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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. Upoštevaje zastopanost političnih strank jih pet imenuje in razrešuje Državni 
zbor, štiri Vlada RS, dva pa na neposrednih volitvah izvolijo zaposleni. Za mandatno obdobje 2006 - 
2010 so bili s strani Državnega zbora RS, imenovani: Nikola Damjanić, Tomaž Glažar, mag. Klemen 
Jaklič, Franc Orešnik, mag. Igor Šetinc; s strani  Vlade RS, upoštevaje sklep Vlade RS z dne 
14.9.2006, s katerim je imenovala mag. Silva Škornika (po odstopu dr. Janeza Jerovška), so bili 
imenovani še: Janez Čadež, dr. Matjaž Durjava in Sonja Heine. Iz vrst zaposlenih sta bila izvoljena  
Martin Žvelc in v maju 2007 mag. Mateja Vodeb (po prenehanju mandata Rajku Geriču). Od izvolitve 
za predsednika dne 26. oktobra 2006, nadzornemu svetu predseduje Franc Orešnik. 

V letu 2007 se je NS sestal na 9-ih rednih sejah. Skladno z začrtano potjo delovanja, katera izhaja iz 
zaključka poročila za  leto 2006, so bile aktivnosti v letu 2007 usmerjene v spremljanje in nadzor nad: 

• zakonitostjo poslovanja,  

• pripravo plana 2008 in izvajanjem plana 2007, 

• načrtovanjem razvoja in potrebnimi sredstvi zanj, 

• investicijami, 

• kadrovsko problematiko, 

• financami, še posebej preglednost njihove porabe za javni in tržni del poslovanja, 

• trženjem in  

• drugimi potrebnimi tematikami. 

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 je sprejel tudi 
sklepe, večina katerih je sestavni del nadaljevanja tega poročila, upoštevaje tudi realizacijo njihovega 
izvajanja, katero je NS tekoče spremljal. 

Upoštevaje strukturo poročila za leto 2006 tudi prvi vsebinski del poročila za leto 2007 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, glasovanje in sprejemanje sklepov pa je bilo omogočeno, ne 
glede na potrebno večino. 

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 
drugem letu svojega delovanja obravnaval različne tematike, ki so v poročilu zajete v podpoglavja: 
planiranje, poročila, ekonomika poslovanja, investicije, kadrovske zadeve, sredstva delnic Eutelsat in 
pravne zadeve. Sledi poglavje »Notranje aktivnosti NS«. Tematike so razdeljene podobno, kot je NS 
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oblikoval tudi svoja delovna telesa oziroma odbore. Preko pregleda sklepov po posamezni tematiki je 
mogoče razbrati aktivnosti NS na posamezno temo ter dinamiko reševanja in izvajanja sklepov oz. 
dogovorov. Ta del pa je pomemben tudi za člane NS, saj omogoča natančen vpogled v oblikovanje, 
dopolnjevanje in realizacijo sklepov ter zavez in predlogov, ki so bile posredovane vodstvu zavoda. V 
naslednjem sklopu so predstavljene vsebine o katerih je bilo dogovorjeno, da generalni direktor redno 
obvešča NS v okviru točke »tekoča obvestila generalnega direktorja ter v zadnjem delu, pred 
zaključkom, so prikazani sklepi, ki še niso bili izpolnjeni, ker je bila njihova realizacija predvidena za 
kasnejši čas, predvsem začetek leta 2008 ter obravnavo zaključnega računa in letnega poročila o 
poslovanju zavoda v letu 2007.   

1 SEJE NADZORNEGA SVETA 
Nadzorni svet se je v letu 2007 sestal na  9-ih rednih sejah. Povprečna dolžina seje je bila 5 ur 
upoštevajoč ½ urni odmor za malico.  Seje so bile  sledeče: 

13. redna seja  z dne  25. januarja 2007 
d n e v n i   r e d : 
 

1. Potrditev zapisnika 12. redne seje 
- pregled realizacije sklepov 

2. Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Spisek redno zaposlenih in rednih honorarnih sodelavcev, ki imajo manj kot 40 delovnih ur 
4. Imenovanje delovnih teles nadzornega sveta  
5. Pobude, razno 
 
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Nikola Damjanić, mag. 
Igor Šetinc, Janez Čadež, dr. Matjaž Durjava, Sonja Heine, mag. Silvo Škornik in Martin Žvelc 
 

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

14. redna seja  z dne  28. februarja 2007 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje 

- pregled realizacije sklepov 
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Zaključni račun in Letno poročilo o poslovanju RTV Slovenija za leto 2006 
4. Poročilo o delu NS v letu 2006 
5. Način, spremljanje in analiza obračunavanja potnih stroškov in službenih potovanj  
6. Koriščenje razvojnih sredstev za digitalizacijo  
7. Pobude, razno 

- dopisa Pro plus, d.o.o. z dne 31.1.2007  
- dopis Sindikata novinarjev Radia Slovenija 
- pisna vprašanja članov NS v času med obema sejama 

 

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

15. redna seja  z dne  26. aprila 2007 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje 

- pregled realizacije sklepov 
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Marketing RTV Slovenija 
4. Poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-marec 2007 
5. Izhodišča za pripravo planskih dokumentov za leto 2008 
6. Koriščenje razvojnih sredstev 
7. Pobude, razno 
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PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Nikola Damjanić, mag. Igor 
Šetinc, dr. Matjaž Durjava, Sonja Heine, mag. Silvo Škornik, Martin Žvelc in Janez Čadež 
 

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

16. redna seja  z dne  28. junija 2007 
d n e v n i   r e d : 
1. Potrditev zapisnika 15. redne seje 

- pregled realizacije sklepov 
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Dopolnitev Pravilnika o oblikovanju delovnih teles NS RTV Slovenija 
4. Planska izhodišča 2008 
5. Problematika plačevanja nadomestil za uporabo avtorskih glasbenih del  (SAZAS) 
6. Marketing RTV Slovenija 
7. Pobude, razno 
 
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA: Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Nikola Damjanić, mag. Igor 
Šetinc, mag. Klemen Jaklič, dr. Matjaž Durjava, Sonja Heine, mag. Silvo Škornik, Martin Žvelc in 
mag. Mateja Vodeb 
 

ODSOTNI  ČLAN  NADZORNEGA SVETA:  Janez Čadež - opr. 

17. redna seja  z dne  30. avgusta 2007 
d n e v n i   r e d : 
2. Potrditev zapisnika 16. redne seje 

- pregled realizacije sklepov 
3. Tekoča obvestila generalnega direktorja  
4. Revizijsko poročilo o poslovanju za leto 2006 in stališče poslovodstva 
5. Poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-junij 2007 in primerjava z obdobjem 

januar-junij 2006 
6. Sprejem in potrditev cenikov in prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV Slovenija 
7. Sprejem dolgoročnega plana porabe sredstev obveznic RS in delnic Eutelsat 
8. Pobude, razno 
 

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

ODSOTNI  ČLAN  NADZORNEGA SVETA:  Nikola Damjanić - opr. 
 

18. redna seja  z dne  24. oktobra 2007 
1. Potrditev zapisnika 17. redne seje 

- pregled realizacije sklepov 
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3. Konkreten predlog popravljalnih ukrepov na ugotovljene napake in nepravilnosti iz  
    revizijskega poročila in pisma poslovodstvu za leto 2006  
4. Poraba sredstev obveznic RS in delnic Eutelsat: 

- poročilo o porabi odobrenih sredstev za leto 2007  
- potrditev porabe dodatnih sredstev za leto 2007  
- čistopis dolgoročnega plana porabe razvojnih sredstev  

5. Pobude, razno 
 

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

19. redna seja  z dne 15. novembra 2007 
1. Potrditev zapisnika 18. redne seje 

- pregled realizacije sklepov 
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2. Ceniki in prodajni pogoji za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 2008 
3. Programsko produkcijski načrt JZ RTV Slovenija za leto 2008 - osnutek 
4. Pobude, razno: 

- dopis Zavoda za oživitev civilne družbe  v vednost 
- prošnja g. Marjana Jančiča za  razrešitev dolga in vloga za oprostitev plačevanja 

RTV prispevka  
- ogled Studia Lendava 

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

ODSOTNA  ČLANA  NADZORNEGA SVETA:  Sonja Heine in mag. Klemen Jaklič - oba opr. 
 

20. redna seja  z dne  29. novembra 2007 
1. Potrditev zapisnika 19. redne seje 

- pregled realizacije sklepov in  
- sklepov, katerih realizacija je v teku oz. je bila prestavljena na kasnejši čas 

2. Elaborat za program TV SLO 3  
3. Programsko poslovni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2008 – osnutek 

- vrednost točke Cenika storitev OE Oddajniki in zveze 
- pobuda ministrstva za kulturo za uskladitev Cenika storitev RTV Slovenija - OE 

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

21. redna seja  z dne  20. decembra 2007 
1.  Potrditev zapisnika 20. redne seje 

- pregled realizacije sklepov  
2.  Tekoča obvestila generalnega direktorja  
3.  Projekti za koriščenje sredstev obveznic RS in delnic Eutelsat  
4.  Nov »Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov  
     ter o načinu plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija« 
5.  Sprememba »Pravilnika o  kriterijih za odpis, delni odpis,odlog in obročno plačilo  
     prispevka za programe RTV Slovenija«   
6.  Poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar-oktober 2007, primerjava z      
    obdobjem januar-oktober 2006 ter ocena rezultatov poslovanja za celotno leto 2007 
7.  Pobude, razno 
 
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA SVETA:  Franc Orešnik, Tomaž Glažar, Nikola Damjanić, mag. 
Igor Šetinc, Janez Čadež, Sonja Heine, dr. Matjaž Durjava, mag. Klemen Jaklič, mag. Silvo Škornik in 
Martin Žvelc 
ODSOTNA  ČLANICA  NADZORNEGA SVETA:  mag. Mateja Vodeb - opr. 
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2 PREGLED OBRAVNAVANIH PODROČIJ, SKLEPOV 
IN UGOTOVITEV  NADZORNEGA SVETA 

2.1 PLANIRANJE 

2.1.1 Sprejemanje plana za leto 2007 
NS je že ob obravnavi osnutka plana na 11. redni seji v mesecu novembru 2006 
opozoril, da mora biti na podlagi določil Zakona in Statuta JZ RTV Slovenija 
Programsko-produkcijski načrt za leto 2007 pripravljen v smislu upoštevanja delitve 
dejavnosti in stroškov na javni in tržni del, revidiranja strategije poslovanja javnega 
zavoda, opredelitve konkretnih ciljev ter upoštevanja konkretnih pripomb in predlogov 
za izboljšanje planskih dokumentov, ki so jih člani nadzornega sveta posredovali 
vodstvu zavoda tudi v pisni obliki.  

