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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: mag. Klemen Jaklič, Franc Orešnik, mag. Igor Šetinc. Po odstopu dveh članov, Nikole 
Damjanića in Tomaža Glažarja, je Državni zbor RS na seji dne 22. oktobra 2009 sprejel sklep o 
imenovanju novih dveh članov, Antona Horvatiča in mag. Lenarta Šetinca, za čas do izteka 
mandatnega obdobja nadzornega sveta, konstituiranega v letu 2006. 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, po odstopu Tomaža Glažarja, ki 
je bil namestnik predsednika, je nadzorni svet deloval brez namestnika.  
V letu 2009 se je NS sestal na trinajstih rednih in eni izredni seji. Skladno z začrtano potjo 
delovanja, katera izhaja iz zaključka poročil predhodnih treh let, so bile aktivnosti tudi v letu 2009 
usmerjene predvsem 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 2009, programa varčevalnih ukrepov  in pripravo plana za leto 2010, 

•  financami: poslovanje JZ kot celote, posameznih PPE, financiranje narodnostnih programov, 
spoštovanje in zagotavljanje preglednosti  porabe finančnih sredstev za javno službo  in tržno 
dejavnost,  

• načrtovanjem razvoja in potrebnimi sredstvi zanj ter investicijami, 

• porabo razvojnih sredstev JZ RTV Slovenija 

• kadrovsko problematiko in prenovo plačnega sistema, 

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

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

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 
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 in zahteval ukrepanje generalnega direktorja oz. 
vodstva JZ RTV Slovenija v primeru potrebe. 
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Tako kot dosedanja letna poročila, prvi del poročila za leto 2009 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 
zadnjem delu mandatnega obdobja  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. 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 predlogi, katerih realizacija  je vezana 
na spremembo statuta, medtem ko so ostali sprejeti sklepi bili realizirani.   

 

Podrobnejša vsebina dela NS je razvidna iz zapisnikov sej NS ter posameznih odborov, ki so arhivirani 
tajništvu nadzornega sveta. 

 

1 SEJE NADZORNEGA SVETA 
Nadzorni svet se je v letu 2009 sestal na trinajstih rednih in eni izredni seji, in sicer so bile izvedene   
sledeče seje: 

32. redna seja  z dne  16. januarja 2009 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 31. redne seje 

-    pregled realizacije sklepov  
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja 
3. Finančni plan JZ RTV Slovenija za leto 2009 
4. Predstavitev projekta prenove programskih in produkcijskih standardov in normativov  
5. Pobude, razno 

- priprava poročila o delu NS v letu 2008 
 

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

33. redna seja  z dne  5. februarja 2009 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 32. redne seje 

-    pregled realizacije sklepov  
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja 
3. Programsko poslovni načrt JZ RTV Slovenija - finančni načrt - za leto 2009 

-    vrednost točke Cenika storitev OE Oddajniki in zveze 
4. Pobude, razno  
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PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Sonja Heine, Janez Čadež, 
dr. Matjaž Durjava, mag. Silvo Škornik, mag. Igor Šetinc, Nikola Damjanić, mag. Mateja Vodeb in 
Martin Žvelc 
ODSOTNI ČLAN  NADZORNEGA SVETA: dr. Klemen Jaklič - opr. 
 

34. redna seja  z dne  27. februarja 2009 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 33. redne seje 

- pregled realizacije sklepov  
2. Zaključni račun in letno poročilo o poslovanju RTV Slovenija za leto 2008 
3. Poročilo sveta delavcev nadzornemu svetu za leto 2008 
4. Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2008 
5. 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, mag. Mateja 
Vodeb in Martin Žvelc 
ODSOTNI ČLAN  NADZORNEGA SVETA: dr. Klemen Jaklič - opr. 

35. redna seja  z dne  26. marca 2009 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 34. redne seje 

- pregled realizacije sklepov  
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Poročilo o izvajanju 92. člena Zakona o medijih 
4. Uporaba sredstev delnic Eutelsat: 

- Analiza gledanosti po UPE v obdobju 2006-2008 
- Končno poročilo vezano na programski projekt P-1 Družinska TV nanizanka    
              »Strasti« 
- Predlog dodatka k Programsko produkcijskemu načrtu za leto 2009 – Družinska  
               nanizanka - razpis za neodvisne producente 

5. Operativni plan koriščenja razvojnih sredstev - predlog 
6. Celovita strategija počitniških objektov  
7. Pobude, razno 
 
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Sonja Heine, Janez 
Čadež, dr. Matjaž Durjava, dr. Klemen Jaklič, mag. Igor Šetinc, Nikola Damjanić, mag. Mateja Vodeb 
in Martin Žvelc 
ODSOTNI ČLAN  NADZORNEGA SVETA: mag. Silvo Škornik - opr. 

36. redna seja  z dne  23. aprila 2009 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 35. redne seje 

- pregled realizacije sklepov  
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Revizijsko poročilo za leto 2008 
4. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-marec 2009 
5. Predstavitev programa varčevalnih ukrepov JZ RTV Slovenija za leto 2009 
6. Analiza stanja počitniških domov RTV Slovenija in cenik za letovanje v sezoni 2009 
7. Celovita obravnava projekta prenove radijskega glasbenega studia S-26 
8. Pobude, razno 
 
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Tomaž Glažar, Sonja Heine, Janez Čadež, dr. Matjaž 
Durjava, mag. Silvo Škornik, mag. Igor Šetinc, mag. Mateja Vodeb, Martin Žvelc, dr. Klemen Jaklič 
(po video konferenci)  in Franc Orešnik  
ODSOTNI ČLAN  NADZORNEGA SVETA: Nikola Damjanić  
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37. redna seja  z dne 14. maja 2009 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 36. redne seje 

- pregled realizacije sklepov  
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Načrt porabe razvojnih sredstev do zaključka projekta digitalizacije 
4. Cenik za letovanje v sezoni 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, Nikola 
Damjanić, dr. Klemen Jaklič in Martin Žvelc 

38. redna seja  z dne  18. junija 2009 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 37. redne seje 

- pregled realizacije sklepov  
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Načrt zavoda za odpravo pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri reviziji dogovorjenih postopkov 
    in pri delovanju notranjih kontrol 
4. Sprememba »Meril za koriščenje sredstev prejetih  iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih 
prihodkov iz tega naslova« 
5. Nadomestna gradnja z garažno hišo na Komenskega 5 
6. Rekonstrukcija glasbenega studia S-26 
7. Pobude, razno: 

- informacija o  uvajanju digitalne TV v Sloveniji 
 
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Sonja Heine, mag. Silvo 
Škornik, Janez Čadež, mag. Igor Šetinc, mag. Mateja Vodeb, dr. Klemen Jaklič in Martin Žvelc 
ODSOTNA ČLANA  NADZORNEGA SVETA: dr. Matjaž Durjava in Nikola Damjanić - oba opr. 

4. izredna seja  z dne  14. julija 2009 
d n e v n i   r e d : 
1.   Odstop dveh  članov Nadzornega sveta JZ RTV Slovenija  
2.   Razno 
 
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Sonja Heine, Janez Čadež, dr. Matjaž 
Durjava, mag. Silvo Škornik, mag. Igor Šetinc, mag. Mateja Vodeb, dr. Klemen Jaklič in Martin Žvelc 
ODSOTNA ČLANA NADZORNEGA SVETA: Tomaž Glažar (v odstopu) in Nikola Damjanić (v 
odstopu) 

39. redna seja  z dne  23. julija 2009 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 38. redne in 4. izredne seje 

- pregled realizacije sklepov  
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Razvojna sredstva-operativni plan porabe sredstev za 2. fazo projekta T-7 »Izgradnja omrežja  
    digitalne TV - DVB« 
4. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-junij 2009, primerjava s planom in enakim obdobjem  
    leta 2008 
5. Sprememba cenika  za oglaševanje na spletnem portalu  www.rtvslo.si  v letu 2009 
6. Poročilo o delu  Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2008 - dodatna pojasnila in odgovori na  
    vprašanja Komisije DZ za nadzor javnih financ 
7. Pobude, razno 
 
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Sonja Heine, Janez Čadež, dr. Matjaž 
Durjava, mag. Silvo Škornik, mag. Igor Šetinc, mag. Mateja Vodeb in Martin Žvelc 
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ODSOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  dr. Klemen Jaklič-opr., Tomaž Glažar (v odstopu) in  
Nikola Damjanić (v odstopu) 
 

40. redna seja  z dne  24. septembra 2009 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 39. redne seje 

- pregled realizacije sklepov  
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Revidirana strategija razvoja JZ RTV Slovenija 
4. Vmesno poročilo o izvajanju programa varčevalnih ukrepov JZ RTV Slovenija za leto 2009  
5. Razvojna sredstva - operativni plan porabe sredstev za projekt digitalizacije arhivov 
6. Poročilo o izvajanju terminskega  načrta priprave in izdelave PPN-ja za leto 2010 
7. Pobude, razno 
 
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Sonja Heine, Janez Čadež, dr. Matjaž 
Durjava, mag. Mateja Vodeb, mag. Silvo Škornik in mag. Igor Šetinc  
ODSOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  dr. Klemen Jaklič-opr., Martin Žvelc-opr., Tomaž 
Glažar  (v odstopu) in  Nikola Damjanić (v odstopu) 
 

41. redna seja  z dne  22. oktobra 2009 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 40. redne seje 

- pregled realizacije sklepov  
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-september 2009 v primerjavi s planom  
    in enakim obdobjem leta 2008 ter ocena poslovanja do konca leta 2009 
4. Osnutek finančnega plana JZ RTV Slovenija za leto 2010 
5. Pobude, razno: 

- operativni plan porabe razvojnih sredstev za poseben programski projekt »Ugriznimo 
znanost« 

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

42. redna seja  z dne  13. novembra 2009 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 41. redne seje 
2. Celovita obravnava porabe razvojnih sredstev 

- pregled  realizacije vseh razvojih projektov 
- obravnava dokumentov identifikacije projektov (DIP-ov) za leto 2010 

3. Pobude, razno 
- dopis Sindikata novinarjev Slovenije v zadevi »Poklicna merila in načela novinarske etike v    
   programih RTV Slovenija« 
- dopis v zadevi »Pritožba na kadrovanje RTV SLO« 

 
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Sonja Heine, Janez Čadež, mag. Mateja 
Vodeb, mag. Lenart Šetinc, mag. Silvo Škornik in mag. Igor Šetinc   
ODSOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  dr. Klemen Jaklič, Anton Horvatič, dr. Matjaž Durjava 
in Martin Žvelc - vsi opr. 
 

43. redna seja  z dne  30. novembra 2009 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 42. redne seje 
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pregled realizacije sklepov 41. in 42. redne seje  
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Programsko poslovni načrt JZ RTV Slovenija - finančni načrt za leto 2010 

-    vrednost točke Cenika storitev OE Oddajniki in zveze 
4. Pobude, razno 
 
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Sonja Heine, Janez Čadež, mag. Mateja 
Vodeb, mag. Silvo Škornik, mag. Igor Šetinc, Anton Horvatič, mag. Lenart Šetinc in Martin Žvelc 
ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA SVETA:  dr. Klemen Jaklič in dr. Matjaž Durjava - oba opr. 
 

44. redna seja  z dne  23. decembra 2009 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 43. redne seje 

- pregled realizacije sklepov  
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Poročilo o izvajanju programa varčevalnih ukrepov JZ RTV Slovenija v letu 2009  
4. Ceniki tržnih dejavnosti in ceniki storitev tržnih dejavnosti za javno službo za leto 2010 
5. Pobude, razno 
 
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Sonja Heine, Janez Čadež, mag. Mateja 
Vodeb, mag. Silvo Škornik, mag. Igor Šetinc, dr. Matjaž Durjava, Anton Horvatič, mag. Lenart Šetinc 
in Martin Žvelc 
ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA SVETA:  dr. Klemen Jaklič - opr. 
 
 
 

2 PREGLED OBRAVNAVE PODROČIJ, SKLEPOV IN 
UGOTOVITEV  NS 

2.1 PLANIRANJE 

2.1.1 Sprejem plana za leto 2009 
NS se je na 31. redni seji  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 je veljala za čas od 
1.1.2009 do sprejetja programsko produkcijskega načrta usklajenega s finančnim načrtom JZ RTV 
Slovenija za leto 2009 (finančni načrt je bil sprejet na 33. redni seji NS, dne 05. 02.2009). 

