirih. Nadzorni svet upa, da se temu mnenju pridružujejo 
tudi bralci tega poročila. 