Na 12. redni seji dne 21. decembra 2006 je NS obravnaval predloženi planski 
dokument za leto 2007 in  ga sprejel z dopolnitvami, in sicer, da se: planski dokument 
za leto 2007 izdela v enotni valuti Evro; da se zagotovi preglednost in povezava med 
programsko-produkcijskim in finančnim  delom; da se podrobneje razmeji in loči 
finančno poslovanje javne službe in tržne dejavnosti ter odpravijo slovnične napake. S 
temi dopolnitvami je Nadzorni svet RTV Slovenija, na podlagi 27. člena Zakona o 
RTV Slovenija in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, na predlog generalnega 
direktorja in ob upoštevanju soglasja programskega sveta, sprejel finančni plan  JZ 
RTV Slovenija za leto 2007. 

13. redna seja 
1-6  Ob upoštevanju podanih pojasnil k predlaganim planskim dokumentom za leto 
2007 in predlaganim dopolnitvam, s katerimi je bil sprejet finančni plan, NS ugotavlja: 

- da še ni podan odgovor, koliko programa za italijansko narodno skupnost bo v letu 
2007 podnaslovljenega v slovenščini in kolikšen bi bil strošek, če bi bil omenjeni 
program tudi podnaslovljen (sklep 4-2 12. redne seje); 

- predlagatelj plana še vedno ni zagotovil preglednosti in povezanosti med 
programskim in poslovnim delom plana 2007 (sklep 4-3 12. redne seje). Zato naj 
predstavniki nadzornega sveta -Glažar, Čadež in Orešnik, skupaj z vodstvom zavoda 
preverijo, če ta povezanost obstaja v operativnih dokumentih; 

- zahteva, da se podrobneje razmeji in loči finančno poslovanje javne službe in tržne 
dejavnosti, ni realizirana, saj dodatna pojasnila glede uporabljenih sodil za 
razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne službe ter dejavnost prodaje 
blaga in storitev na trgu, niso ustrezna, ker niso v skladu z veljavno zakonodajo (14. 
člen Zakona o RTV). Zato nadzorni svet naroča poslovodstvu, da takoj uskladi sodila 
z veljavno zakonodajo ter zagotovi ločitev med javno službo in tržno dejavnostjo. V ta 
namen bo nadzorni svet organiziral sestanek predstavnikov zavoda, programskega in 
nadzornega sveta s pripravljavci Zakona o RTV Slovenija, na omenjeno temo. RTV 
prispevek  je osnovni vir prihodka zavoda, zato mora biti zagotovljena pregledna 
poraba, ki bo izkazovala pravilnost ravnanja z javnimi sredstvi in jih na drugi strani 
tudi opravičevala.  

 

NS je po obravnavi poročila sklepov, ki so v teku, na 20. redni seji dne 29.11.2007 upošteval del 
sklepa 1-6 13. redne seje kot realiziran v delu, ko naj bi bil sklican sestanek s sestavljalci zakona v 
zvezi z delitvijo dejavnosti na javni in tržni del. Razgovori s pripravljavci zakona so bili opravljeni 
in na osnovi skupne ugotovitve, da organizacija predlaganega  sestanka ni potrebna. Še vedno pa 
NS vztraja na  delu sklepa, ki se nanaša na zahtevo poslovodstva, da razmeji in zagotovi ločeno 
finančno poslovanje javne službe in tržne dejavnosti.    

14. redna seja 
1-8 Nadzorni svet se je seznanil s problematiko opremljanja s slovenskimi podnapisi 
TV programa za italijansko narodno skupnost. Nadzorni svet ob tem priporoča 
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vodstvu zavoda, naj v okviru priprave planskih dokumentov za leto 2008 prouči 
primerjavo financiranja enote (minute ali ure) programa za italijansko narodno 
skupnost in programa za madžarsko narodno skupnost iz javnih sredstev. O 
ugotovitvah naj seznani tudi nadzorni svet. 

1-9  Predstavniki nadzornega sveta (Glažar, Čadež in Orešnik), skupaj z vodstvom 
zavoda preverijo povezanost programskega in poslovnega dela v operativnih planskih 
dokumentih 2007 in o ugotovitvah poročajo na seji NS v mesecu marcu. Sestanek 
skliče generalni direktor. 

15. redna seja 
NS bo primerjavo financiranja programov za italijansko in madžarsko narodno 
skupnost (sklep 1-8 14. redne seje) obravnaval v okviru izhodišč za pripravo planskih 
dokumentov 2008. 

16. redna seja 
NS ugotavlja, da še vedno ni realiziran dogovor, da predstavniki NS (Glažar, Čadež in 
Orešnik), skupaj z vodstvom zavoda preverijo povezanost programskega in 
poslovnega dela v operativnih planskih dokumentih 2007, za katerega sklic je bil 
zadolžen generalni direktor. Zato NS naroča generalnemu direktorju, naj zagotovi  
realizacijo dogovora do prve naslednje seje NS.  

Do realizacije sklepa 1-9 ni prišlo, ker je generalni direktor na 18. seji nadzorni svet 
obvestil, da povezanosti med programskim in poslovnim delom ni. 

18. redna seja 
Nadzorni svet vzame na znanje informacijo generalnega direktorja na osnovi katere 
ugotavlja, da v operativnih planskih dokumentih za leto 2007 ni povezanosti 
programskega in poslovnega dela. 

1-2 Nadzorni svet se je seznanil s poročilom Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, 
vezanega na pregled racionalnosti porabe sredstev izvajanja RTV programa za 
avtohtono italijansko narodno skupnost in ugotavlja: 

- da ni bilo ugotovljenih posebnih nepravilnosti v poslovanju in porabi sredstev 
za avtohtono italijansko narodno skupnost in  

- da z racionalizacijo stroškov čezmejnega sodelovanja in delovanja programa 
ter izpolnjevanja plana prihodkov iz naslova trženja, ne bi bilo potrebno 
ukinjati nobene oddaje za italijansko narodno skupnost v Sloveniji. 

 

S tem je bil sklep realiziran.  

 

2.1.2 Sprejemanje plana za leto 2008   
Na 12. redni seji dne 21. decembra 2006  je NS s sklepom 4-5 naročil generalnemu 
direktorju, naj takoj prične z aktivnostmi projekta priprave PPN-ja za leto 2008  in 
imenuje  odgovornega vodjo projekta, ki bo zadolžen, da bo do meseca marca 2007 
pripravil in NS predložil finančne okvire in terminski plan izdelave planskega 
dokumenta za leto 2008. 

13. redna seja 
1-7  Glede na ugotovitev, da ni bil realiziran sklep 4-5 12. redne seje (s katerim je NS 
naročil takojšnji začetek aktivnosti za pravočasno pripravo PPN-ja za leto 2008 in v ta 
namen imenovanje odgovorne osebe za vodenje projekta), nadzorni svet sprejme na 
seji podan predlog generalnega direktorja, da bo prevzel vodenje priprave plana 2008.  
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15. redna seja 
1-4  Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda in programskemu svetu, da naj bodo že v 
osnutku programsko produkcijskega načrta RTV Slovenija za leto 2008 opredeljene in 
finančno ovrednotene tudi programske usmeritve glede uvrščanja tujega filmskega in 
športnega programa v programe RTV Slovenija.  

S pisno informacijo glede uvrščanja tujega filmskega in športnega programa v programsko 
produkcijski načrt se je NS seznanil na 17. redni seji in ugotovil, da je s tem sklep realiziran. 

5-1 Nadzorni svet se je seznanil in sprejme ugotovitve Odbora za nadzor planiranja v 
zvezi s predloženimi izhodišči za pripravo planskih dokumentov za leto 2008. NS 
ugotavlja, da so predložena izhodišča za plan 2008 nepopolna in v nekaterih delih 
neprimerna, kot je to razvidno iz ugotovitev Odbora za nadzor planiranja. NS še 
posebej ugotavlja, da izhodišča za plan 2008 ne vsebujejo preglednega ločevanja 
stroškov javne službe in tržne dejavnosti ter porabe sredstev iz naslova deleža Eutelsat 
za razvojne potrebe. Zato zahteva od generalnega direktorja, da do 01. junija 2007 
pripravi nov osnutek izhodišč plana 2008, ki bodo upoštevala pripombe in sklepe NS 
pri sprejemu plana za leto 2007 in ugotovitve Odbora za nadzor planiranja.   

5-2 Nadzorni svet se je seznanil z informacijo vodstva zavoda o stroških in 
financiranju programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost v letu 2006. NS 
priporoča vodstvu RTV Slovenija, da v planu za leto 2008 uravnoteži sredstva, 
namenjena predvajanju programov za obe narodni skupnosti.  