32. redna seja 
NS se je seznanil s spremembo odredbe generalnega direktorja o začasnem financiranju 
programskih in organizacijskih enot RTV Slovenija. Te se po spremembi odredbe financirajo po 
dvanajstinah plana 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.  

 

3-1 NS potrjuje predlagane smernice finančnega plana za leto 2009, kar bo podlaga za pripravo 
vseh  oblik planskih preglednic do nivoja uredniško producentskih enot (UPE). 

33. redna seja 
3-1 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, da ostaja 
vrednost točke v OE OZ  od 01.01.2009 v enaki višini za storitve nacionalnim programom, 
programom posebnega pomena in za storitve ostalim radiodifuznim organizacijam in znaša 
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0,10895 EUR. Prav tako ostaja enaka vrednost točke za  storitve neradiodifuznim  organizacija  in 
znaša 0,13938 EUR. 

3-2 NS je obravnaval in sprejel osnutek programsko poslovnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 
2009. 

 
3-3 Na osnovi sklepa 3-2 nadzorni svet prekvalificira osnutek programsko poslovnega načrta JZ 
RTV Slovenija za leto 2009 v predlog in ga sprejme.   

 
3-4  NS RTV Slovenija z upoštevanjem sklepa 3-3 na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija 
(ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006), na 
predlog generalnega direktorja, ob upoštevanju soglasja programskega sveta, sprejme finančni plan 
JZ RTV Slovenija za leto 2009. 

 
3-5 NS naroča generalnemu direktorju, da ga v okviru tekočih obvestil redno obvešča o gibanju 
števila zavezancev za plačilo RTV prispevka. 

 
3-6 NS naroča vodstvu zavoda, da mu na prvi redni seji po I. kvartalu 2009 predstavi program 
varčevalnih ukrepov. 

 
3-7 NS naroča vodstvu zavoda, naj do polletja 2009 pripravi predlog glede izvajanja 
eksperimentalnega programa TV Slovenija. 

 
NS je na 38. redni seji z dne 18. junija prejel pojasnilo, da se oddaje eksperimentalnega programa: 
Dobro jutro, Študentska, Sobotno popoldne Prava ideja, Črno beli časi v letu  2009 vodijo in stroški 
evidentirajo v vodstvu PPE TV Slovenija, da pa se bo stanje uredilo skladno s statutom ob spremembah 
oz. dopolnilih statuta, ko se bo upoštevalo oz. rešilo tudi to stanje. Glede na to, da v tem času ni prišlo 
do statutarnih sprememb, je NS ob predložitvi PPN-ja za leto 2010 ugotovil, da je eksperimentalni 
program  uredništvo UPE TV SLO 3. 

34. redna seja 
NS bo predlog  »Dodatek k Programsko produkcijskemu načrtu za leto 2009 – Družinska 
nanizanka - razpis za neodvisne producente«  obravnaval na naslednji seji.   

35. redna seja 
- Različica sprejetega Programsko poslovnega načrta za leto 2009 na programskem in na 
nadzornem svetu  
NS je prejel v vednost dopis generalnega direktorja, s katerim je pisno obvestil predsednika 
programskega sveta, da je čistopis PPN JZ RTV Slovenija za leto 2009 objavljen na portalu RTV 
SLO.  Nadzorni svet predlaga, da se programski svet na naslednji seji opredeli do zadnje različice 
sprejetega Programsko poslovnega načrta za leto 2009. 
 
Predlog dodatka k Programsko produkcijskemu načrtu za leto 2009 – Družinska nanizanka - 
razpis za neodvisne producente 

 
4-5 NS ne sprejme predlaganega »dodatka k Programsko produkcijskemu načrtu za leto 2009, vir 
sredstev: P1 »Načrt koriščenja razvojnih sredstev v obdobju 2007-2010«, da se sredstva, 
načrtovana za družinsko nanizanko (3x200 delov) v višini 1.500.000 EUR prerazporedijo za 
poseben programski projekt »družinska nadaljevanka /AV razpis za neodvisne producente v višini 
875.000 EUR (35 delov po 30 minut)«, za katerega je soglasje podal programski svet. 

36. redna seja 
- Različica sprejetega Programsko poslovnega načrta za leto 2009 na programskem in na 
nadzornem svetu (dogovor 35. redne seje)  
Na podlagi informacije generalnega direktorja nadzorni svet ugotavlja, da je programski svet na 
21. redni seji dne 21.4.2009 sprejel sklep s katerim je sprejel različico sprejetega Programsko 
poslovnega načrta za leto 2009, ki ga je v finančnem delu potrdil nadzorni svet. Čistopis PPN JZ 
RTV Slovenija za leto 2009 je bil objavljen na portalu RTV SLO.   
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44. redna seja 
NS se je seznanil s poročilom o delu komisije za vodenje postopka prodaje delnic v družbi Eutelsat 
Communications in  informacijo o vrednosti prodaje delnic, skladno s planom 2009. 

 
NS se je seznanil s skupnim sporazumnim dogovorom med generalnim direktorjem in predstavniki 
reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija ter informacijo o informiranju Ministrstva za kulturo, 
da se zaposlenim, v skladu z veljavno zakonodajo za javni sektor, izplača del plače iz naslova 
uspešnosti poslovanja za leto 2009 v bruto znesku 150 € na zaposlenega. Izplačilo se izvede v 
mesecu decembru 2009. Izplačilo ne sme ogroziti presežka prihodkov nad odhodki iz poslovanja 
za leto 2009. 

 

2.1.2 Program varčevalnih ukrepov za leto 2009 

36. redna seja 
5-1 NS se je seznanil s povzetkom varčevalnih ukrepov v JZ RTV Slovenija in priporoča vodstvu, 
naj ga terminsko dopolni. Nadzornemu svetu se o izvajanju ukrepov in doseženih rezultatih poroča 
tri mesečno.   

 

40. redna seja 
4-1 NS se je seznanil z realizacijo varčevalnih ukrepov  v JZ RTV Slovenija  v obdobju januar - 
avgust 2009. Na podlagi predloženega poročila nadzorni svet ugotavlja, da se ukrepi izvajajo v 
skladu s cilji, ki so bili postavljeni v okviru varčevalnih ukrepov. 

44. redna seja 
3-1  NS se je seznanil z realizacijo varčevalnih ukrepov v JZ RTV Slovenija v obdobju januar-
november 2009 ter z oceno varčevalnih ukrepov do konca letošnjega leta in ob tem ugotavlja, da je 
zavod v prvih enajstih mesecih v okviru varčevalnih ukrepov dosegel višje prihodke in s tem 
realiziral 91,5 % letnega plana varčevalnih ukrepov na prihodkovni strani; na strani odhodkov je 
plan prihranka že presežen.  

 
 

2.1.3 Priprava in sprejem plana za leto 2010 

37. redna seja 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je NS seznanil s terminskim načrtom izdelave PPN za 
leto 2010. 

40. redna seja 
6-1 NS se je seznanil s  potekom priprave PPN za leto 2010 in naroča vodstvu, naj  pri pripravi 
osnutka PPN za leto 2010 upošteva podana priporočila v razpravi ter osnutek PPN 2010 predloži v 
obravnavo nadzornemu svetu na oktobrsko sejo. 

41. redna seja 
4-1  NS je obravnaval osnutek finančnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2010 in na podlagi 
določil Zakona o RTV Slovenija in Statuta JZ RTV Slovenija predlaga naslednje dopolnitve: 

 

- preveritev in določitev merljivih ciljev na programskem področju in po 
posameznih področjih dela;  

- opredelitev UPE enot v programsko-produkcijskem delu načrta skladno s 
finančnim načrtom po posameznih UPE-jih; 

- dopolnitev PPN-ja z oceno tveganj v zavodu; 
- upoštevanje metodologijo izdelave PPN-ja za leto 2010, ki je bila potrjena in 

uporabljena za pripravo in izdelavo PPN-ja za leto 2009; 
- upoštevanje ostalih pripomb in predlogov izboljšav podanih v razpravi. 
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43. redna seja 
3-1 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, da se 
vrednost točke v OE OZ s 01.01.2010 za storitve nacionalnim programom, programom posebnega 
pomena in za storitve ostalim radiodifuznim organizacijam zmanjša za 3,19 % in znaša 0,10548 
EUR. Vrednost točke za storitve neradiodifuznim organizacija ostaja nespremenjena  in znaša 
0,13938 EUR. 
 
3-2 Nadzorni svet RTV Slovenija  na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. 
RS št. 96/05) in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006), na predlog 
generalnega direktorja in ob upoštevanju soglasja programskega sveta, sprejme finančni plan JZ 
RTV Slovenija za leto 2010. 

 
 

2.1.4 Projekta prenove programskih in produkcijskih 
standardov in normativov 

32. redna seja 
4-1 NS se je seznanil z vmesnim poročilom projekta »Prenove programskih in produkcijskih 
standardov in normativov RTV Slovenija«. Nadzorni svet podpira nadaljevanje projekta. 

37. redna seja 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je NS seznanil s poročilom o izvajanju projekta 
opredelitve standardov in normativov ter potrditvijo programskih izhodišč za pripravo PPN za leti 
2010 in 2011 s strani Programskega sveta RTV Slovenija. 

40. redna seja 
NS je prejel zaključno poročilo Komisije za poklicne standarde in normative z elaboratom, 
ugotovitvami, napotki in predlogi za racionalizacijo in profesionalizacijo dela  na RTV Slovenija 
in naroča  vodstvu, naj do elaborata projekta opredeli  ter o stališču obvesti NS na naslednji seji. 

41. redna seja 
NS ugotavlja, da vodstvo JZ RTV Slovenija še ni izdelalo in predložilo opredelitve do elaborata 
projekta, zato  naroča pripravo in izdelavo pisnega stališča do seje nadzornega sveta konec meseca 
novembra. 

43. redna seja 
NS se je seznanil s stališčem vodstva glede elaborata projekta »Prenova programskih in 
produkcijskih standardov in normativov« ter predlogi za nadaljnjo implementacijo projekta. Ob 
tem  naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje dopolni poročilo še z imenovanjem vodje 
projekta implementacije in določitvijo rokov izvedbe planiranih aktivnosti. 

44. redna seja 
NS se je seznanil z nadaljnjimi postopki implementacije projekta prenove programskih in 
produkcijskih standardov in normativov. 

 

 

2.1.5 Strategija razvoja JZ RTV Slovenija za obdobje 2010 - 2014 

40. redna seja 
Generalni direktor je NS seznanil, da je osnutek strategije 2010-2014 pripravljen na podlagi 
veljavne zakonodaje in izhajajoč iz veljavnega poslanstva zavoda, upoštevaje spreminjajoče se 
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razmere v okolju in analizo notranjega okolja ter možnosti razvoja v prihodnje. Posamezni 
elementi strategije izkazujejo velike premike zlasti na tehnološkem področju, ki bodo uresničljivi z 
bistveno spremenjenimi procesi dela in pomladitvi kolektiva. Po več obravnavah in usklajevanjih 
je bilo zaradi (pre)obsežnosti dokumenta in nekaterih odprtih dilem odločeno, da se ga ponovno 
pregleda, skrajša in odpravi ostala odprta vprašanja. Cilj vodstva namreč je, da se predloži usklajen 
dokument, ki bo kot osnova služil za pripravo letnih planov v naslednjih letih.  
 

3-1 NS se je seznanil s postopkom priprave revidirane strategije JZ RTV Slovenija za obdobje 
2010-2014.  

 

 

2.1.6 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 NS 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.  

Ob obravnavi osnutka finančnega plana JZ RTV Slovenija za leto 2009 je NS na 30. redni seji  s 
sklepom 4-1 predlagal programskemu svetu, da se parlamentarni program umesti kot samostojno 
uredništvo znotraj UPE Informativni program TV Slovenija. 

Vezano na sklep 4-1 30. redne seje je NS na 31. redni seji prejel dopis predsednika programskega  
sveta, ki v 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. Plan 
naj bo postavljen v skladu s statutom tudi glede organizacijske strukture. 

NS je ob predložitvi PPN-ja za leto 2010 ugotovil, da je ta predložen v skladu s statutom, vključno z 
upoštevanjem organizacijske strukture.  

 

37. redna seja 
2-1 NS se je seznanil s končnim poročilom o realizaciji plana posebnega nacionalnega programa, 
namenjenega parlamentarnim vsebinam  za leto 2008. 