Kljub temu, da RTV Slovenija ne odgovarja za nastala nesorazmerja pri financiranju 
narodnostnih programov, ki so nastala zaradi različnih političnih pritiskov in drugih 
zunanjih dejavnikov, mora na osnovi pozitivne narodnostne zakonodaje zagotoviti 
enakovreden delež sredstev iz RTV prispevka, glede na obseg in kakovost programa 
posamezne narodne skupnosti. Zato je za dodatno pridobljene finančne pravice 
narodnih skupnosti pri izvajanju njihovih programov potrebno pridobiti ločena 
namenska sredstva  iz drugih javnih virov. 

16. redna seja 
Nadzorni svet vzame na znanje informacijo, da je programska izhodišča za pripravo 
programsko produkcijskega načrta za leto 2008 obravnaval  programski svet na svoji 
12. redni seji. 

1-4 Nadzorni svet RTV Slovenija vzame na znanje sklep 4-1 6. redne seje 
Programskega odbora  za italijanski narodnostni program z dne 15.6.2007, v katerem 
omenjeni programski odbor podpira povečevanje obsega programov za madžarsko 
narodno skupnost, vendar ob tem opozarja, da povečevanje ne sme iti na račun 
programov za italijansko narodno skupnost. Nadzorni svet ob tem opozarja, da je 
vodstvu RTV Slovenija le priporočil, naj v planu za leto 2008 uravnoteži sredstva, 
namenjena predvajanju programov za obe narodni skupnosti.  

1-5 Nadzorni svet predlaga vodstvu JZ RTV Slovenija, da postavi kriterije za 
dodeljevanje sredstev oziroma za financiranje narodnostnih programov. Prav tako 
nadzorni svet naroča Odboru za nadzor ekonomike poslovanja, naj pregleda 
racionalnost porabe sredstev za izvajanje radijskega in televizijskega programa za 
avtohtono italijansko narodno skupnost. 

4-1  Nadzorni  svet se je seznanil z ugotovitvami Odbora za nadzor planiranja in 
informacijo generalnega direktorja v zvezi s predloženimi izhodišči za pripravo 
programsko poslovnega načrta  za leto 2008 ter jih, upoštevajoč podane predloge in 
dopolnitve v razpravi, potrjuje. 

17. redna seja 
NS vzame na znanje informacijo vodstva zavoda, da je bil  zunanjemu ministru 
posredovan pregled prihodkov in odhodkov RTV programov za italijansko in 
madžarsko narodno skupnost s predlogom za odobritev dodatnih proračunskih 
sredstev za financiranje narodnostnih programov preko Urada za narodnosti  in 
informacijo o dosedanjih aktivnostih Odbora za nadzor ekonomike poslovanja za 
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pregled racionalnosti porabe sredstev izvajanja RTV programa za avtohtono 
italijansko narodno skupnost.   

1-3  Nadzorni svet se je seznanil s potekom dosedanjih aktivnosti in ukrepi vezanimi 
na potek procesa izdelave plana za leto 2008 s strani generalnega direktorja in  s 
stališčem  Odbora za nadzor planiranja. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, 
da prouči vse posledice možne zamude pri sprejemu plana za leto 2008 in predlaga 
rokovnik sprejemanja plana, ki bo omogočil programskemu in nadzornemu svetu 
normalno sprejemanje oziroma zavračanje osnutka in končnega predloga plana za leto 
2008. 

18. redna seja 
1-3 Nadzorni svet se je seznanil in sprejme predlagan rokovnik sprejemanja planskih 
dokumentov za leto 2008 s strani generalnega direktorja. Pri tem NS opozarja, da 
mora biti osnutek planskih dokumentov za leto 2008 pripravljen kakovostno in da 
mora upoštevati že sprejeta izhodišča ter pripombe nadzornega sveta ob sprejemanju 
planskih dokumentov za leto 2007. Še posebej mora biti vidna povezava med 
finančnim in vsebinskim delom, tudi stroški morajo biti v skladu z zakonskimi 
zahtevami ločeni na tržni in javni del ter opredeljeni  konkretni in merljivi cilji 
poslovanja JZ RTV Slovenija v letu 2008. 

1-4  Na  predlog Odbora za nadzor planiranja NS priporoča poslovodstvu zavoda, naj 
v planu za leto 2008 zagotovi sredstva za televizijsko snemanje vseh koncertov 
glasbenih korpusov. Posnetki bodo pomembno arhivsko gradivo in z uvrstitvijo v 
program tudi kulturna bogatitev tega programa.  

19. redna seja 
Nadzorni svet je na podlagi določil Zakona in Statuta JZ RTV Slovenija obravnaval 
osnutek Programsko poslovnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2008 ter v razpravi 
podal pripombe in priporočila. O osnutku načrta bo nadzorni svet sklepal na seji 29. 
novembra 2007. Za ustrezno oblikovan in popravljen osnutek Programsko poslovnega 
načrta za leto 2008 je zadolžen generalni direktor.  

V razpravi ob osnutku programsko poslovnega načrta za leto 2008 je bilo predlagano, 
da Odbor za nadzor ekonomike poslovanja preveri, ali zavod dejansko vodi prihodke 
in odhodke iz naslova opravljanja javne službe ter prihodke in odhodke iz naslova 
tržnih dejavnosti na dveh ločenih računih.  O ugotovitvah poroča nadzornemu svetu na 
eni od naslednjih sej.  

 

20. 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 01.01.2008 za storitve nacionalnim 
programom, programom posebnega pomena in za storitve ostalim radiodifuznim 
organizacijam zmanjša za 2,18% in znaša 0,10895 EUR. Cena storitev za 
neradiodifuzne  organizacije ostaja enaka dosedanji in znaša 0,13938 EUR. 

3-2 NS se je seznanil s pobudo Ministrstva za kulturo in Ministrstva za javno upravo 
za uskladitev Cenika storitev OE Oddajniki in zveze in naroča pravni službi JZ RTV 
Slovenija, naj  pripravi odgovor v  skladu z veljavno zakonodajo. 

3-3 Nadzorni svet je obravnaval in sprejel osnutek programsko poslovnega načrta JZ 
RTV Slovenija za leto 2008 s tem, da se v uvodu direktorja TV Slovenija črta zadnji 
stavek drugega odstavka in z naslednjima  dopolnitvama: 

� planskemu dokumentu za leto 2008 je potrebno v skladu s 4 . odstavkom 14. 
člena Zakona o RTV za vsako posamezno alinejo iz 15. člena istega zakona 
dodati preglednico prihodkov in odhodkov; 
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� vodstvo je dolžno pri izvajanju plana za leto 2008 upoštevati pomisleke, 
predloge in priporočila nadzornega sveta, ki so bili podani v razpravi na 19. 
redni in današnji seji. 

 

3-4  Z upoštevanjem dopolnitev, kot izhajata iz sklepa 3-3, nadzorni svet prekvalificira 
osnutek programsko poslovnega načrta JZ RTV Slovenija v predlog in ga sprejme.   

3-5 Nadzorni svet 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 2008. 

3-6 Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj se do naslednje seje izdela 
čistopis celotnega programsko poslovnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2008, ki 
bo upošteval vse pripombe nadzornega sveta, podane na 19. in 20. seji, in ga v 
elektronski obliki posreduje članom nadzornega sveta. Originalni planski dokument se 
v tiskanem izvodu posreduje in dokumentira pri sekretarki nadzornega sveta.  

3-7 Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj do naslednje seje izdela in 
predloži natančno analizo postopka in aktivnosti priprave ter sprejemanja programsko 
poslovnega načrta za leto 2008 z navedbo odstopanj, odgovornih oseb in razlogov za 
odstopanja (kdaj, kdo, kaj in zakaj). 

21. redna seja 
1-2 Nadzorni svet ugotavlja, da sklepi 20. redne seje  niso realizirani. Generalni 
direktor in vodstvo zavoda ni predložilo, upoštevajoč sklepa 3-3, 3-4, 20. redne seje, 
čistopisa celotnega programsko poslovnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2008 
(sklep 3-6), kakor tudi ne analize postopka in aktivnosti priprave in sprejemanja PPN-
ja za leto 2008 z navedbo odstopanj, odgovornih oseb in razlogov za odstopanja (kdaj, 
kaj in zakaj), kot izhaja iz sklepa 3-7. Potrjeni čistopis plana je finančna podlaga za 
koriščenje razvojnih sredstev. Do sprejema čistopisa finančnega plana za leto 2008, se 
v letu 2008 lahko koristijo le sredstva v obsegu mesečne porabe za posamezne mesece 
v letu 2007. Za nastanek in uveljavitev tega sklepa je odgovoren generalni direktor.  

Na predlog generalnega direktorja bo nadzorni svet obravnaval čistopis programsko 
poslovnega načrta za leto 2008 na izredni seji dne 17.01.2008. 

 

1-3 Nadzorni svet zahteva takojšnje konkretne ukrepe generalnega direktorja, s 
katerimi bo zagotovil, da bodo sklepi nadzornega sveta v prihodnje spoštovani in 
realizirani v določenih terminih. 

 

2.1.3 Priprava plana za leto 2009 
7-1 Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju izdelavo in pripravo rokovnika 
sprejemanja PPN-ja za leto 2009. Rokovnik nadzornemu svetu predloži na sejo v 
mesecu marcu 2008. 

 

2.1.4 Uvedba programa TV SLO 3 
 

20. redna seja 
2-1 Nadzorni svet potrjuje in podpira uvedbo parlamentarnega programa v okviru 
zakonskih zahtev. 

2-2 Nadzorni svet je obravnaval elaborat za program TV SLO 3 in naroča vodstvu JZ 
RTV Slovenija, naj ga do naslednje seje dopolni, upoštevajoč pripombe, predloge in 
priporočila, ki so bila podana v razpravi. Ob tem nadzorni svet opozarja vodstvo, da 
mora biti predlog za koriščenje razvojnih sredstev za program TV SLO 3 jasno 
opredeljen in pripravljen v skladu s sprejetimi merili za koriščenje razvojnih sredstev. 
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21. redna seja 
3-1 Nadzorni svet je obravnaval predlog operativnega plana za koriščenje razvojnih 
sredstev za projekt »P-4  –  UVAJANJE 3. TV PROGRAMA« in ga ne potrjuje. 
Vodstvo JZ RTV Slovenija naj predlog dopolni z naslednjim: s programsko shemo 3. 
TV programa, s podatki o umeščenosti programa med/s 1. in 2. programom - 
predvsem finančnimi prihranki iz tega naslova, z natančno kadrovsko strukturo in 
porabo razvojnih sredstev za njihov razvoj, konkretizira finančni plan še posebej s 
prihodkovne strani ter predlog uskladi s Službo za trženje RTV programov in 
kadrovsko službo. Nadzorni svet bo predlog operativnega plana za koriščenje 
razvojnih sredstev za projekt »P-4  –  UVAJANJE 3. TV PROGRAMA« obravnaval 
na izredni seji, dne 17.01.2008. 

 

2.2 POROČILA 

2.2.1 Letno poročilo RTV Slovenija za leto 2005 

13. redna seja 
- Varstvo pri delu  (realizacija sklepa 2-1  12. redne seje) – Nadzorni svet se je 
seznanil z letnim poročilom Službe varnosti pri delu RTV Slovenija. Ob tem naroča 
generalnemu direktorju, naj se nadaljuje z aktivnostmi realizacije plana s področja 
Službe varnosti in zdravja pri delu, kot so predvidene za leto 2007 ter priporoča, da se 
določijo prioritete izvajanja aktivnosti, upoštevajoč ekonomičnost poslovanja ter 
dosledno spoštuje in spremlja veljavno zakonodajo. 

15. redna seja 
NS potrjuje pojasnilo generalnega direktorja z naslovom: »Pojasnilo presežka 
odhodkov nad prihodki za obdobje 2002-2006«, z dne 19.04.2007, štev. 01-225/2007 
pripravljeno kot odgovor na vprašanje g. Igorja Kadunca, vezano na sklep 14. redne 
seje NS z dne 28.02.2007 in naroča vodstvu zavoda, naj se odgovor  posreduje v pisni 
obliki g. Igorju Kaduncu. 

16. redna seja 
Vezano na dopis g. Kadunca z dne 23.5.2007 pod naslovom »Pojasnilo presežka 
odhodkov nad prihodki za obdobje 2002-2006« je NS sprejel na 16. redni seji 
naslednji ugotovitveni sklep: 

1-6 Nadzorni svet RTV Slovenija je na 2. redni seji dne 27.2.2006 s sklepom 3-1 
potrdil presežek prihodkov nad odhodki za leto 2005 v višini 9.864.664 tisoč SIT in 
skupni presežek odhodkov nad prihodki v višini 4.079.345 tisoč SIT. Glede na to, da 
je po opravljeni reviziji poslovanja za leto 2005 prišlo zaradi spremenjenih 
amortizacijskih stopenj ter posledično nižje obračunane amortizacije in popravka 
davčne bilance do spremenjenega poslovnega izida za leto 2005, nadzorni svet s tem 
sklepom popravlja zgoraj omenjeni sklep 3-1 2. redne seje in potrjuje po reviziji 
poslovanja ugotovljen presežek prihodkov nad odhodki v letu 2005 v višini 9.526.762 
tisoč SIT, ki se nameni za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki iz preteklih let.  

Nadzorni svet zahteva, da ga vodstvo zavoda v prihodnje opozori na ustrezne primere, 
ko so potrebni popravljalni sklepi zaradi ugotovljenih razlik pri vrednotenju.   

V skladu z ugotovitvenim sklepom 1-6 16. redne seje je bil s strani predsednika NS dne 
05.07.2007 poslan g. Kaduncu tudi pisni odgovor. 
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2.2.2 Letno poročilo RTV Slovenija za leto 2006 

14. redna seja 
3-1 Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje presežek prihodkov nad odhodki v tekočem 
letu 2006 v višini 1.542.373 tisoč SIT (6.436 tisoč EUR). Presežek prihodkov nad 
odhodki se nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let. Skupni presežek odhodkov 
nad prihodki znaša 2.510.253 tisoč SIT (10.475 tisoč EUR). 

3-2  Sedanja vrednost odpisov in manjkov materiala in gotovih proizvodov v višini 
2.134 tisoč SIT  (8,9 tisoč EUR) bremeni stroške poslovanja. Sedanja vrednost 
odpisov in prodaj osnovnih sredstev v višini 24.851 tisoč SIT (103,7 tisoč EUR) 
bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke. 

3-3 Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje finančne, prevrednotovalne in izredne 
prihodke in odhodke v zgoraj navedenih višinah. Vrednost sredstev (aktive) oziroma 
virov sredstev (pasive) na dan 31.12.2006 znaša 22.387.346 tisoč SIT (93.421 tisoč 
EUR). V izvenbilančni evidenci zavod izkazuje 8.778.629 tisoč SIT (36.633 tisoč 
EUR) potencialnih terjatev in obveznosti. 

3-4 Nadzorni svet potrjuje porabo razvojnih sredstev za bogatitev programskih vsebin 
in digitalizacijo prenosnega omrežja v letu 2006. Hkrati Nadzorni svet potrjuje 
načrtovano porabo neizrabljenih sredstev v letu 2006, za bogatitev programskih vsebin 
v letu 2007. 

3-5 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 2006. 

 

2.2.3 Revizijsko poročilo za leto 2005 

14. redna seja 
1-10 NS se je seznanil s končnim poročilom o popravljalnih ukrepih za odpravo napak 
in nepravilnosti iz Revizijskega poročila za leto 2005. Tematiko obravnavanih 
področij v poročilu bodo podrobneje obravnavali ustrezni odbori nadzornega sveta ter 
o ugotovitvah poročali NS ob obravnavi revizijskega poročila za leto 2006.   

16. redna seja 
NS se je na 14. redni seji seznanil s končnim poročilom generalnega direktorja o 
popravljalnih ukrepih za odpravo napak in nepravilnosti iz Revizijskega poročila za 
leto 2005. Upoštevaje na isti seji sprejeti sklep 1-10, da bodo tematiko obravnavanih 
področij v poročilu podrobneje obravnavali ustrezni odbori NS ter o ugotovitvah 
poročali ob obravnavi revizijskega poročila za leto 2006, NS naroča generalnemu 
direktorju, naj se za obravnavo na odborih pravočasno pripravi ustrezna gradiva. 

 

2.2.4 Revizijsko poročilo za leto 2006 

17. redna seja 
3-1 Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s predlogom popravljalnih ukrepov na 
ugotovljene napake in nepravilnosti iz revizijskega poročila in pisma poslovodstvu za 
leto 2006. Ob tem nadzorni svet ugotavlja, da so posamezni odgovori neustrezni, niso 
definirani roki ter odgovorne osebe za odpravo napak in nepravilnosti, zato naroča 
vodstvu zavoda, naj do naslednje seje pripravi in izdela konkreten predlog 
popravljalnih ukrepov. 
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18. redna seja 
3-1  Nadzorni svet je obravnaval in podprl predložene popravljalne ukrepe vodstva 
zavoda na ugotovljene napake in nepravilnosti v revizijskem poročilu, upoštevanje 
priporočila revizijske hiše KPMG, za leto 2005 in 2006. Ob tem nadzorni svet naroča 
generalnemu direktorju, naj tekoče spremlja potek realizacije popravljalnih ukrepov za 
leto 2006 in v primeru odstopanj ustrezno ukrepa. Končno poročilo o odpravi 
ugotovljenih napak in nepravilnosti iz revizije se nadzornemu svetu predloži ob 
zaključnem računu za leto 2007. 

Dogovorjeno je bilo, da Odbor za nadzor ekonomike poslovanja podrobneje pogleda 
oceno potencialnih obveznosti iz naslova odprtih tožbenih zahtevkov (priloga 
popravljalnih ukrepov za leto 2006) in o ugotovitvah seznani NS na eni prihodnjih sej.  

 
 

2.2.5 Poročilo Računskega sodišča o računovodskih izkazih in 
pravilnosti poslovanja JZ RTV  Slovenija za leto 2004 

14. redna seja 
1-11  Nadzorni svet je obravnaval in sprejme na znanje poročilo o odpravi 
nepravilnosti, ki jih je za JZ RTV Slovenija za leto 2004 ugotovilo Računsko sodišče. 
Ob tem NS ugotavlja, da nepravilnosti še niso v celoti odpravljene, so pa v fazi 
urejanja, zato naroča generalnemu direktorju, naj  ob polletju 2007 poda NS poročilo o  
njihovi dokončni odpravi. 

1-12  Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje poda poročilo, 
vezano na »pojasnilo k točki 3.2.1.2.c -zdravstveni pregledi za vodilne kadre«, in 
sicer: kaj pomeni razširjen zdravniški pregled, kje se bodo ti pregledi opravljali, 
kakšen je strošek takega pregleda in koliko je zavod v letu 2006 plačal za zdravniške 
preglede vodstvenega osebja. Prav tako naj se predloži kopija zdravstvene ocene za 
skupino vodilnih delavcev, ki bodo imeli razširjen zdravniški pregled na 12 mesecev. 

NS je na 15. redni seji prejel in vzel na znanje dodatno pisno pojasnilo generalnega direktorja 
glede zdravstvenih pregledov vodilnih delavcev na RTV Slovenija in ugotovil, da je bil sklep 1-12 
14. redne seje realiziran.     

16. redna seja 
Nadzorni svet se je seznanil z informacijo Odbora za kadrovske zadeve o odpravi 
nepravilnosti iz Porevizijskega poročila Računskega sodišča za leto 2004 in ugotavlja 
da so nepravilnosti odpravljene. 