 

2.2 POROČILA 

2.2.1 Zaključni račun in letno poročilo zavoda za leto 2008 

34. redna seja 
2-1 NS RTV Slovenija potrjuje presežek prihodkov nad odhodki v tekočem letu v višini 81.860 
EUR. Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki 
iz preteklih let.  
Skupni presežek odhodkov nad prihodki znaša 711.327 EUR. 

 

2-2 Sedanja vrednost odpisov in manjkov materiala in gotovih proizvodov v višini 11.045 EUR 
bremeni stroške poslovanja. 
Sedanja vrednost odpisov in prodaj osnovnih sredstev v višini 36.979 EUR bremeni 
prevrednotovalne poslovne odhodke. 
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2-3 NS RTV Slovenija potrjuje finančne, prevrednotovalne in druge prihodke in odhodke v zgoraj 
navedenih višinah. 
Vrednost sredstev (aktive) oziroma virov sredstev (pasive) znaša na dan 31. 12. 2008 101.445.003 
EUR. 
V izvenbilančni evidenci zavod izkazuje 56.216.194 EUR potencialnih terjatev in obveznosti. 

 

 
- Letno poročilo RTV Slovenija 2008 
 
2-4 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 2008. 

 

 2-5 NS naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje predloži podrobno poročilo, vezano na 
prijavo podatkov o doseženih deležih programskih kvot po Zakonu o medijih za televizijske 
programe RTV Slovenija v letu 2008 (92. člen). 

 
 - Poročilo o porabi razvojnih sredstev v letu 2008 

 
2-6 NS vzame na znanje poročilo o porabi razvojnih sredstev za razvojne in posebne programske 
projekte v letu 2008. Podrobno analizo in razloge za odstopanje realizacije razvojnih projektov od 
Načrta porabe razvojnih sredstev ter od operativnih planov porabe vodstvo zavoda predstavi 
nadzornemu svetu na seji v mesecu marcu. 

 

2.2.2 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  je bilo dogovorjeno, da bo 
NS obravnaval na seji ob zaključnem računu za leto 2008.  

34. redna seja 
- Končno poročilo o odpravi ugotovljenih napak in nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 
2007 
2-7 NS RTV Slovenija se je seznanil s končnim poročilom o odpravi ugotovljenih napak in 
nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2007 in ugotavlja, da je večina napak in nepravilnosti  
odpravljenih, razen napak in nepravilnosti navedenih v točkah: točka 3: Vzpostavitev popolnih 
evidenc za izvajalske pravice - tantieme; točka 4: Uvedba nove informacijske rešitve v Službi za 
trženje; točka 10: Integracija nove programske opreme za načrtovanje televizijskega programa in 
prodajo oglasnega prostora z že obstoječimi programskimi rešitvami v javnem zavodu.  
Za navedene aktivnosti nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj dosledno spremlja 
njihovo dokončno realizacijo in ob zaključku leta 2009 poda končno poročilo o njihovi odpravi. 
 
Poročilo o dokončni realizaciji odprave ugotovljenih napak in nepravilnosti iz revizijskega 
poročila za leto 2007 je vodstvo zavoda pripravilo za obravnavo na seji NS v januarju 2010. 

 
 
 

2.2.3 Revizijsko poročilo za leto 2008 

36. redna seja 
3-1 NS je obravnaval poročilo neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov in ugotovil, 
da je revizor podal pozitivno mnenje glede resničnosti in poštenosti računovodskih izkazov za leto 
2008, ki so izdelani v skladu z Zakonom o računovodstvu in  podzakonskimi predpisi. 
 
3-2  NS, na osnovi ugotovljenih pomanjkljivosti pri reviziji dogovorjenih postopkov in pri 
delovanju notranjih kontrol naroča generalnemu direktorju, naj do naslednje seje pripravi načrt za 
odpravo pomanjkljivosti, ki mora vsebovati aktivnosti za odpravo pomanjkljivosti, odgovorne 
osebe in roke za njihovo odpravo. 
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37. redna seja 
V skladu z dogovorom med predsednikom nadzornega sveta in generalnim direktorjem bo zaradi 
temeljite priprave načrt predložen na naslednjo sejo. Obravnavan bo v okviru samostojne točke 
dnevnega reda.   

38. redna seja 
3-1 NS se je seznanil s poročilom o rokih in načinu odprave ugotovljenih napak in pomanjkljivosti 
iz revizije dogovorjenih postopkov in delovanja notranjih kontrol v letu 2008 in naroča vodstvu, 
naj  spremlja realizacijo ukrepov skladno z zastavljenimi roki za odpravo pomanjkljivosti ter v 
primeru odstopanj zahteva odgovornost  odgovornih oseb. 
 
3-2 NS naroča vodstvu zavoda, naj mu na sejo v mesecu septembru poda vmesno poročilo o 
izvajanju popravljalnih ukrepov, iz katerega bodo razvidni morebitni zamiki izvedbenih rokov, 
razlogi zanje in odgovornost odgovornih oseb ter sprejeti ukrepi. 

40. redna seja 
NS se je seznanil z vmesnim poročilom o izvajanju popravljalnih ukrepov za odpravo 
pomanjkljivosti, ki so bile ugotovljene pri reviziji dogovorjenih postopkov in pri delovanju 
notranjih kontrol za leto 2008. Ob tem ugotavlja, da se ne spoštujejo določeni roki  za odpravo 
ugotovljenih pomanjkljivosti, zato nadzorni svet zahteva od generalnega direktorja, naj v skladu s 
pristojnostmi nemudoma ukrepa.  

41. redna seja 
NS se je seznanil z dopolnjenim vmesnim poročilom o izvajanju popravljalnih ukrepov na 
ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2008. Nadzorni svet ugotavlja, da so v poročilu navedeni 
razlogi in aktivnosti ter ukrepi, za katere so roki že potekli; za nekatere aktivnosti pa so  roki za 
izvedbo, ki praviloma potečejo konec leta 2009, na novo opredeljeni - podaljšani na konec januarja 
2010, kar NS ocenjuje kot neustrezno, zato  naroča vodstvu, naj spoštuje roke za izvedbo 
aktivnosti, ki jih je vodstvo prvotno samo definiralo in predstavilo nadzornemu svetu.  

44. redna seja 
NS se je seznanil s poročilom o izvajanju popravljalnih ukrepov na ugotovitve revizorjevega 
poročila za leto 2008 s stanjem na dan 30.11.2009. Na ugotovitve revizorjevega poročila je zavod 
sprejel  5. junija 2009 akcijski načrt za odpravo pomanjkljivosti. V  načrtu so bili izkazani ukrepi, 
odgovorne osebe in roki izvedbe. V času izvajanja popravljalnih ukrepov je zavod izdelal  dve 
vmesni poročili, in sicer na stanje dne 15.8.2009 in stanje na dan 15.10.2009, s katerima se je 
seznanil tudi NS.  

Na podlagi predloženega poročila stanja na dan 30.11.2009 nadzorni svet ugotavlja, da je večina 
ugotovljenih napak oz. pomanjkljivosti odpravljena, medtem ko je šest začetih aktivnosti po napovedi 
v akcijskem načrtu prenesenih v leto 2010. Nadzor nad izvajanjem ima notranja revizorska služba.  
 
 

2.2.4 Izvedba  revizije računovodskih izkazov za leto 2009 

39. redna seja 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil z  informacijo generalnega 
direktorja o pričetku aktivnosti postopka za podaljšanje pogodbe z revizijsko hiši ABC REVIZIJA 
d.o.o. Ljubljana za izvedbo revizije računovodskih izkazov, notranjih kontrol in dogovorjenih 
postopkov za leto 2009. 

 

2.2.5 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 
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zavoda je spremljal Odbor NS za nadzor ekonomike poslovanja in o ugotovitvah poročal na sejah 
NS. 

34. redna seja 
NS se je seznanil s številom oproščenih zavezancev za RTV prispevek in letnim izpadom prihodka 
iz tega naslova ter mesečnim gibanjem na novo izdanih odločb za oprostitve. 

 
NS podpira pobudo vodstva zavoda za spremembo Zakona o Radioteleviziji Slovenija v delu, ki se 
nanaša na oprostitve plačila RTV prispevka. 

36. redna seja 
4-1 NS  je obravnaval poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-marec 2009 in 
ugotovil, da je rezultat poslovanja pozitiven, saj je ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki.  

39. redna seja 
4-1 NS  se je seznanil s poročilom o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar – junij 2009 
in ugotavlja, da je rezultat poslovanja pozitiven, saj je ustvarjen presežek prihodkov nad odhodki. 
Kumulativni rezultat poslovanja zavoda je boljši od načrtovanega. V odnosu na plan je boljša 
realizacija prihodkov iz naslova  RTV prispevka in izrednih prihodkov, medtem ko so v odnosu na 
načrtovane nižji prihodki od oglaševanja, sofinanciranja in finančni prihodki. Na stroškovni strani 
so nižji od načrtovanih stroški materiala, energije, storitev in stroški dela. Pri poslovanju enot 
beležijo boljši rezultat v primerjavi s sprejetim planom poslovanja vse enote. 

41. redna seja 
3-1  NS je obravnaval poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-september  2009 
in ugotavlja, da je bilo poslovanje zavoda pozitivno. Vse vrste prihodkov, razen prihodki od 
oglaševanja, prihodki od sofinanciranja in finančni prihodki, presegajo planirane zneske. Na strani 
odhodkov presegajo plan stroški amortizacije, finančni in prevrednotovalni odhodki.  
 
3-2 NS se je seznanil z oceno poslovanja do konca leta 2009. Na osnovi izdelane ocene se 
pričakuje, da bo poslovanje ob koncu leta pozitivno kljub dejstvu, da je največja neznanka 
prihodkovna postavka »oglaševanje« in izpad prihodka iz naslova sofinanciranja države za 
prenovo plačnega sistema v znesku 3,3 mio €. 
 
3-3 NS naroča vodstvu, naj na sejo konec meseca novembra predloži v obravnavo naslednja 
poročila: 

- podrobno analizo stroškov pogodbenega in študentskega dela za obdobje januar-
september 2009 skupaj z oceno gibanja stroškov do konca leta; 

- poročilo o realizaciji programske produkcije števila oddaj in minutaže v letu 2009; 
- poročilo o ukrepih za izboljšanje marketinških prihodkov v Regionalnem RTV centru  

Maribor in Koper ter UPE  MMC. 

43. redna seja 
NS se je seznanil z realizacijo programske produkcije, števila oddaj in minut v obdobju januar-
september 2009. 
 
NS se je seznanil z analizo pogodbenega in študentskega dela v prvih devetih mesecih leta 2009 ter 
oceno za celotno leto 2009. NS naroča vodstvu, naj do naslednje seje poročilo dopolni še s 
podatki, ki so v poročilu izpadli (imeni in priimki), analizo razlogov za odstopanja in ukrepi za 
področja, kjer prihaja do neopravičenih prekoračitev. NS poziva vodstvo zavoda, naj do konca leta 
uokviri stroške pogodbenega in študentskega dela na nivo plana 2009.   

44. redna seja 
NS se je seznanil z dopolnitvijo poročila o študentskem in pogodbenem delu. 
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NS se je seznanil s poročilom Odbora za nadzor trženje o poslovanju in predvidenih ukrepih za 
izboljšanje marketinških prihodkov v Regionalnem RTV centru Maribor in Koper ter UPE MMC. 
NS podpira predlagane ukrepe. 

 

2.2.6 Poročilo o končnih stroških postavitve poslovno 
informacijskega sistema (PIS)  
Projekt prenove poslovno informacijskega sistema (PIS) 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 je bila 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.  

32. redna seja 
- Končno poročilo o ugotovitvah revizije postopka izbire izvajalca projekta prenove 
informacijskega sistema (PIS) dogovor 30. redne seje) –  
NS se je seznanil z dodatnimi pojasnili glede postopka izbire izvajalca projekta PIS, ki jih je javni 
zavod pripravil na podlagi ponovnega celovitega pregleda vse dokumentacije in postopkov. Ob 
tem naroča vodstvu, da na naslednjo sejo predloži na vpogled poročilo Računskega sodišča iz leta 
2006, vezano na ugotovitve pregleda področja javnega naročila za projekt PIS in celoten 
primopredajni zapisnik projekta »Poslovno informacijski sistem PIS/RTV«. 

33. redna seja 
NS se je seznanil s poročilom Računskega sodišča iz leta 2006, vezanim na ugotovitve pregleda 
področja javnega naročanja in s primopredajnim zapisnikom projekta prenove informacijskega 
sistema. 