 

2.2.6 Medletna poročila 
Redne mesečne preglede poslovanja zavoda je spremljal Odbor NS za nadzor 
ekonomike poslovanja in o ugotovitvah poročal na sejah NS. 

15. redna seja 
NS je obravnaval poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija v obdobju januar -marec 
2007  in ugotovil, da je zavod v prvem trimesečju dosegel pozitiven finančni rezultat. 
Boljša v odnosu na plan  je bila realizacija prihodkov iz naslova RTV prispevka ter iz 
naslova izrednih in finančnih prihodkov. Ugodnejši odmiki od sprejetega plana so bili 
doseženi tudi na strani odhodkov. 

Zaskrbljujoča po prvem kvartalu pa je nižja realizacija poslovnih prihodkov. 
Nedoseženi so bili prihodki od oglaševanja in drugi poslovni prihodki, kjer se 
negativno zaostajanje nanaša predvsem na Programsko-produkcijsko enoto Televizija 
Slovenija. Zato NS naroča generalnemu direktorju, naj takoj sprejme ukrepe, ki bodo 
zagotavljali dosledno realizacijo plana poslovnih prihodkov PPE TV Slovenija za leto 
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2007. NS predlaga, da se ukine stimulacija direktorju PPE TV Slovenija dokler 
realizacija ne bo usklajena s sprejetim planom. 

NS ugotavlja tudi, da je zavod dosegel ugodne odmike na stroškovni strani, kar kaže, 
da vodstvo uspešno nadaljuje z ukrepi, vezanimi na racionalizacijo in zniževanje 
stroškov poslovanja. 

16. redna seja 
1-2  NS vzame na znanje ugotovitve Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, vezane  
na poslovanja zavoda v obdobju januar-maj 2007 in Odbora za kadrovske zadeve v 
zvezi z realizacijo plana kadrov. Glede na negativno realizacijo pri poslovanju enot v 
mesecu maju NS podpira ukrepanje generalnega direktorja v smeri ukinitve 
stimulacije tudi pri tistih uredniško-producentskih enotah PPE TV Slovenija, kjer 
realizacija zaostaja za sprejetim planom ter direktorju Televizije, saj se trend 
zaostajanja Televizije Slovenija nadaljuje tudi po petmesečnem poslovanju. 

1-3  NS naroča generalnemu direktorju, naj mu do naslednje seje predloži konkreten 
plan ukrepov za dosego realizacije plana poslovanja JZ RTV Slovenija za leto 2007. 

Nadzorni svet se je seznanil z informacijo direktorja TV Slovenija o primerjavi 
deležev gledalcev in poslušalcev velikih in podobnih evropskih RTV organizacij. Ob 
tem nadzorni svet naroča, naj se pri pripravi podobnih poročil v prihodnje uvodoma 
poda še povzetek sklepnih ugotovitev poročila. 

17. redna seja 
4-1 Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval poročilo o poslovanju JZ RTV 
Slovenija v obdobju januar-junij 2007 in vzel na znanje ugotovitve Odbora za nadzor 
ekonomike poslovanja ter Odbora za nadzor trženja. Na podlagi izkaza prihodkov in 
odhodkov v prvem polletju 2007 NS ugotavlja, da je kumulativni poslovni rezultat 
poslovanja zavoda boljši od načrtovanega. V odnosu na plan je boljša realizacija 
prihodkov iz naslova RTV prispevka ter finančnih in izrednih prihodkov, medtem ko 
so v odnosu na načrtovane nižji prihodki od oglaševanja. Na stroškovni strani so nižji 
od načrtovanih  stroški materiala in stroški storitev, zaostajajo za planom pa stroški 
dela in drugi odvisni stroški. Pri poslovanju enot po prvem polletju beležijo negativno 
poslovanje v primerjavi s sprejetim planom poslovanja 2007: PPE TV Slovenija, PPE 
Radio Slovenija, Regionalni RTV center Maribor in PPE Multimedijski center.  

4-2  Nadzorni svet se je seznanil s predlogom ukrepov poslovodstva za dosego 
realizacije plana poslovanja JZ RTV Slovenija za leto 2007 in ugotavlja, da je plan 
ukrepov premalo konkreten in ne daje nobenega zagotovila, da bo realizacija 
predlaganih ukrepov zagotovila dosego realizacije plana poslovanja JZ RTV v letu 
2007 zato naroča vodstvu, da do naslednje seje pripravi konkreten plan ukrepov. NS 
zahteva takojšen pričetek izvajanja takšnih aktivnosti in ukrepov na vseh nivojih 
poslovanja JZ RTV, ki bodo uravnotežili poslovne odhodke s prihodki  

4-3  Kljub predložitvi ukrepov poslovodstva za dosego realizacije plana poslovanja 
zavoda za leto 2007 NS ugotavlja, da v njem navedeni plan ukrepov za dosego 
realizacije plana trženja v letu 2007 ni ustrezen in zadostno konkreten. Plan ni 
ovrednoten, niti  ni moč razbrati v kolikšni meri bodo planirani ukrepi prispevali k 
dosegi realizacije plana trženja. Upoštevaje zaostajanje prihodkov od oglaševanja v 
odnosu na plan po prvem polletju 2007 (za 11 %) nadzorni svet deli mnenje z 
Odborom za nadzor ekonomike poslovanja, da je nedoseganje plana trženja posledica  
predvsem neustrezne organiziranosti službe za trženje in zahteva od vodstva, da takoj 
sproži dodatne ukrepe za trženjske aktivnosti in pristopi k ureditvi celotnega področja 
trženja v skladu s sodobnimi trendi. 

18. redna seja 
1-5  Nadzorni svet RTV Slovenija vzame na znanje informacijo in ugotovitve Odbora 
za nadzor ekonomike poslovanja, vezane  na poslovanje zavoda v obdobju januar-
avgust 2007. Na podlagi izkaza prihodkov in odhodkov v obdobju januar-avgust 2007 
je kumulativni poslovni rezultat poslovanja zavoda boljši od načrtovanega. V odnosu 
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na plan je boljša realizacija prihodkov iz naslova RTV prispevka, finančnih in izrednih 
prihodkov ter poslovnih prihodkov iz naslova odprave rezervacij za tožbene zahtevke, 
medtem ko so v odnosu na načrtovane nižji prihodki od oglaševanja. Na stroškovni 
strani so nižji od načrtovanih stroški materiala in stroški storitev, zaostajajo za planom 
pa stroški dela in drugi odvisni stroški. Pri poslovanju enot beležijo negativno 
poslovanje v primerjavi s sprejetim planom poslovanja 2007: PPE TV Slovenija, PPE 
Radio Slovenija, Regionalni RTV center Maribor, Regionalni RTV center Koper in 
PPE Multimedijski center. Pozitivno poslovanje v primerjavi s planom beležita OE 
Oddajniki in zveze ter Skupne dejavnosti. 

1-6 Nadzorni svet podpira predlog Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da 
generalni direktor  prične, po sprejemu PPN za leto 2008, z revizijo poslovanja PPE 
Multimedijski center za leto 2007. 

1-7 Nadzorni svet sprejme informacijo Odbora za nadzor ekonomike poslovanja v 
zvezi z vsebino razpisne dokumentacije za izbiro izgradnje Poslovno informacijskega 
sistema, videnjem izvedbe projekta IT s strani svetovalca generalnega direktorja za 
informacijsko tehnologijo, ekonomiko projekta ter podpira predlog odbora, da vodstvo 
zavoda do konca leta 2007 izvede revizijo projekta realizacije prenove PIS, s 
poudarkom na preveritvi upoštevanja Zakona o javnih naročilih in preveritvi pravnih 
podlag za sklepanje aneksov k osnovni pogodbi.  

19. redna seja 
V skladu s sklepom 1-6  18. redne seje se po sprejemu PPN-ja za leto 2008 izvede 
revizija poslovanja PPE MMC za leto 2007 in vodstvo zavoda izvede v skladu s 
sklepom 1-7 do konca leta 2007 revizijo projekta realizacije prenove PIS, s 
poudarkom na preveritvi upoštevanja Zakona o javnih naročilih in preveritvi pravnih 
podlag za sklepanje aneksov k osnovni pogodbi. Generalni direktor na naslednji seji 
poda rok, do katerega bo vodstvo predložilo poročilo o ugotovitvah revizije PIS-a.  

20. redna seja 
Vodstvo zavoda bo poročilo o ugotovitvah revizije projekta realizacije prenove PIS, s 
poudarkom na preveritvi upoštevanja Zakona o javnih naročilih in preveritvi pravnih 
podlag za sklepanje aneksov k osnovni pogodbi, predložilo nadzornemu svetu do 
10.01.2008. 

21. redna seja 
6-1 Nadzorni svet je obravnaval poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-
oktober 2007 in oceno poslovanja za leto 2007. Na podlagi izkaza prihodkov in 
odhodkov po prvih desetih mesecih nadzorni svet ugotavlja, da je kumulativni 
poslovni rezultat poslovanja zavoda boljši od načrtovanega. V odnosu na plan je boljša 
realizacija  RTV prispevka ter finančnih in izrednih prihodkov, medtem ko so v 
odnosu na načrtovane nižji prihodki od oglaševanja. Na stroškovni strani so nižji od 
načrtovanih stroški materiala in storitev, zaostajajo za planom pa stroški dela in drugi 
odvisni stroški.  

Pri poslovanju enot beležijo negativno poslovanje v primerjavi s sprejetim planom 
poslovanja 2007 po prvih desetih mesecih: PPE TV Slovenija, PPE Radio Slovenija, 
oba Regionalna RTV centra in PPE Multimedijski center; pozitivno poslovanje v 
primerjavi s sprejetim planom poslovanja 2007 pa beležijo Skupne dejavnosti in OE 
Oddajniki in zveze. 

Nadzorni svet ugotavlja, da ocena poslovanja zavoda do konca leta 2007 kaže na 
pozitivna odstopanja od plana (večji prihodki od plana) na naslednjih pomembnejših 
kategorijah: prihodki od RTV prispevka, drugi komercialni prihodki in eksterni 
prihodki od poslovanja ter negativna odstopanja na strani variabilnih stroškov in 
stroškov dela. Na podlagi ocene rezultatov poslovanja za celotno poslovno leto 2007 
nadzorni svet ocenjuje, da bo zavod dosegel v letu 2007 pozitiven rezultat iz 
poslovanja. 
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2.3 EKONOMIKA POSLOVANJA 

2.3.1 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.   

13. redna seja 
5-2  Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj takoj izvede aktivnosti in 
postopke za spremembo in uskladitev: 

- Organizacijskega predpisa o pristojnostih in odgovornostih ter kompentenčnem redu 
in 

- Organizacijskega predpisa o podpisovanju dokumentov finančnega poslovanja  

v skladu s statutom in veljavno zakonodajo ter od vseh zahteva dosledno spoštovanje 
zakonodaje, predpisov in  internih aktov javnega zavoda.  

14. redna seja 
Nadzorni svet se je seznanil s sprejemom Pravilnika o kompetenčnem redu in notranji 
strukturi pristojnosti v JZ RTV Slovenija, s katerim bo zagotovljena preglednost, v 
skladu s statutom in veljavno zakonodajo pa določena odgovornost posameznih 
vodstvenih in vodilnih delavcev RTV Slovenija. 

5-1 Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o načinu, spremljanju in 
analizi obračunavanja potnih stroškov in službenih potovanj.  

5-2  Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj skladno z veljavnimi vladnimi 
uredbami in internimi predpisi preveri pravilnost obračunavanja potnih stroškov za 
zaposlene, ki bivajo izven sedeža javnega zavoda in ugotovitve poda na eni naslednjih 
sej NS. Prav tako naj redno analizira, spremlja in skrbi za racionalizacijo stroškov 
službenih potovanj.  

7-2 Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dopisom Sindikata novinarjev Radia 
Slovenija z dne 17.2.2007, v zadevi »Ukinjanje radijske dokumentacije«. Kljub temu, 
da NS ni  pristojen niti za organiziranje, niti za poslovodenje zavoda, niti ni  pritožbeni 
organ za odločitve, ki so v  pristojnosti poslovodstva zavoda oz. v konkretni zadevi 
direktorja Radia Slovenija, nadzorni svet ugotavlja, da so bile aktivnosti ukinitve 
zbiranja dokumentacije vodene v skladu s sprejetimi planskimi usmeritvami. Pogodba 
med RTV Slovenija in Delom, d.d. o uporabi časopisne dokumentacije naj se predloži 
v vednost tudi NS. 

NS je na 17. redni seji vzel na znanje, da sta RTV Slovenija in Delo, d.d., Ljubljana dne 
20.06.2007 podpisala pogodbo o sodelovanju, ki RTV Slovenija zagotavlja dostop do 
časopisne dokumentacije in fotodokumentacije Dela. 

V Republiki Sloveniji obstajajo razpisi “Pridobivanje nepovratnih sredstev EU”. 
Glede na dejstvo, da se le-ti nanašajo tudi na področje investiranja in razvoja 
dejavnosti (kar je v domeni javnega zavoda), nadzorni svet daje pobudo vodstvu 
zavoda, naj pristopi k pripravi idejnih projektov JZ RTV Slovenija za prijavo na 
objavljene razpise. Možna področja so: izobraževanje, investicije v nove programe, 
naložbe v novo opremo in drugo. 

15. redna seja 
NS sprejme poročilo o gibanju števila zavezancev za RTV prispevek in priporoča 
vodstvu zavoda, da razmisli o možnih načinih za povečanje števila zavezancev. 

NS se je seznanil s poročilom o izvedenih ukrepih na področju izterjave RTV 
naročnin. Iz poročila so razvidne samo izvedene aktivnosti preteklega obdobja,  zato 
NS naroča vodstvu zavoda, da do naslednje seje pripravi konkretni plan aktivnosti 
izterjave RTV naročnine neplačnikov za prihodnje.  
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NS se je seznanil s pojasnilom vodstva o obračunavanju povračil stroškov za prevoz 
na delo za delavce, ki imajo sedež bivališča zunaj kraja zaposlitve in s stališči Odbora 
NS za nadzor nad ekonomiko poslovanja. NS sprejme predlog vodstva, da zavod v 
mesecu aprilu pozove zaposlene, ki se vozijo na delo, da na posebnem obrazcu s 
podpisom izjavijo, da se dejansko vozijo iz prijavljenega kraja za obračun potnih 
stroškov in s tem prevzemajo tudi vse sankcije, ki sledijo skladno z zakonom v 
primeru ugotovljenih kršitev. 

Na 16. redni seji je NS ugotovil, da je bil dogovor realiziran. Zaposleni so dne 15. junija 2007 
prejeli poseben obrazec z izjavo, vezano na  prijavo kraja bivališča od koder se dnevno vozijo 
na delo. Podpisana izjava delavca bo uporabljena za obračun potnih stroškov v zvezi z delom, 
z njo pa podpisnik prevzema tudi sankcije, ki bodo sledile skladno z zakonom, v primeru 
ugotovljenih kršitev.  

 

NS naroča generalnemu direktorju, naj ga v prihodnje o aktivnostih na področju 
pridobivanja nepovratnih sredstev EU obvešča v okviru točke »tekočih obvestil 
generalnega direktorja«. 

3-3 NS se je seznanil z delovanjem Službe za trženje RTV programov in naroča 
vodstvu zavoda, naj do naslednje seje pripravi konkreten plan ukrepov za dosego 
realizacije plana trženja v letu 2007. 

3-5  NS se je seznanil z vizijo izboljšanja odnosov RTV Slovenija z javnostjo in 
naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje NS pripravi konkreten plan aktivnosti za 
izboljšanje odnosov RTV Slovenija z javnostjo za leto 2007 (katere aktivnosti bodo 
izvedene, roki, odgovorne osebe, planirana potrebna sredstva). 

3-6 NS predlaga generalnemu direktorju, da za celotno področje trženja angažira 
zunanjega strokovnjaka. 

16. redna seja 
NS se je seznanil s poročilom o gibanju števila zavezancev za RTV prispevek. Ob tem 
nadzorni svet priporoča, naj se pri iskanju novo pridobljenih zavezancev zavzame 
področje celotne Republike Slovenije, za spremljanje in nadzor nad gibanjem števila 
zavezancev pa ponovno prevetri obstoječa evidenca zavezancev oz. plačnikov RTV 
prispevka.    

Nadzorni svet  se je seznanil s poročilom  o problematiki izterjave oz. ukrepih za 
zmanjšanje stroškov izterjave RTV naročnine.   

18. redna seja 
NS se je seznanil s predlogom »plana ukrepov za uravnoteženje poslovnih odhodkov 
in poslovnih prihodkov do konca leta 2007 - ocena poslovanja; realizacija sklepa 4-2 
17. redne seje NS« in ugotovil, da realizacija plana poslovanja JZ RTV Slovenija v 
letu 2007 ne bo dosežena. Zato NS naroča vodstvu zavoda, naj nemudoma začne z 
učinkovitim izvajanjem aktivnosti in ukrepov, ki bodo uravnotežili poslovne odhodke 
s prihodki na vseh področjih poslovanja JZ RTV Slovenija. 

19. redna seja 
NS ponovno opozarja vodstvo, naj zagotovi učinkovito izvajanje aktivnosti in 
ukrepov, ki bodo zagotavljali uravnoteženo poslovanje zavoda do konca poslovnega 
leta 2007.   
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2.3.2 Trženje 

13. redna seja 
5-1 Nadzorni svet imenuje delovno skupino v sestavi: Damjanić, Čadež, Glažar, ki naj 
podrobno pregleda poslovanje celotnega področja marketinga RTV Slovenija in o 
ugotovitvah poroča na redni seji v mesecu marcu 2007.  

- Plan marketinških aktivnosti 2006 in realizacija plana: analitično poročilo 

� vrednost bruto oglaševanja in količina popustov ter vrednost neto 
oglaševanja; 

� plačljivost (delež neplačanih storitev, pravočasnost plačevanja, ipd.); 

� pogoji za oglaševalce (splošni pogoji, popusti, dodatne ugodnosti za velike 
oglaševalce); 

� donosnost neposrednega oglaševanja v odnosu na agencijsko (realizacija 
popustov in ostali stroški pri agencijah  ter stroški zaposlenih in ostali stroški 
pri zaposlenih) 

- Plan 2007:  

� organiziranost (zadolžitve, hierarhija odgovornosti: npr. podpisovanje 
pogodbe);  

� aktivnosti za doseganje planiranih prihodkov; 

� pogodbe o poslovnem sodelovanju, komercialni pogoji poslovnega 
sodelovanja, terminski plani realizacije aktivnosti,  

� itd. 

 

Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju naj do naslednje seje predloži vizijo 
izboljšanja odnosov RTV Slovenija z javnostjo. 

14. redna seja 
NS ugotavlja, da so aktivnosti za izboljšanje odnosov z javnostjo v teku. NS bo vizijo 
izboljšanja odnosov RTV Slovenija z javnostjo obravnaval na seji meseca marca, v 
sklopu obravnave celotnega področja delovanja marketinga. 