 
 

2.2.7 Poslovanje PPE Multimedijski center  
NS je podrobneje spremljal poslovanje  Programsko produkcijske enote (PPE)  Multimedijski 
center že v letu 2008 in z delom nadaljeval tudi v letu 2009. Na podlagi predloženega mu poročila  
ni bilo ugotovljenih neskladnosti in nezakonitosti.  Je pa iz poročil razvidno, da so pripravljeni 
številni ukrepi za izboljšanje delovanja MMC, zato je NS vztrajal na stališču, da je potrebno takoj 
pričeti aktivnosti za njihovo realizacijo. 

40. redna seja 
NS  naroča vodstvu, naj do naslednje seje pripravi poročilo o  delovanju MMC. 

41. redna seja 
NS ugotavlja, da ni prejel poročila o delovanju MMC zaradi imenovanja novega odgovornega 
urednika, zato naroča, da se mu poročilo predloži v obravnavo na sejo konec meseca novembra. 

43. redna seja 
NS se je seznanil z informacijo, da poročilo o delovanju MMC še ni v celoti izdelano, zato je 
soglašal s predlogom generalnega direktorja, da se poročilo predloži nadzornemu svetu v 
obravnavo na sejo v mesecu decembru, ne glede na sodelovanje vodje MMC. 

44. redna seja 
NS se je  seznanil s poročilom o poslovanju MMC v letu 2009 ter ukrepi za izboljšanje poslovanja 
in naroča vodstvu, da naj najkasneje do konca I. kvartala leta 2010 izvede revizijo celotnega 
poslovanja (pregled pogodb, pregled postopkov) in izdela strategijo poslovanja PPE MMC.  
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Glede na prihodnost razvoja novih tehnologij in dejstvo, da je spletni portal RTV Slovenija med najbolj 
obiskanimi spletnimi stranmi v državi, NS apelira na organ nadzora novega mandatnega sklica, da 
temu področju še naprej nameni pozornost. Po oceni NS je potrebno strategijo razvoja Multimedijskega 
centra RTV Slovenija ustrezno vključiti tudi v strategijo razvoja javne nacionalne Radiotelevizije.  

 

2.2.8 Poročilo sveta delavcev o stanju na področju 
uresničevanja Zakona o sodelovanju delavcev pri  upravljanju  v 
JZ RTV Slovenija v letu 2008 

 

S sprejetjem poročila o stanju na področju uresničevanja Zakona o sodelovanju delavcev pri 
upravljanju za leto 2008 je bilo ugotovljeno in potrjeno izvajanje aktivnosti sodelovanja skladno z 
zakonom. Tudi tekom celotnega leta 2009, je predsednik sveta delavcev, redno prisostvoval na 
sejah NS in sproti informiral NS o morebitnih odprtih vprašanjih, predlogih in pobudah. 

34. redna seja 

3-1 Na podlagi določbe 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-PB1, Ur. 
l. RS, št. 42/07)  je nadzorni svet obravnaval poročilo sveta delavcev nadzornemu svetu za leto 
2008 o uresničevanju Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju v JZ RTV Slovenija. 

 

2.2.9 Poročilo o izvajanju 92. člena Zakona o medijih 

34. redna seja 
2-5 NS naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje predloži podrobno poročilo, vezano na 
prijavo podatkov o doseženih deležih programskih kvot po Zakonu o medijih za televizijske 
programe RTV Slovenija v letu 2008 (92. člen). 

35. redna seja 
3-1 NS ugotavlja, da se je programski delež avdiovizualnih del slovenskih neodvisnih 
producentov  v zadnjih treh letih povečeval, a se kljub pozitivnemu trendu še ne giblje v zakonskih 
okvirih. Zato nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje predloži obrazložitev 
razlogov za odstopanje s predlogom ukrepov in odgovorno osebo za doseganje ukrepov. 

37. redna seja 
Nadzorni svet se je seznanil s končnim poročilom o doseganju kvot avdio vizualne produkcije 
slovenskih neodvisnih producentov in naroča vodstvu, naj do naslednje seje poda še odgovore na 
dodatna vprašanja, podana v razpravi. 

38. redna seja 
NS  se je seznanil s končnim poročilom o izvajanju 92. člena  Zakona o medijih. 

 
1-2  Kriteriji razpisa za avdiovizualna dela ne ustrezajo 9. členu Zakona o RTV Slovenija, zato 
nadzorni svet poziva vodstvo zavoda, da programskemu svetu v roku dveh mesecev predloži 
osnutek pravilnika, v katerem bodo zajeti postopki, pogoji in merila javnih razpisov za odkup 
slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov. Programski svet mora osnutek sprejeti pred 
izvedbo javnega razpisa za leto 2009. 
 

Upoštevaje zakonsko obvezo po objavi oz. izvedbi javnih razpisov za odkup slovenskih avdiovizualnih 
del neodvisnih producentov za leto 2009, napovedano spremembo zakonodaje na medijskem področju 
in dejstvo, da se organom upravljanja in nadzora izteka mandat, je bil programski svet mnenja, da je 
prav, da prepusti konkretnejšo ureditev predmetnega področja programskemu svetu novega sklica.    
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2.2.10 Poročilo o poslovanju počitniških domov v letu 2009 
NS je pozornost namenil tudi  poslovanju počitniških domov JZ RTV namenjenih prvenstveno 
letovanju zaposlenih in predlagal vodstvu, da pripravi celovito strategijo počitniških objektov za 
prihodnje.  

35. redna seja 
NS bo zaradi nepravočasne priprave gradiva obravnaval točko na naslednji seji. Predhodno 
obravnavo opravita Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in Odbor za spremljanje investicij, 
javnih naročil in poslovnih pogodb. Gradivo naj bo opremljeno s finančnim ovrednotenjem 
predvidenih obnovitev in cenik s pojasnilom, ali gre za spremembo cen ali ostajajo na enakem 
nivoju kot so bile v sezoni 2008. V primeru spremembe cen naj se poda primerjava. 

36. redna seja 
NS se je seznanil z informacijo vodstva, da bo strategija počitniških domov pripravljena v okviru 
strategije JZ RTV Slovenija do leta 2014. Ob tem nadzorni svet soglaša s predlogom Odbora za 
spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, da vodstvo ugotovi tudi ekonomsko 
opravičenost počitniških domov RTV Slovenija. 
 
Obravnavo analize stanja počitniških domov opravijo najprej pristojni odbori nadzornega sveta, na 
katere se povabi tudi predstavnika Sveta delavcev JZ RTV Slovenija. 
 
Na seji je bilo ugotovljeno, da predloženi cenik letovanj za sezono 2009 vsebuje več let staro 
besedilo, ki ni v skladu z obstoječo zakonodajo in je drugačno, kot ga je v obravnavo prejel Svet 
delavcev. Zato nadzorni svet cenika ni mogel obravnavati in sprejeti. 

37. redna seja 
4-1 NS v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV 
Slovenija potrjuje cenik letovanj RTV Slovenija v sezoni 2009. 

 

2.2.11 Poročila, vezana na poslušanost in gledanost programov 
RTV Slovenija ter analizo o razvoju IP TV Slovenija   

35. redna seja 
 

4-3 NS se je seznanil z analizo gledanosti po uredniško producentskih enotah v obdobju 2006-
2008. 

 
NS se je seznanil z informacijo generalnega direktorja o ugotovitvah analize o razvoju 
informativnega programa TV Slovenija in izvedenih aktivnostih vezanih na njegov razvoj. 
Vodstvu naroča, naj na naslednjo sejo predloži predlog ukrepov vezanih na razvoj informativnega 
programa TV Slovenija in slovenski prevod ugotovitev in priporočil strokovne skupine. 

36. redna seja 
NS ugotavlja, da dogovor 35. redne seje ni bil realiziran, zato pooblašča predsednika in njegovega 
namestnika, da pogledata priporočila strokovne skupine in o ugotovitvah seznanita nadzorni svet. 

37. redna seja 
NS se je seznanil z ugotovitvami analize o razvoju informativnega programa TV Slovenija in 
naroča vodstvu, naj mu do naslednje seje posreduje še odgovore odgovornega urednika 
informativnega programa. 
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38. redna seja 
NS se je seznanil z odgovori odgovornega urednika informativnega programa na ugotovitve 
analize o razvoju informativnega programa TV Slovenija in priporoča vodstvu, da ugotovitve 
upošteva pri nadaljnjem razvoju in delovanju informativnega programa. 

42. redna seja 
NS naroča vodstvu zavoda, naj na sejo v mesecu decembru predloži analizo gledanosti 
televizijskih in poslušanosti radijskih programov  v obdobju januar 2006-oktober 2009.  

44. redna seja 
NS se je seznanil z analizo gledanosti in poslušanosti RTV programov v obdobju januar 2006-
oktober 2009. 

 

2.2.12 Javnomnenjska raziskava o ugledu in verodostojnosti 
RTV Slovenija ter o pričakovanjih gledalcev in poslušalcev  

35. redna seja 
NS se je seznanil z izsledki raziskave o ugledu in verodostojnosti RTV Slovenija ter o 
pričakovanjih gledalcev in poslušalcev, iz katerih izhaja, da RTV Slovenija ni zaznana kot preveč 
komercialna, kar pozitivno vpliva na podobo zavoda. Pri morebitnih spremembah programske 
sheme mora ohranjati tradicijo, profesionalnost in sedanjo raven kakovosti. Ljudje si želijo, da bi 
javna RTV postala nekoliko bolj sproščena in dovzetna za novosti. Spremembe pa je treba uvajati 
premišljeno, ne preostro in ne prehitro. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj bodo ugotovitve 
raziskave v podporo pri sprejemanju strateških, poslovnih in komunikacijskih odločitev.  

 

2.3 EKONOMIKA POSLOVANJA 

2.3.1 Izvajanje načela finančne preglednosti opravljanja javne 
službe (delitev dejavnosti po Zakonu o RTV Slovenija) 
NS se je seznanil 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 in dodatne ustne potrditve pooblaščene 
revizorke na Odboru za nadzor ekonomike poslovanja je NS ugotovil, da zavod vodi evidenco o 
ločevanju javnega in tržnega dela v skladu s 14. členom Zakona o RTV Slovenija na dveh ločenih 
računih.  

 

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.  
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- Aktivnosti na področju pridobivanja novih zavezancev  

NS je spremljal aktivnosti na področju pridobivanja novih zavezancev v okviru  obvestil 
generalnega direktorja. 

 

- Gibanje števila oproščenih zavezancev za plačilo RTV prispevka  

NS je tekoče spremljal gibanje števila socialno ogroženih zavezancev in invalidov, ki so oproščeni 
plačila RTV prispevka v okviru redne točke »obvestil generalnega direktorja«. 

34. redna seja 
NS se je seznanil s številom oproščenih zavezancev za RTV prispevek in letnim izpadom prihodka 
iz tega naslova ter mesečnim gibanjem na novo izdanih odločb za oprostitve. 

35. redna seja 
Ob obravnavi poročila o gibanje števila oproščenih zavezancev za plačilo RTV prispevka je NS  
ugotovil, da se število oproščenih zavezancev iz meseca v mesec povečuje. 

36. redna seja 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil s poročilom o številu na novo 
oproščenih socialno ogroženih zavezancev in invalidov po prvih treh mesecih leta 2009 in z 
gibanjem mesečno izdanih odločb socialno ogroženim zavezancem in invalidom za obdobje od 
januarja 2006 do marca 2009. 

39. redna seja 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil z mesečnim gibanjem števila 
socialno ogroženih zavezancev in invalidov, ki so oproščeni plačila RTV prispevka; in ugotavlja, 
da se je število novo oproščenih socialno ogroženih zavezancev v juniju 2009 povečalo v 
primerjavi s predhodnim mesecem; število novo oproščenih invalidov pa zmanjšalo; za mesec julij 
je bilo skupno plačila RTV prispevka oproščenih  4.189 socialno ogroženih zavezancev in 16.142 
invalidov. 

41. redna seja 
NS se je v okviru obvestil generalnega direktorja seznanil z mesečnim gibanjem števila socialno 
ogroženih zavezancev in invalidov, ki so oproščeni plačila RTV prispevka v letu 2009 in ugotovil, 
da je bilo število oproščenih zavezancev v mesecu septembru nekoliko manjše v primerjavi z 
mesecem avgustom. 

43. redna seja 
NS se je v okviru obvestil generalnega direktorja seznanil z mesečnim gibanjem števila socialno 
ogroženih zavezancev in invalidov, ki so oproščeni plačila RTV prispevka v letu 2009. 