7-1  Nadzorni svet se je seznanil z vsebino dopisa: »Sklepi Nadzornega sveta RTV 
Slovenija z dne 21.12.2006« in dopisa: »Tržne dejavnosti RTV Slovenija« družbe 
PRO PLUS d.o.o. z dne 31.01.2007. Nadzorni svet naroča vodstvu JZ RTV Slovenija, 
naj  do naslednje seje  pripravi celovito poročilo  vezano na predmetno tematiko, 
upoštevaje ugotovitve imenovane delovne skupine za področje trženja. 

Nadzorni svet je na seji prejel pisne odgovore in pojasnila na vsa zastavljena vprašanja 
v času med 13. in 14. redno sejo, medtem ko je dostopnost vpogleda v pogodbe 
članom NS omogočena pri generalnem direktorju. Nadzorni svet ugotavlja, da je 
prihodek od oglasov pomemben dejavnik poslovanja Javnega zavoda RTV Slovenija. 
Zato mora generalni direktor, v primeru suma o neprimernosti posameznega oglasa za 
predvajanje na RTV Slovenija, pred prepovedjo oglasa pridobiti ustrezno mnenje 
oglaševalske zbornice. 

 

7-3  Nadzorni svet vzame na znanje informacijo z naslovom “Šef državne RTV skriva 
podatke”, objavljeno v časniku Finance dne 26.02.2007, in ob tem zavrača vse očitke, 
da generalni direktor Nadzornemu svetu RTV Slovenija noče razkriti podatkov, ki 
lahko vplivajo na poslovanje JZ RTV Slovenija. Nadzorni svet ima možnost dostopa 
in vpogleda v  vse zahtevane podatke poslovanja JZ RTV Slovenija. Poleg 
neresničnosti navedb v članku NS RTV odklanja tudi žaljiv in omalovažujoč ton kot 
neprimeren profilu časopisa. 
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15. redna seja 
3-1 NS sprejme poročilo o aktivnostih delovne skupine za trženje v času od 
imenovanja skupine dne 25. januarja 2007 do 16. aprila 2007. Ob tem nadzorni svet 
ugotavlja, da zaradi  pomanjkljivih informacij delovna skupina ne more zavzeti 
stališča o morebitnih nepravilnostih pri izvajanju tržnih dejavnosti, zato sklep 5-1 13. 
redne seje ni realiziran. NS sprejme predlog delovne skupine, da se aktivnosti za 
izpolnitev  zgoraj omenjenega sklepa nadaljujejo. 

3-2 NS za stalni nadzor izvajanja trženja, priprave cenikov trženja in aktivnosti, 
povezane z njihovim sprejemanjem imenuje Odbor za nadzor trženja v sestavi: Janez 
Čadež, Nikola Damjanić, Franc Orešnik, Igor Šetinc in Tomaž Glažar. Predsednik 
odbora je Tomaž Glažar. Podrobno opredelitev nalog odbora in predlog za spremembo 
Pravilnika o oblikovanju delovnih teles NS RTV Slovenije, bo nadzorni svet sprejel na 
prvi naslednji seji. Do takrat odbor prevzema realizacijo določil tega sklepa in izvedbo 
sklepa 5-1  13. redne seje. 

16. redna seja 
6-3 NS se je seznanil s seznamom oglaševalcev v letu 2007, ki imajo neporavnane 
obveznosti na dan 31.12.2006 in naroča službi za trženje, da v sodelovanju z Odborom 
za trženje pregleda seznam in o ugotovitvah poroča na naslednji seji nadzornega sveta. 

6-4 NS ugotavlja, da ni prejel zahtevani konkretni plan ukrepov za dosego realizacije 
plana trženja v letu 2007, zato naroča generalnemu direktorju, naj ga predloži do 
naslednje seje.  

6-5 NS se je seznanil s planom aktivnosti za izboljšanje odnosov RTV Slovenija z 
javnostjo v letu 2007. Nadzorni svet  naroča generalnemu direktorju, naj nemudoma 
sprejme ustrezne ukrepe za izboljšanje delovanja službe za odnose z javnostjo JZ RTV 
Slovenija. 

6-6 NS vzame na znanje informacijo generalnega direktorja o aktivnostih angažiranja 
zunanjega strokovnjaka za celotno področje trženja. 

6-7 NS se je seznanil z informacijo predsednika Odbora za nadzor trženja o 
ugotovitvah po pregledu pogodb o oglaševanju in položaju posameznih oglaševalcev. 
NS naroča vodstvu zavoda, da mora ugotoviti odgovorne osebe za nastale 
nepravilnosti in proti njim sprožiti ustrezne postopke za povrnitev eventualno nastale 
materialne škode za JZ RTV Slovenija. V nasprotnem primeru prevzema odgovornost 
za nastale nepravilnosti sedanje vodstvo. 

18. redna seja 
NS se je seznanil z informacijo generalnega direktorja o pripravi reorganizacije Službe 
za trženje in Službe za odnose z javnostmi, ki bo izvedena najkasneje do konca leta 
2007 in predlaga, da se predlog reorganizacije predloži v obravnavo na naslednjo sejo 
Odboru za nadzor trženja. Pri izdelavi predloga se naj upoštevajo dosedanja 
priporočila pristojnega odbora. 

 

2.3.3 Ceniki tržnih dejavnosti 

15. redna seja 
3-4   Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-
1, Ur.l. RS št. 96/05) sprejme naslednje cenike za oglaševanje na TV Slovenija: 

• Otroški paket 

• Paketno oglaševanje 

• Cenik rednih oglasnih blokov na TV Slovenija do 31.08.2007 

• Cenik posebnih oglasnih terminov na TV Slovenija do 31.08.2007 
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• Cenik prekinitev z oglasi v okviru posameznih oddaj na TV Slovenija do 
31.08.2007. 

Za ustrezno javno objavo cenikov poskrbi Služba za trženje RTV programov RTV 
Slovenija. 

16. redna seja 
6-1    Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-
1, Ur.l. RS št. 96/05) sprejme naslednje cenike za oglaševanje: 

 

          a) Televizija in Radio Slovenija: 
• Cenik rednih oglasnih blokov na TV Slovenija (velja do 31.08.2007) 
• Paketno oglaševanje na TV Slovenija – poletni paket (velja do 

31.8.2007) 
• Otroški paket za oglaševanje na TV Slovenija (velja do 31.12.2007) 
• Dobro je vedeti in TV prodaja (velja do 31.12.2007) 
• Cenik oglasov v posameznih programskih pasovih na Radiu 

Slovenija (velja do 31.12.2007) 
 
           b) Regionalni RTV center Maribor: 

• Cenik oglasnega prostora in produkcije oglasov TV Maribor (velja 
do 31.12.2007) 

• Cenik oglasnih storitev Radio Maribor (velja do 31.12.2007) 
• Cenik oglasnih storitev Radio Slovenija International (velja do 

31.12.2007) 
• TV Studio Lendava (velja do 31.12.2007) 

 
          c) Regionalni RTV center Koper-Capodistria: 

•  Cenik oglasnega prostora TV Koper-Capodistria (slovenski in 
italijanski program, velja do 31.12.2007) 

• Cenik oglasnega prostora Radio Koper-Capodistria (slovenski in 
italijanski program, velja do 31.12.2007) 

 
           d) TELETEKST 

•  Cenik Objav na teletekstu RTV Slovenija (velja do 31.12.2007) 
 
          e) INTERNET 

• Ponudba oglaševanja na spletnem portalu RTV Slovenija (velja do 
31.12.2007) 

 

                           Za ustrezno javno objavo cenikov poskrbijo službe za trženje RTV programov RTV 
Slovenija. 
 

6-2  Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-
1, Ur.l. RS št. 96/05)  sprejme  prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV 
Slovenija veljavne do 01.09.2007. Za ustrezno javno objavo prodajnih pogojev za 
oglaševanje poskrbi služba za trženje RTV programov RTV Slovenija. 

17. redna seja 
5-1   Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-
1, Ur.l. RS št. 96/05) sprejme naslednje nove cenike za oglaševanje na Televiziji 
Slovenija: 

• Cenik rednih oglasnih blokov  (velja od 1.9.2007 do 31.12.2007) 
• Cenik posebnih oglasnih terminov (velja od 1.9.2007 do 31.12.2007) 
• Cenik prekinitev z oglasi v okviru posameznih oddaj (velja od 1.9.2007 

do 31.12.2007) 
• Paketno oglaševanje (velja od 1.9.2007 dalje) 
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Za ustrezno javno objavo cenikov poskrbi Služba za trženje RTV programov. 

5-2  Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-
1, Ur.l. RS št. 96/05)  sprejme nove prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV 
Slovenija z veljavnostjo od 01.09.2007 dalje. Za ustrezno javno objavo prodajnih 
pogojev za oglaševanje poskrbi Služba za trženje RTV programov RTV Slovenija. 

18. redna seja 
NS je vzel na znanje prejet dopis  Pro Plus-a, vezan na vprašanje objave sprejetih 
cenikov za oglaševanje na TV Slovenija, z odgovorom Službe za trženje programov 
RTV Slovenija, na katero je bil dopis naslovljen. 

 

19. redna seja 
2-1  Nadzorni svet je v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija 
(ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05) obravnaval in sprejel cenike za oglaševanje v 
programih RTV Slovenija za leto 2008 z upoštevanjem pripomb in predlogov, ki so 
bili podani v razpravi. Za ustrezno javno objavo cenikov je zadolžena  Služba za 
trženje RTV programov. 

2-2  Nadzorni svet v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-
1, Ur.l. RS št. 96/05)  obravnaval in sprejel prodajne pogoje za oglaševanje v 
programih RTV Slovenija za leto 2008 z upoštevanjem pripomb in predlogov, ki so 
bili podani v razpravi. Prodajni pogoji začnejo veljati s 01.01.2008 in veljajo do 
preklica oziroma do spremembe ali sprejetja novih prodajnih pogojev. Za njihovo 
ustrezno javno objavo poskrbi Služba za trženje RTV programov RTV Slovenija. 