44. redna seja 
NS se je seznanil z gibanjem števila oprostitev plačevanja RTV prispevka za mesec november 
2009. NS ob slednjem ugotavlja, da je bilo ob izdaji obvestil o višini RTV prispevka za mesec 
november 2009  plačila RTV prispevka oproščenih 4.910 socialno ogroženih zavezancev in 16.317 
invalidov. V tem mesecu je bilo izdanih 639 odločb o oprostitvi socialno ogroženih zavezancev in 
43 odločb o oprostitvi invalidov. Pri socialno ogroženih zavezancih gre povečini za začasne 
oprostitve, ki jih le-ti podaljšujejo vsakokrat, ko prejmejo novo odločbo o dodelitvi denarne 
socialne pomoči za določeno obdobje. Po njihovi vlogi za podaljšanje oprostitve, jim je Služba za 
obračun RTV prispevka dolžna izdati novo odločbo o oprostitvi plačevanja RTV prispevka. Tako 
se lahko enemu zavezancu za RTV prispevek v letu izda več odločb o oprostitvi plačila RTV 
prispevka iz razloga socialne ogroženosti. Pri invalidih pa gre (razen v redkih primerih) za trajne 
oprostitve. Število oprostitev invalidnih oseb se zmanjšuje predvsem zaradi smrti zavezancev, saj 
gre povečini za starejše osebe. 
 



POROČILO NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2009  
 

 21 

2.3.3 Trženje in ceniki  
Izhajajoč iz dejstva, da se je tudi na področju trženja v drugi polovica leta 2008 pričela  odražati  
recesija kot posledica svetovnih gibanj, je NS posebej apeliral na vodstvo, naj intenzivira 
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  je odrazilo še posebej v letu 2009. Področje trženja je redno spremljal 
Odbor NS za nadzor trženja in o ugotovitvah poročal na sejah NS. 

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) je Nadzorni svet RTV Slovenija na 31. redni seji s 
sklepom 4-1 sprejel 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 
- 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. 

33. redna seja 
NS se je seznanil z mnenjem Tržnega inšpektorata RS glede označevanja cen z DDV-jem in naroča 
vodstvu zavoda, naj v roku 14-ih dni prilagodi oziroma popravi cenike tržnih dejavnosti in cenike 
storitev tržnih dejavnosti za javno službo tako, da bo zadoščeno zakonskim pogojem.   

34. redna seja 
1-2  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) Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagani cenik 
oddajanja TV programov v digitalnem multipleksu RTV Slovenija in ceno kolokacije za operaterja 
drugega digitalnega multipleksa. 

 

1-3 NS svet ugotavlja, da je bil rok za določitev cene DVB-T storitve nerazumno kratek, zato ni 
mogel preveriti cen z vseh možnih poslovnih vidikov. 

35. redna seja 
Nadzorni svet je sprejel na znanje informacijo glede DBV-T oddajanja in naroča vodstvu, da ga o 
dogajanju na področju storitev oddajanja v digitalnem multipleksu RTV Slovenija še naprej redno 
obvešča v okviru tekočih obvestil generalnega direktorja. 

36. redna seja 
2-1 Nadzorni svet bo na naslednji seji obravnaval ekonomski vidik vpliva cene storitev oddajanja 
v digitalnem multipleksu RTV Slovenija na poslovanje zavoda.  

37. redna seja 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je NS seznanil z ekonomskim vidikom vpliva cene 
storitev oddajanja v digitalnem multipleksu RTV Slovenija na poslovanje zavoda (sklep 2-1 36. 
redne seje). 

 

4-1 NS v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV 
Slovenija potrjuje cenik letovanj RTV Slovenija v sezoni 2009. 
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39. redna seja 
5-1  NS v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/05)  in 22. člena 
Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) potrjuje predlog novega cenika za oglaševanje na 
spletnem portalu www.rtvslo.si v letu 2009.  
Cene veljajo od 01.08.2009 do preklica oziroma do sprejetja novih cenikov. Sestavni del cenika so 
Prodajni pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija. Za  ustrezno javno objavo je zadolžena  
Služba za trženje RTV programov. 

43. redna seja 
Celoviti poročili o poslovanju in predvidenih ukrepih za  izboljšanje marketinških prihodkov Služb 
za trženje RTV programov v Regionalnih centrih Koper in Maribor sta bili nadzornemu svetu 
predloženi na vpogled na seji, medtem ko bo poročilo o ukrepih za izboljšanje marketinških 
prihodkov v UPE MMC sestavni del poročila o delovanju PPE MMC. 
NS soglaša s predlogom, da poročila podrobno obravnava Odbor za nadzor trženje in z 
ugotovitvami seznani nadzorni svet na naslednji seji.  

44. 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 
cenikov tržnih dejavnosti in cenike storitev tržnih dejavnosti za javno službo za leto 2010, in sicer: 

 

- Cenikov za oglaševanje v vseh programih RTV Slovenija, prodajnih pogojev za 
oglaševanje v programih RTV Slovenija in splošnih pogojev poslovanja RTV Slovenija in 

- Cenik storitev v OE Oddajniki in zveze. 
 

Ceniki ostalih tržnih dejavnosti in ceniki storitev tržnih dejavnosti za javno službo ostajajo 
nespremenjeni  
Za ustrezno objavo cenikov so zadolžene pristojne službe oziroma enote. 

 

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 mora 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«. 

32. redna seja 
V skladu z dogovorom aktivnosti za uskladitev in ureditev statusa sredstev, ki jih ima zavod v 
upravljanju, skladno z novimi Slovenskimi računovodskimi standardi, še naprej redno spremlja 
Odbor za nadzor ekonomike poslovanja, medtem ko se nadzorni svet obvešča v okviru točke 
»tekočih obvestil generalnega direktorja«. 

44. redna seja 
NS se je seznanil z načinom evidentiranja sredstev v upravljanju. Ob tem ugotavlja, da javni zavod 
RTV Slovenija izkazuje obveznosti za sredstva, prejeta v upravljanju, v bilanci stanja.  

 

2.4 INVESTICIJE 

2.4.1 Plan investicij 2009 
 

Skladno z nadzorom NS ugotavlja, da se je investicijska politika JZ RTV v letu 2009 v pretežni 
meri izvajala skladno s planom. O morebitnih odstopanjih in razlogih za odstopanje je vodstvo JZ 
NS sproti obveščalo. Sicer pa je to področje tekoče spremljal Odbor NS za spremljanje investicij, 
javnih naročil in poslovnih pogodb in o svojih ugotovitvah redno seznanjal  in poročal NS. 
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41. redna seja 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je NS seznanil s spremembo prerazporeditve sredstev v 
okviru plana investicij za leto 2009.  

 

2.5 KADROVSKE ZADEVE 
NS je v teku leta 2009 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 
celovitejšega nadzora. Vodstvu je temu sledilo in rezultati so se pokazali v zmanjšanem številu 
zaposlenih, povečani učinkovitosti dela, uvedbi sistema večopravilnosti zaposlenih. Področje 
kadrov, zaposlovanja in področja honorarnega dela je tekoče spremljal Odbor NS za kadrovske 
zadeve in o ugotovitvah poročal na sejah NS. 

 

2.5.1 Prenova plačnega sistema v JZ RTV Slovenija 
NS RTV Slovenija je na 28. redni seji s sklepom 2-1 potrdil 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 pa  vlagatelje napotil,  naj se obrnejo 
na komisijo za reševanje pritožb iz naslova prenove plačnega sistema JZ RTV Slovenija. 

V okviru obvestil generalnega direktorja je bil NS seznanjen 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.  

32. redna seja 
NS se o izvedbi nadzora prehoda v nov plačni sistem v JZ RTV Slovenija obvešča v    okviru 
»tekočih obvestil generalnega direktorja«. 

 
2-1 NS naroča vodstvu zavoda, naj prouči pravne vidike pravice do dodatka za dvojezičnost in o 
tem obvesti nadzorni svet na eni prihodnjih sej. 

33. redna seja 
NS se je seznanil z informacijo Odbora za kadrovske zadeve o aktivnostih proučitve pravnih 
vidikov pravice do dodatka za dvojezičnost. V skladu s sklepom 2-1 32. redne seje vodstvo zavoda 
obvesti o razrešitvi vprašanja opravičenosti do dodatka nadzorni svet na eni prihodnjih sej. 

34. redna seja 
K realizaciji sklepov in dogovorov, ki so v teku, je generalni direktor nadzorni svet seznanil, da je 
bila s strani Ministrstva za kulturo imenovana nadzorna komisija za izvedbo nadzora prehoda v 
nov plačni sistem v JZ RTV Slovenija. Komisija še ni pričela z delom. Vodstvo zavoda bo o delu 
nadzorne komisije nadzorni svet tekoče obveščalo; 

36. redna seja 
5-2  NS naroča generalnemu direktorju, naj do naslednje seje pripravi zakonske osnove in skupine 
zaposlenih, ki so opravičeni do dodatka za dvojezičnost. 

37. redna seja 
NS je prejel informacijo generalnega direktorja o problematiki in poteku aktivnosti, vezanih na 
izplačevanje dodatka za dvojezičnost. 

39. redna seja 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je NS seznanil z izvedbo projekta prenove plačnega 
sistema in informacijo o končanem nadzoru nad izvedbo prehoda v nov plačni sistem na JZ RTV 
Slovenija, ki ga je izvajala komisija imenovana s strani Ministrstva za kulturo. Nadzorni svet bo 
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obravnaval zapisnik komisije z ugotovitvami in odzivno poročilo zavoda na seji v mesecu 
septembru. 

40. redna seja 
1-2 NS se je seznanil z zapisnikom Nadzorne komisije o nadzoru nad prevedbo plač v JZ RTV 
Slovenija ter z odzivnim poročilom zavoda. Nadzorni svet naroča vodstvu, naj izvede potrebne 
aktivnosti in sprejme ustrezne ukrepe na osnovi katerih bo mogoče odpraviti ugotovljene 
neskladnosti.   

 
NS se je v okviru obravnave prenove plačnega sistema seznanil z tudi z dopisom Sindikata 
kulturno umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija v zadevi:«Komisija za odpravo pomanjkljivosti 
oziroma nepravilnosti JZ RTV Slovenija ob prehodu na nov plačni sistem«, odgovorom 
generalnega direktorja RTV Slovenija na omenjeni dopis ter vsebino odgovora sindikata na 
odgovor generalnega direktorja.   

41. redna seja 
NS se je seznanil s poročilom Komisije za odpravo domnevnih pomanjkljivosti oziroma 
nepravilnosti pri vstopu v nov plačni sistem.  

43. redna seja 
NS se je v okviru obvestil generalnega direktorja seznanil s poročilom o uvedbi, izvedbi in 
rezultatih napotil oz. priporočil Ministrstva za kulturo glede domnevnih nepravilnosti oz. 
pomanjkljivosti izvedbe prenove plačnega sistema na JZ RTV Slovenija in odgovorom Ministrstva 
za kulturo na predmetno poročilo. 

 

2.5.2 Zaposlovanje 

39. redna seja 
2-1 NS se je seznanil z novimi zaposlitvami v letu 2009 in naroča vodstvu, naj se poročilo dopolni 
in pripravi v skladu s sklepom 3-2 29. redne seje. 
 
2-2 NS naroča vodstvu zavoda, da do naslednje seje pripravi celovito poročilo o zaposlovanju v JZ 
RTV Slovenija v obdobju januar-junij 2009 in oceno zaposlovanja do konca leta 2009 v primerjavi 
s PPN 2009.  

40. redna seja 
Nadzorni svet se je seznanil z novimi zaposlitvami in oceno zaposlenosti do konca leta 2009.   

41. redna seja 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je NS seznanil s poročilom o rednih zaposlitvah 
delavcev v letu 2009 in z ažuriranim seznamom že sklenjenih pogodb o zaposlitvi za leto 2009. 

43. redna seja 
NS se je v okviru obvestil generalnega direktorja seznanil s poročilom o rednih zaposlitvah in s 
seznamom sklenjenih pogodb o zaposlitvi v letu 2009. 

44. redna seja 
NS se je seznanil s poročilom glede inšpekcijskega pregleda delovnega inšpektorja v zvezi s 
honorarnimi sodelavci. Ob tem nadzorni svet ugotavlja, da je zavod prikazal inšpektorju stališča 
delodajalca in zaenkrat s tega naslova ni dobil odločbe za plačilo globe. V teku pa so dogovori s 
socialnimi partnerji za sklenitev Sporazuma o zaposlovanju pogodbenih sodelavcev (večletni 
kadrovski načrt). 
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2.5.3 Evidentiranje delovnega časa in avtomatski prenos 
podatkov iz aplikacije »Evidence delovnega časa« v aplikacijo 
za »Obračun plač« 

39. redna seja 
2-3 NS se je seznanil z evidentiranjem delovnega časa in avtomatskim prenosom podatkov iz 
aplikacije »Evidence delovnega časa« v aplikacijo za »Obračun plač«. Nadzorni svet ugotavlja, da 
se še pojavljajo kršitve, vezane na evidentiranje delovnega časa, zato naroča vodstvu, naj zahteva 
dosledno spoštovanje veljavnih navodil in takoj ustrezno ukrepa zoper kršitelje. 

44. redna seja 
NS se je seznanil s poročilom glede evidentiranja delovnega časa in avtomatske povezave na 
plače. Na podlagi poročila v mesecu maju 2009 imenovane projektne skupine za izvedbo povezave 
programa evidence delovnega časa (EVI) s programom obračuna plač (IRC), ki ima za nalogo, da 
zagotovi elektronski prenos podatkov med informacijskimi bazami kadrovske službe, evidence 
delovnega časa in bazo za obračun plač, nadzorni svet ugotavlja, da je avtomatski prenos podatkov 
v fazi testiranja. Slednje bo končano v mesecu februarju 2010. Za celoten zavod je bil testni prenos 
vnesenih podatkov v kadrovski informacijski sistem - v aplikacijo za vodenje evidence delovnega 
časa in primerjava podatkov med vnesenimi podatki v EVI in podatki za obračun plač prvič 
izveden meseca novembra in drugič decembra letos.  

 

 

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 2009 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.  

V okviru obvestil generalnega direktorja je bil  NS redno obveščen o ceni delnice Eutelsat 
Communications in vrednosti naložbe v družbi.  

32. redna seja 
- Razvojni programski projekt »P-1 Družinska TV nanizanka »Strasti«  

NS se je seznanil z analizo gledanosti nadaljevanke »Strasti« v mesecu novembru in decembru 
2008 ter prihodkih iz naslova oglaševanja v bloku med nadaljevanko in ugotavlja, da ciljni ratingi 
gledanosti niso bili doseženi.  

NS na osnovi informacije o ukinitvi nadaljevanke naroča vodstvu, naj do naslednje seje pripravi 
predlog prerazporeditve porabe odobrenih razvojnih sredstev. 

- Potek denarnega toka razvojnih sredstev, upoštevaje priliv države za digitalizacijo (dogovor 31. 
redne seje) 

1-2 NS se je seznanil s porabo sredstev Ministrstva za gospodarstvo za sofinanciranje projektov 
digitalizacije in z njo soglaša. 

 
1-3 NS zmanjšuje obseg že odobrenih razvojnih sredstev, namenjenih razvojnim projektom pod 
oznakami T8, T9 in T10, za 1, 2 mio EUR tako, da znašajo po novem odobrena sredstva za te 
projekte skupaj 4.180.000 EUR. 

33. redna seja 
- Predlog prerazporeditve porabe odobrenih razvojnih sredstev z razvojnega programskega 
projekta»P-1 Družinska TV nanizanka »Strasti«  
NS se je seznanil z analizo gledanosti 50-ih delov TV nanizanke »Strasti«. Na osnovi informacije 
o ukinitvi nadaljevanke nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj na prvo sejo po predvajanju 
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zadnjega dela nadaljevanke predloži končno poročilo, vključno z analizo vzrokov in odgovornimi 
osebami za prekinitev nanizanke ter predlog prerazporeditve porabe odobrenih razvojnih sredstev.  

 
1-2 NS opozarja na pravno varnost podpisanih pogodb, zato naroča vodstvu zavoda, naj do 
naslednje seje predloži oceno tveganja, ki izhaja iz razdrtja pogodb za TV nanizanki »Strasti« in 
»Brat bratu«. 

34. redna seja 
- Predlog prerazporeditve porabe odobrenih razvojnih sredstev z razvojnega programskega 
projekta»P-1 Družinska TV nanizanka »Strasti« (dogovor 33. redne seje in sklep 1-2 33. redne 
seje)  
Glede na to, da bi naj bilo gradivo predloženo na sejo, je nadzorni svet soglašal s predlogom 
predsedujočega, da se ga zaradi vsebinske pomembnosti uvrsti v obravnavo pod samostojno točko 
dnevnega reda naslednje seje. 

35. redna seja 
- Sklep o prodaji obveznic v letu 2008   
1-2  Nadzorni svet daje soglasje poročilu o prodaji obveznic RS v letu  2008. 
 
- Poročilo o uporabi razvojnih sredstev in realizaciji projektov  
4-1 NS se je seznanil s poročilom o realizaciji in trenutnim stanjem razvojnih projektov ter novo 
dinamiko koriščenja razvojnih sredstev za razvojne projekte v letih 2009, 2010 in kasneje, in ga ne 
sprejme. 

 
4-2 NS naroča, da pristojni odbori: Odbor za nadzor ekonomike poslovanja, Odbor za spremljanje 
investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb ter Odbor za kadrovske zadeve podrobneje 
pregledajo dodeljevanje in porabo razvojnih sredstev za vsak posamezen projekt skladno z »Merili 
za koriščenje sredstev prejetih iz naslova delnic Eutelsat« in o ugotovitvah poročajo nadzornemu 
svetu. 

 

Na predlog Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb bo nadzorni svet 
na naslednji seji pod posebno točko dnevnega reda opravil celovito obravnavo projekta prenove 
radijskega glasbenega studia S 26.  
 
- Predlog prerazporeditve porabe odobrenih razvojnih sredstev z razvojnega programskega 
projekta»P-1 Družinska TV nanizanka »Strasti« « (dogovor 33. redne seje in sklep 1-2 33. redne 
seje)  
V skladu z dogovorom na 34. redni seji je NS obravnavo opravil v okviru 4. točke dnevnega reda.  
 

- Končno poročilo vezano na programski projekt P-1 Družinska TV nanizanka 
»Strasti« 

4-4 NS se je seznanil s pojasnili odločitve za prekinitev TV nadaljevanke »Strasti«. Ob tem naroča 
vodstvu zavoda, naj do naslednje seje pripravi poročilo, skladno z že sprejetimi sklepi nadzornega 
sveta in predstavi pravno varnost podpisanih pogodb in oceno tveganja, ki izhaja iz razdrtja 
pogodbe, vključno z odgovori, kaj je bilo načrtovano, kako realizirano in zakaj prekinjeno. 
 

4-6 NS naroča vodstvu zavoda, da se ostanek neporabljenih razvojnih sredstev, namenjenih za 
programski projekt P-1 Družinska TV nanizanka »Strasti«, vrne v sklad razvojnih sredstev. Za ta 
znesek se zmanjšajo razvojna sredstva namenjena za razvojne programske vsebine. 

 

- Operativni plan koriščenja razvojnih sredstev  

5-1 NS svet potrjuje Idejni projekt in Predinvesticijsko študijo za projekt Nadomestna gradnja z 
garažno hišo na Komenskega 5 v Ljubljani v vrednosti 18,2 mio EUR z DDV.  

 

5-2  NS dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za realizacijo razvojnega projekta »T-1 
Nadomestna gradnja z garažno hišo na Komenskega 5« do višine že odobrenih razvojnih sredstev 
v triletnem »Načrtu koriščenja razvojnih sredstev v obdobju 2007-2010«. 
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5-3 NS naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje pripravi celotni načrt financiranja projekta 
»T-1 Nadomestna gradnja z garažno hišo na Komenskega 5«.  

36. redna seja 
NS se je seznanil s pojasnili Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, Odbora za spremljanje 
investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb ter Odbora za kadrovske zadeve, vezanimi na 
pregled porabe razvojnih sredstev po posameznih sklopih projektov. 

 
1-2  NS je seznanjen s prodajo obveznic RS v višini 4,9 mio EUR, kolikor znaša poraba na 
razvojnih projektih do sredine aprila letošnjega leta. 

 

 V okviru obvestil generalnega direktorja se je NS seznanil s ceno delnice Eutelsat    
Communications na dan 22.04.2009 in naročil, naj se v prihodnje ob vrednosti delnice poda še 
skupna tržna vrednost delnic, ki jih ima v lasti RTV Slovenija. 

 
2-2 Za naslednjo sejo vodstvo pripravi oceno poslovanje družbe Eutelsat v prihodnje. 

37. redna seja 
- Končno poročilo projekta P-1 Družinska TV nanizanka »Strasti« «  

 
1-2 NS se je seznanil s končnim poročilom vodstva RTV Slovenija glede družinske TV nanizanke 
»Strasti«.   
 
1-3  NS ugotavlja, da za družinsko TV nadaljevanko »Strasti«, niso bila koriščena odobrena 
razvojna sredstva v višini 1.500.000 EUR. 

 
- Predstavitev poslovanja družbe Eutelsat Communications 
NS se je seznanil s predstavitvijo poslovanja družbe Eutelsat Communications v prvi polovici 
poslovnega leta 2008/2009 ter z načrti družbe za prihodnje obdobje. Iz poročila izhaja, da družba 
dosega dobre poslovne rezultate in pričakuje rast vrednosti delnic tudi v prihodnje. 

 
- Načrt porabe razvojnih sredstev do zaključka projekta digitalizacije 

 

- Zbirno poročilo razpoložljivih razvojnih sredstev s poročilom o razvojnih projektih in 
novi dinamiki 

 

3-1 NS se je seznanil z novo dinamiko porabe razvojnih sredstev za leti 2009 in 2010 v okviru 
Načrta koriščenja razvojnih sredstev in jo sprejema. Razlika razvojnih sredstev, glede na Načrt 
koriščenja razvojnih sredstev, v znesku 6.931.985 EUR, se vrne v sklad razvojnih projektov.  

 
- Stanje projekta digitalizacije na RTV Slovenija in ocena potrebnih sredstev za dokončanje 

projekta 
3-2 NS razvojna sredstva v višini 23 mio EUR rezervira za evidentirane razvojne projekte s 
področja digitalizacije. Koriščenje razvojnih sredstev bo odobreno na podlagi idejnih projektov in 
operativnih planov porabe, ki morajo biti predloženi v obravnavo nadzornemu svetu. 

 
- Dopolnjen operativni plan za nadomestno gradnjo Komenskega 5  

NS bo o odobritvi dodatnih razvojnih sredstev za realizacijo razvojnega projekta »T-1 Nadomestna 
gradnja z garažno hišo na Komenskega 5« odločal na naslednji seji. 

 
- Rekonstrukcija glasbenega studia S-26  

NS bo o dodatnih razvojnih sredstvih za dokončanje razvojnega projekta »T-3 Rekonstrukcija 
glasbenega studia S-26« odločal, ko bo izbran ponudnik na podlagi javnega razpisa. 

 38. redna seja 
5-1  NS se je seznanil z razpoložljivimi razvojnimi sredstvi in ugotavlja, da so ocenjena skladno z 
novimi Merili za koriščenje razvojnih sredstev. 
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5-2 NS dovoljuje koriščenje dodatnih razvojnih sredstev za realizacijo razvojnega projekta T-1 
Nadomestna gradnja z garažno hišo na Komenskega 5 v ocenjeni vrednosti 8,26 mio EUR. O 
realnih vrednostih izvedbe projekta je na podlagi izvajanja javnih naročil potrebno sproti obveščati 
nadzorni svet. 

 

6-1 NS dovoljuje koriščenje dodatnih razvojnih sredstev za dokončanje razvojnega projekta T-3 
Rekonstrukcija glasbenega studia S-26 v vrednosti 428.250 EUR. 

 

7-1 NS na podlagi soglasja programskega sveta uvrstitve AV dela družinske nanizanke z 
naslovom “DANES DOL, JUTRI GOR” za obogatitev programa v jesenski shemi 2009 odobrava 
sredstva v višini 875.000 EUR, vir financiranja so razvojna sredstva, namenjena posebnim 
programskim projektom. 

39. redna seja 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je NS seznanil s poslovanjem družbe Eutelsat 
Communications v tretjem četrtletju poslovnega leta 2008/2009 ter z načrti družbe za prihodnje 
obdobje. 
 

3-1 NS dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za 2. fazo projekta T-7 »Izgradnja omrežja 
digitalne TV - DVB« v skupni vrednosti 4.000.000 EUR. 

40. redna seja 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je NS svet seznanil z imenovanjem komisije za 
vodenje postopka prodaje delnic v družbi Eutelsat Communications; 
 

5-1 NS dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za 2. fazo projekta T-6  »Digitalizacija arhivov« v 
skupni vrednosti 220.000 EUR. 
 

5-2 NS  naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seji pripravi poročilo o razvojnih projektih, ki se 
ne izvajajo in razlogih zanje. 
 
NS naroča vodstvu, naj do naslednje seje pripravi poročilo o uvajanju DVB-T2 sistema. 

 41. redna seja 
NS se je seznanil s poročilom o stanju in izvajanju oz. neizvajanju in razlogih za neizvajanje 
programskih razvojnih, posebnih  programskih in kadrovsko-organizacijskih razvojnih projektov v 
letu 2009. Ob tem naroča vodstvu zavoda, naj poročilo dopolni z informacijami, ki bodo natančno 
opredelila status posameznega projekta: zaključen/nezaključen, višino planirane porabe sredstev 
do konca leta 2009, višino ostanka sredstev ob koncu leta, koliko sredstev bo predvidoma 
porabljenih do končanja projekta, kateri projekti potekajo v skladu s terminskimi načrti v 
predloženih DIP-ih in kateri projekti bodo dokončani kasneje, kot je bilo predvidevano v DIP- ih 
ter kateri so razlogi za zamudo in njihova upravičenost. Poročilu se naj priloži tudi zbirna 
dinamika vseh razvojnih projektov. Celovito poročilo o izvajanju razvojnih projektov, upoštevaje 
omenjene dopolnitve, se predloži nadzornemu svetu na sejo v mesecu novembru. 
 
NS se je seznanil s poročilom o DVB-T2 standardu digitalne televizije. 
 
V okviru obvestil generalnega direktorja se je NS seznanil z informacijo o zamenjavi člana 
komisije za vodenje postopka prodaje delnic v družbi Eutelsat Communications na podlagi 
obvestila Ministrstva za kulturo in sklepom o nadaljevanju dela komisije za vodenje postopka 
prodaje delnic. 
 
5-1 NS dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za poseben programski projekt »Ugriznimo 
znanost« v vrednosti 80.560 €. 
 
 
 
 
 
 



POROČILO NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2009  
 

 29 

42. redna seja 
- Celovita obravnava porabe razvojnih sredstev 

 
- Pregled realizacije vseh razvojih projektov 

 
2-1 Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o dosedanjem stanju in  izvajanju razvojnih projektov 
ter z načrti za njihovo dokončanje v prihodnjih letih. 

 
- Obravnava dokumentov identifikacije projektov (DIP-ov) za leto 2010 

 
2-2 NS dovoljuje koriščenje  razvojnih sredstev za projekt: »P3 Prenova vizualne podobe in razvoj 
blagovnih znamk TV Slovenija« v znesku 300.000 €. 

 
2-3 NS na predlog vodstva JZ RTV Slovenija in ob soglasju programskega sveta dovoljuje 
koriščenje razvojnih sredstev za projekt: » PP 11 Tematski TV digitalni kanal z otroškimi, 
mladinskimi, izobraževalnimi in kulturno-dokumentarnimi vsebinami« v vrednosti 591.650 € za 
leto 2010 in potrjuje rezervacijo razvojnih sredstev v višini 3.000.000 € planiranih za realizacijo 
projekta v letih 2011 in 2012 ter naroča vodstvu, da pravna služba preveri vse pravne in zakonske 
možnosti, vezane na uvedbo tematskega kanala. 

 

2-4 NS ob soglasju programskega sveta dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt:  »PP 
12 Svetovno prvenstvo v nogometu« v znesku 800.000 €. 

 
2-5 NS ob soglasju programskega sveta dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: »PP 13 
Najdenček« v znesku 300.000 €. 

 
2-6 NS ob soglasju programskega sveta dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: »PP 14 
Črni bratje« v znesku 600.000 €. 
 
2-7 NS ob soglasju programskega sveta dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt:  »PP 
15 Konec dobro, vse dobro « v znesku 300.000 €. 
 
2-8 NS ob soglasju programskega sveta dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: »PP 16 
Gallus v izvedbi Komornega zbora RTV Slovenija« v znesku 60.000 € in naroča vodstvu zavoda, 
naj se izvedba tudi televizijsko  posname. 

 
2-9 NS na predlog generalnega direktorja in ob soglasju programskega sveta rezervira razvojna 
sredstva za projekt: »PP 17 Prenova osrednjih informativnih oddaj« v višini 1.000.000 € in naroča 
vodstvu, naj do 10.12.2009 zanj predloži operativni plan porabe. 

 
2-10 NS dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: »K 11 Sodobna ureditev avtorskih 
pravic« v skupni vrednosti 2.238.000 €, ki se bo financiral iz razvojnih sredstev do leta 2015, po 
predvideni  dinamiki do leta 2010: 

    - za leto 2009 planiranih 12.000 €, 
     - za leto 2010 planiranih 150.000 €. 

 43. redna seja 
NS  se je seznanil s sestavo in delovanjem Komornega zbora RTV Slovenija. 

 

NS ugotavlja, da po mnenju pravne službe za posredovanje tematskih otroških, mladinskih, 
izobraževalnih in kulturno-dokumentarnih vsebin prek spletnega portala RTV Slovenija ni 
zakonskih ovir. Zato se nadzorni svet pridružuje predlogu službe, da se do sprejetja novega Zakona 
o RTV Slovenija, ki bi omogočal tematski kanal kot samostojni medij, vsebine tematskega kanala 
javnosti posredujejo v okviru in preko spletnega portala RTV Slovenija. 
 
V skladu z dogovorom na 42. redni seji je bila NS na seji predložena na vpogled študija k projektu 
K-11 »Sodobna ureditev avtorskih pravic«.  
 

NS je apelira na vodstvo zavoda, naj v programih RTV Slovenija nameni ustrezen programski čas  
obveščanju gledalcev, kaj pomeni zanje prehod iz analognega na digitalno oddajanje TV signalov. 
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 44. redna seja 
1-2  NS je v skladu s sklepom 2-9 42. redne seje prejel operativni plan za koriščenje razvojnih 
sredstev projekta PP 17 »Prenova osrednjih informativnih oddaj«. Nadzorni svet dovoljuje 
koriščenje razvojnih sredstev za predloženi projekt v višini 1 mio €, ki so bila rezervirana z zgoraj 
omenjenim sklepom. 

 

NS se je seznanil s poročilom o stanju projekta izgradnje nadomestnega objekta na Komenskega 5 
v Ljubljani. Nadzorni svet ugotavlja, da je prišlo do zapleta pri pridobitvi gradbenega dovoljenja 
za rušenje objekta in s tem podaljšanja izvedbe projekta. 
 
NS se je seznanil s poročilom o delu komisije za vodenje postopka prodaje delnic v družbi Eutelsat 
Communications in  informacijo o vrednosti prodaje delnic, skladno s planom 2009. 
 
 
 

2.6.1 2.6.1 Sprememba meril za koriščenje sredstev prejetih iz 
kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova 

38. redna seja 
4-1 NS RTV Slovenija na podlagi določbe 6. in 33. člena poslovnika na predlog Odbora za nadzor 
ekonomike poslovanja sprejme spremembo 1. člena »Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz 
kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«. Člen se spremeni tako, da se: 

-          v prvem odstavku 1. člena črta zadnja alineja: »… ali predstavljajo prihodke od teh 
vrednostnih  papirjev« in 

 -          doda nov odstavek:  »Prihodki iz naslova dividend in obresti so namenjeni rednemu 
poslovanju.« 
 
Sklep o spremembi meril se objavi v glasilu Informator in ustrezno upošteva pri čistopisu objave 
na  intranetnem spletu RTV Slovenija. 

 

 

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   

Nadzorni svet je dosledno sledil in upošteval navodila o določitvi višine sejnin skladno z  »Uredbo 
o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih 
gospodarskih zavodih« (Ur.l. RS, št. 16/2009) ter sejnine in povračila drugih stroškov članov 
Programskega in nadzornega sveta RTV Slovenije ter njunih delovnih teles uskladil z Uredbo. 

35. redna seja 
NS naroča generalnemu direktorju, naj v skladu z »Uredbo o sejninah in povračilih stroškov v 
javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih« (Ur.l. RS, št. 
16/2009) do naslednje seje predloži ustrezno prilagojen »Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu 
drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in 
delovnih teles ter programskih odborov« (sprejet na 25. redni seji NS dne 29. maja 2008). 

36. redna seja 
       1-3 Na podlagi 28. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/2005), 22. člena 

Statuta JZ RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 106/2006), 11. člena Poslovnika Nadzornega sveta  
RTV Slovenija in Uredbe o sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, 
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javnih zavodih in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list RS, št. 16/2009) nadzorni svet sprejme 
novi »Pravilnik o izplačilu sejnin in povračilu drugih stroškov članom Programskega in 
Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in delovnih teles ter programskih odborov«. 
Pravilnik se objavi v glasilu v Informatorju in na spletnih straneh RTV Slovenija.  

37. redna seja 
NS ugotavlja, da je bil nov pravilnik objavljen v Informatorju št. 136 dne 28.04.2009 in na spletnih 
straneh RTV Slovenija. Hkrati sprejme informacijo o neto zneskih sejnin v skladu z novim 
pravilnikom. 

38. redna seja 
Odbor za nadzor ekonomike je na 26. redni seji obravnaval pridobljene odgovore in mnenja v 
zvezi z obdavčitvijo sejnin in drugih stroškov članom ter možnostjo sklenitve mandatne in ne 
podjemne pogodbe za člane nadzornega in programskega sveta, upoštevaje predvsem davčni vidik 
povračil drugih stroškov, kot so dnevnice, prevozni stroški in stroški za prenočišče. Ob tem je 
odbor ugotovil, da nova Uredba Vlade RS (Uradni list RS, št. 16/2009) ne spreminja obdavčitve 
tovrstnih prejemkov po določbah Zakona o dohodnini - ZDoh-2  (Uradni list RS, št. 117/06, 10/08, 
78/08, 125/08, 20/09). Prav tako dohodki in povračila stroškov, ki jih prejemajo člani, po 37. členu 
istega zakona ne morejo biti obdavčeni kot dohodki iz delovnega razmerja. 

 

 

2.7.2 Predlog novega »Pravilnika o prijavi in odjavi radijskih in 
televizijskih sprejemnikov ter o pogojih plačevanja  prispevka 
za programe RTV Slovenija« 
NS je bil na 29. redni seji  seznanjen s poročilom o razvoju dogodkov v zvezi z novim predlogom 
»Pravilnika o prijavi in odjavi radijskih in televizijskih sprejemnikov«. 

Novi predlo 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 Pravde 
 

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

NS je tudi v letu 2009 mesečno 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 tekoče spremljal poročila o aktivnostih vodstva zavoda 
za ureditev problematike plačevanja nadomestil za uporabo avtorskih glasbenih del v okviru 
tekočih obvestil generalnega direktorja. Na 31. redni seji pa je ob seznanitvi s potekom aktivnosti 
v zvezi s tožbo s SAZAS-om, podprl vodstvo zavoda v prizadevanjih za dosego najboljše rešitve iz 
tožbenega zahtevka za JZ RTV Slovenija.  
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- Zadeva »Klarič« - ureditev avtorskih pravic 

NS se je že na 23. redni seji 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, je NS apeliral na vodstvo zavoda in g. 
Klariča, naj pristopita k sporazumnem reševanju spora. NS je naročil vodstvu zavoda, naj se 
posebna pozornost namenja spoštovanju avtorskih pravic tudi v prihodnje. 

Na 32. redni seji pa se je NS seznanil s predloženo zabeležko g. Klariča s sestanka pri generalnem 
direktorju RTV Slovenija in seznamom njegovih celostnih avtorskih del, hranjenih v TV 
dokumentaciji RTV Slovenija 

- Spor »Mariborski novinarji«  

NS je na 44. redni seji ugotovil, da je zavod uspel zaključiti spore z vsemi tožniki z izvensodnimi  
poravnavami.     
 

Prošnje in dopisi naslovljeni na NS 

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

 

 

2.8 NOTRANJE AKTIVNOSTI NADZORNEGA SVETA 

2.8.1 Poročilo o delu NS RTV Slovenija za leto 2008 

34. redna seja 
4-1 NS na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika sprejme »Poročilo o delu Nadzornega 
sveta RTV Slovenija v letu 2008«. Poročilo se posreduje: predsedniku Državnega zbora, 
predsedniku Vlade Republike Slovenije, ministrici 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 spletnem portalu RTV Slovenija. 

35. redna seja 
Poročilo bo na 5. redni seji dne 07.04.2009 obravnaval Odbor DZ za kulturo, šolstvo, šport in 
mladino.  

 
NS se je seznanil s poročilom Odbora DZ za kulturo, šolstvo, šport in mladino o »Obravnavi 
problematike podfinanciranosti RTV Slovenija in kulturnih vsebin na javni RTV« 

36. redna seja 
NS se je seznanil s pisnim poročilom s 5. seje Odbora DZ RS za kulturo, šolstvo, šport  in mladino 
ob obravnavi »Poročila o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2008«. Po mnenju odbora 
je potrebno, da poročilo obravnava Državni zbor.  

37. redna seja 
NS se je seznanil s sprejetim sklepom 5. seje Državnega zbora ob obravnavi točke »Problematika 
podfinanciranosti RTV Slovenija in kulturnih vsebin na javni RTV ter Poročilo o delu Nadzornega 
sveta RTV Slovenija v letu 2008«. 
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38. redna seja 
»Poročila o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2008« je na 5. seji dne 10.06.2009 
obravnavala Komisija DZ za nadzor javnih financ.     

 
NS se je seznanil tudi z odgovori na pojasnilo ge. Ljerke Bizilj, odgovorne urednice UPE TV 
SLO3 z dne 29. 4. 2009.  

39. redna seja 
NS se je seznanil z dopisom Komisije DZ za nadzor javnih financ. Komisija potrebuje za ustrezno 
obravnavo »Poročila o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2008« še dodatna gradiva in 
odgovore na vprašanja »Vprašalnika o poslovanju javnega zavoda RTV Slovenija. Nadzorni svet 
naroča vodstvu zavoda, naj pripravi potrebna dodatna gradiva in jih posreduje Komisiji za nadzor 
javnih financ.  

40. redna seja 
NS ugotavlja, da je bilo Komisiji za nadzor javnih financ posredovano zahtevano dodatno gradivo 
z odgovori na posredovana vprašanja. Komisija bo z  obravnavo poročila nadaljevala na seji, 
sklicani za 01. oktobra 2009. 

41. redna seja 
NS se je seznanil s poročilom Komisije za nadzor javnih financ, ki se je s  sklepom  seznanila s 
»Poročilom o delu nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2008 in dodatnimi dokumenti, ki jih je 
posredoval Javni zavod RTV Slovenija«. 
 

44. redna seja 
Poročilo o delu nadzornega sveta za leto 2009 je izdelano in bo posredovano članom v elektronski 
obliki v pregled in dopolnitev. Obravnava poročila bo opravljena na naslednji, januarski, seji. 
 
NS mandatnega obdobja 2006-2010 po Zakonu o RTV Slovenija preneha mandat z 18.01.2010. 
 
 
 

2.8.2 Priprava predlogov za spremembo Zakona o RTV Slovenija 

34. redna seja 
NS sprejme povabilo ministrice za kulturo za sodelovanje pri pripravi predlogov za spremembo 
Zakona o RTV Slovenija. Na naslednji seji se bo nadzorni svet dogovoril o operativni izvedbi 
zbiranja, urejanja in posredovanja predlogov. 

35. redna seja 
1-3 NS imenuje komisijo za zbiranje, urejanje in posredovanje predlogov za spremembo Zakona o 
RTV Slovenija, v sestavi: g. Glažar, g. Damjanič in mag. Vodeb. Naloge komisije so: zbiranje in 
urejanje predlogov članov nadzornega sveta, priprava gradiva o predlogih za sejo nadzornega sveta 
(gradivo na urejen in združen način predstavlja predloge članov in posebej opozori na možna 
nasprotja), posredovanje usklajenega predloga na vlado oziroma pripravljavcem ter sodelovanje na 
sestankih za usklajevanje predlogov.  

36. redna seja 
Na predlog komisije se rok za posredovanje predlogov sprememb oz. dopolnitev Zakona o RTV 
Slovenija s strani članov nadzornega sveta podaljša do 08. maja 2009. 



POROČILO NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2009  
 

 34 

37. redna seja 
Na podlagi informacije vodje komisije NS ugotavlja, da do poteka roka, 08. maja 2009, ni bilo s 
strani članov nadzornega sveta posredovanih predlogov sprememb oz. dopolnitev Zakona o RTV 
Slovenija. 
 

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 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. in 32. redni seji); 

 

- o izvedbi nadzora prehoda v nov plačni sistem v JZ RTV Slovenija s strani Ministrstva za 
kulturo v skladu z navodili št. 0100-46/2008/72 (dogovor 32. redne seje v povezavi z 
dogovorom 34. redne seje); 

 

- o gibanju števila zavezancev za plačilo RTV prispevka (sklep 3-5 33. redne seje); 
 

- o dogajanju na področju storitev oddajanja v digitalnem multipleksu RTV Slovenija, vključno 
z morebitnimi odpovedmi  (dogovor 34. in 35. redne seje); 

 

- ob tekoči vrednosti delnice Eutelsat Communications se v prihodnje poda še skupna tržna 
vrednost delnic, ki jih ima v lasti RTV Slovenija (dogovor 36. redne seje); 

 
- o izvajanju varčevalnih ukrepov JZ RTV Slovenija v letu 2009 in doseženih rezultatih se 

nadzornemu svetu poroča tri mesečno (sklep 5-1 36. redne seje);   
 

- o realnih vrednostih izvedbe razvojnega projekta T-1 »Nadomestna gradnja z garažno hišo na 
Komenskega 5« na podlagi izvajanja javnih naročil (sklep 5-2 38. redne seje). 

 

Generalni direktor je NS o dogovorjenih področjih redno obveščal. 

 

4 REALIZACIJA SKLEPOV  
NS ob koncu mandata ugotavlja, da so bili vsi sklepi realizirani, z izjemo predlogov, ki se nanašajo na  
spremembo statuta.  Ti so sledeči: 

10. redna seja z dne 26. oktobra  2006 
Ob prvi spremembi Statuta RTV Slovenija NS predlaga, da se določilo zadnjega odstavka 11. 
člena zapiše bolj razumljivo in nedvoumno. 

30. redna seja z dne 18. novembra 2008 
NS je s sklepom 4-1 predlagal programskemu svetu, da se parlamentarni program umesti kot 
samostojno uredništvo znotraj UPE Informativni program TV Slovenija. 
V prejetem odgovoru na 31. redni seji je bilo med drugim pojasnjeno, da v primeru odločitve, da 
se premesti uredništvo parlamentarnega programa v UPE Informativni program, najverjetneje brez 
posega v statut  -71. člen- ne bo mogoče.  

33. redna seja z dne 05. februarja  2009 
NS je s sklepom  3-7 naročil vodstvu zavoda, naj do polletja 2009 pripravi predlog glede  izvajanja 
eksperimentalnega programa TV Slovenija. 
NS je na 38. redni seji prejel pojasnilo, da se oddaje eksperimentalnega programa: Dobro jutro, 
Študentska, Sobotno popoldne Prava ideja, Črno beli časi v letu  2009 vodijo in stroški 
evidentirajo v vodstvu PPE TV Slovenija, da pa se bo stanje uredilo skladno s statutom ob 
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spremembah oz. dopolnilih statuta, ko se bo upoštevalo oz. rešilo tudi to stanje. Glede na to, da v 
tem času ni prišlo do statutarnih sprememb, je NS ob predložitvi PPN-ja za leto 2010 ugotovil, da 
je eksperimentalni program  uredništvo UPE TV SLO 3. 

 
Na 33. redni seji je NS predlagal še, da se ob prvi spremembi Statuta RTV Slovenija opredeli tudi 
pristojnosti in nalog skupnega uredništva glasbenega programa RA in TV z odgovornim glasbenim 
urednikom na nivoju zavoda. 

 

Vezano na kriterije razpisa za avdiovizualna dela je NS priporočil vodstvu zavoda, naj pripravi 
pravilnik, ki bo zajemal postopke, pogoje in merila javnih razpisov za odkup slovenskih avdiovizualnih 
del neodvisnih producentov. V zvezi z Multimedijskim centrom pa je NS naročil vodstvu, naj 
najkasneje do konca I. kvartala leta 2010 izvede revizijo celotnega poslovanja (pregled pogodb, pregled 
postopkov) in izdela strategijo poslovanja PPE MMC. Glede na prihodnost razvoja novih tehnologij in 
dejstvo, da je spletni portal RTV Slovenija med najbolj obiskanimi spletnimi stranmi v državi, NS 
apelira na organ nadzora novega mandatnega sklica, naj temu področju še naprej namenja ustrezno 
pozornost. Po oceni NS je potrebno strategijo razvoja Multimedijskega centra RTV Slovenija ustrezno 
vključiti tudi v strategijo razvoja javne nacionalne Radiotelevizije.  

 

ZAKLJUČEK 
 

Tudi to poročilo, tako kot vsa v mandatnem obdobju 2006-2010, je namenjeno predstavitvi dela in 
aktivnosti, ki jih je nadzorni svet opravil v predhodnem poslovnem letu. Tokratno se nanaša na 
leto 2009. V poročilu ne gre iskati  obrambe niti samohvale. Gre za predstavitev enoletnega dela 
nadzornega sveta, njegovih ugotovitev, stališč, priporočil in naročil, skratka njegovih rezultatov, za 
napore in stremljenja zaposlenih na RTV Slovenija ter za spodbuden finančni rezultat, za katerega 
nadzorni svet upa, da se ga bo tudi v prihodnje poskušalo ohraniti in v sled svetovne gospodarske 
recesije  poiskati dodatne možne načine in ukrepe za njegovo izboljšanje. Po oceni nadzornega 
sveta je organ nadzora opravil dela in naloge tudi v letu 2009 skladno s pristojnostmi in 
pooblastili, ki mu jih odrejata zakon in statut ter ostali pravni akti. Tekoče je spremljal poslovanje 
zavoda, doslednost uresničevanja Programsko-produkcijskega načrta za leto 2009; nadzoroval 
izvajanje varčevalnih ukrepov in izpolnjevanje zakonskih določil: spoštovanje načela finančne 
preglednosti: ločevanje stroškov javnega in tržnega dela, prenove plačnega sistema, skratka skrbel, 
nadziral in ukrepal s ciljem, da zavod posluje gospodarno, racionalno in doseže ob koncu 
poslovnega leta pozitiven rezultat in to ob dejstvu, da se ne ogrozi obsega in kvalitete radijskih in 
televizijskih programov. Posebna skrb je bila namenjena koriščenju delnic Eutelsat, nadzoru nad 
izvajanjem investicijske politike ter nadzoru pri iskanju možnih rešitev večjega izkoristka 
obstoječega kadrovskega potenciala kakor tudi področju zaposlovanja rednih honorarnih 
sodelavcev. Pomembno vsebinsko področje nadzora je bilo nenazadnje tudi področje slišnosti in 
vidnosti nacionalnih medijev na celotnem slovenskem prostoru.  

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 že v letu 2008. Negativni vplivi pa so se odražali 
tudi v letu 2009 in to kljub intenziviranju različnih marketinških aktivnosti odgovornih za področje 
trženja. Če se je poslovanje zaostrovalo na trgu oglaševanja, pa se je na drugi strani povišal RTV 
prispevek. Skrb in prizadevanja tako organov upravljanja in nadzora ter vodstva JZ RTV Slovenija 
kot zaposlenih za racionalizacijo stroškov na vseh področjih poslovanja in tvorno sodelovanje pa 
je tudi prispevalo k ustvaritvi ekonomske stabilnosti javne nacionalne RTV Slovenija ob zaključku 
leta 2009.   

Kljub temu, da je bilo veliko narejenega je ostalo  še  veliko odprtih vprašanj. V prvi vrsti je za JZ 
RTV Slovenija pomembno, kaj bo dobrega za to institucijo prinesla nova zakonodaja, ki je v 
pripravi na področju medijev. Še posebej Zakon o RTV Slovenija. Čim prej pa je potrebno 
revidirati tudi strategijo dolgoročnega poslovanja RTV Slovenija in izoblikovati dolgoročno vizijo 
razvoja, predvsem z vidika financiranja. Odpreti je potrebno torej knjigo »priložnosti« in z 
modrimi ter preudarnimi odločitvami ohraniti možnosti in ustvariti priložnosti za nadaljnjo rast in 
razvoj javne nacionalne Radiotelevizije. 