20. redna seja 
Nadzorni svet sprejme v vednost čistopis cenikov in prodajnih pogojev za oglaševanje 
v programih RTV Slovenija za leto 2008 in ugotavlja, da čistopis ni izdelan v skladu s 
pripombami in predlogi podanimi v razpravi na 19. redni seji, zato naroča vodstvu 
zavoda takojšnjo realizacijo skladno s sprejetima sklepoma.   

 

2.3.4 - Uvajanje celovitega načrtovanja in izračuna celotnih 
stroškov oddaj v programih RTV Slovenija 

NS je tekoče spremljal realizacijo uvajanja celovitega načrtovanja in izračuna celotnih 
stroškov oddaj v programih RTV Slovenija v okviru redne točke »tekoča obvestila 
generalnega direktorja«. 

13. redna seja 
1-5 NS ugotavlja, da je predloženo poročilo neprimerno in ne daje informacije o 
poteku projekta uvajanja celovitega načrtovanja in izračuna stroškov oddaj v 
programih RTV Slovenija. Zato ponovno naroča, naj se kratko, konkretno poročilo, iz 
katerega bo razvidno, ali se projekt izvaja glede na načrtovani potek uvajanja sistema 
(sklep 8-1 nadaljevanja 4. redne seje), poda na sejo v mesecu februarju.  

14. redna seja 
1-7 NS se je seznanil s poročilom o realizaciji celovitega načrtovanja in izračuna 
celotnih stroškov oddaj v programih RTV Slovenija. NS naroča vodstvu zavoda naj 
nadaljuje z aktivnostmi, skladno s sprejeto vsebinsko zasnovo projekta ter izdela 
terminski plan izvedbe projekta. O poteku realizacije se obvešča nadzorni svet v 
okviru točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«.  
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15. redna seja 
1-5  NS vzame na znanje poročilo o aktivnostih v mesecu februarju in marcu 2007 ter 
terminski načrt izvedbe uvajanja celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stroškov 
oddaj v programih RTV Slovenija in ponovno naroča vodstvu podjetja, da spoštuje 
sprejeti terminski plan aktivnosti. O poteku nadaljnjih aktivnosti projekta naj se tekoče 
obvešča Odbor za nadzor planiranja za področje postavitve sistema; Odbor za nadzor 
ekonomike poslovanja glede samega izračuna stroškov oddaj v programih RTV 
Slovenija in Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb glede 
potrebnih investicij. NS bo potek aktivnosti spremljal v okviru točke »tekočih obvestil 
generalnega direktorja«. 

16. redna seja 
NS se je seznanil z aktivnostmi na področju uvajanja celovitega načrtovanja in 
izračuna celotnih stroškov oddaj do junija 2007 in načrtovanimi nadaljnjimi 
aktivnostmi na projektu do konca leta 2007. V skladu s sklepom 1-5 15. redne seje se 
tekoče obvešča o poteku projekta Odbor za nadzor planiranja za področje postavitve 
sistema; Odbor za nadzor ekonomike poslovanja glede samega izračuna stroškov 
oddaj v programih RTV Slovenija in Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in 
poslovnih pogodb glede potrebnih investicij. NS bo potek aktivnosti na realizaciji 
projekta spremljal v okviru točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«. 

2.3.5 Nepremičnine zavoda 

15. redna seja 
1-6   NS se je seznanil z ugotovitvami Odbora za nadzor nad ekonomiko poslovanja, 
vezanimi na informacijo o aktivnostih JZ RTV Slovenija za uskladitev sredstev v 
upravljanju z veljavno zakonodajo in predpisi. Ob tem NS naroča vodstvu zavoda, naj 
izdela natančno evidenco o lastniškem statusu opreme in nepremičnin v upravljanju 
javnega zavoda. Najkasneje v mesecu septembru 2007 naj poslovodstvo prične 
pogajanja za ureditev statusa sredstev v upravljanju, skladno z novimi Slovenskimi 
računovodskimi standardi. NS priporoča, da se vsa oprema in nepremičnine v 
upravljanju, kot vložek države prenesejo v premoženje JZ RTV Slovenija. 

16. redna seja 
NS vzame na znanje poročilo generalnega direktorja o aktivnostih za uskladitev in 
ureditev statusa sredstev, ki jih ima zavod v upravljanju, skladno z novimi 
Slovenskimi računovodskimi standardi. Nadaljnje aktivnosti naj redno spremlja Odbor 
za nadzor ekonomike poslovanja, medtem ko se nadzorni svet o urejanju področja  
obvešča v okviru redne točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«. 

2.3.6 Prošnje 
 

- Predlog oz. idejni projekt »Medijska kreativnost invalidov«  

16. redna seja 
7-2  Nadzorni  svet RTV Slovenija se je seznanil z dopisom programskega sveta, 
vezanim na predlog oz. idejni projekt »Medijska kreativnost invalidov« in informacijo 
generalnega direktorja o programih za invalide na JZ RTV Slovenija. Nadzorni svet 
naroča vodstvu zavoda, naj da do naslednje seje pripravi podrobno obrazložitev 
projekta z viri financiranja. 

17. redna seja 
1-4  Nadzorni svet je v skladu s sklepom 7-2 16. redne seje prejel pojasnilo vodstva 
zavoda glede predlaganega projekta »Medijska kreativnost invalidov« in ugotovil da, 
na podlagi ocenjenih stroškov projekta s strani vodstva zavoda, RTV Slovenija s 
stroškovnega vidika projekta ne more uresničiti. 
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Dopis z ugotovitvenim sklepom nadzornega sveta je bil programskemu svetu posredovan 
06.09.2007. 
 
- Prošnja Zavoda za oživitev civilne družbe 

16. redna seja 
7-3 Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dopisom  Zavoda za oživitev civilne 
družbe pri organizaciji posvetovanja oz. javni razpravi na temo »Pluralnost, svoboda 
in avtonomnost medijev«, katere prispevki bodo izdani tudi v knjižni obliki (v 
slovenskem in angleškem jeziku). Glede zaprošenega sponzoriranja nadzorni svet 
ugotavlja, da je prošnja vezana na poslovno odločitev vodstva RTV Slovenija, zato je 
bil originalni dopis, naslovljen na nadzorni svet, predan v sprejem odločitve 
generalnemu direktorju RTV Slovenija.  

V skladu z ugotovitvijo, kot izhaja iz sprejetega sklepa 7-3 na 16. redni seji, je bil odgovor Zavodu za 
oživitev civilne družbe s strani nadzornega sveta poslan 05. julija 2007 in s strani generalnega 
direktorja, da bo RTV Slovenija za izvedbo posvetovanja prispevala sredstva v višini šest tisoč evrov, 
dne 20. avgusta 2007.    

 

2.4 INVESTICIJE 

2.4.1 Plan investicij 2007 

13. redna seja 
- Projekt izgradnje "news« centra na Komenskega 5 in celostne prostorsko-prometne ureditve RTV 
centra v Ljubljani  

2-2 NS daje soglasje generalnemu direktorju za podpis pisma o nameri za nakup 
stavbe na ulici Komenskega 7 v Ljubljani, pod pogojem, da zavod ne prevzame 
nobene finančne in druge obveznosti, dokler ne bodo znani vsi nakupni pogoji, ki 
morajo biti sprejemljivi za RTV Slovenija.  

2-3 NS  naroča generalnemu direktorju pripravo variantnega predloga možnosti 
gradnje na drugi lokaciji (prednosti, slabosti). 

14. redna seja 
2-1 NS sprejme informacijo o dosedanjih  aktivnostih za celotno prostorsko prometno 
ureditev RTV centra v Ljubljani in podpira pripravo primerjalne študije tako, kot je 
navedeno v točki 2. predložene pisne informacije. 

2-2 NS naroča vodstvu JZ RTV Slovenija, da za naslednjo sejo nadzornega sveta 
pripravi predstavitev projekta izgradnje »news« centra na Komenskega 5. 

2-3 NS sprejme predlog Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih 
pogodb, da se mu v okviru točke 2 predložene pisne informacije o stanju projekta 
celostne prostorsko prometne ureditve RTV centra v Ljubljani predloži projekta 
naloga za omenjeno primerjalno študijo ter k točki 4 prav tako projektna naloga in 
osnutek teksta razpisa. 

15. redna seja 
NS sprejme ugotovitve in stališča Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in 
poslovnih pogodb, kot izhajajo iz zapisnika 2. seje odbora z dne 29.3.2007. Ob tem 
NS podpira nadaljevanje potrebnih postopkov in aktivnosti tako za izgradnjo »news« 
centra kot celostno prostorsko-prometno ureditev RTV centra v Ljubljani ter naroča 
vodstvu zavoda, da o poteku aktivnosti obvešča NS v okviru »tekočih obvestil 
generalnega direktorja«. 
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16. redna seja 
2-1 Nadzorni svet  RTV Slovenija se je seznanil in podpira s strani vodstva zavoda 
predlagano spremembo razporeditve odlivov v investicijskih planskih postavkah v letu 
2007.  S spremenjeno dinamiko porabe, glede na prioritete projektov in izvedbo javnih 
razpisov, bo namreč omogočeno, da bo lahko  zavod v letu 2007 nemoteno realiziral 
porabo planiranih sredstev za investicije. (1. sprememba razporeditve odlivov sredstev 
v planu investicijskih postavk) 

Nadzorni svet sprejme poročilo o nadaljevanju aktivnosti v zvezi s celostno 
prostorsko-prometno ureditvijo RTV centra v Ljubljani. Podrobneje bo nadaljnje 
aktivnosti spremljal Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih 
pogodb, medtem ko se nadzorni svet o urejanju področja obvešča v okviru redne točke 
»tekočih obvestil generalnega direktorja«.  

18. redna seja 
2-2 Nadzorni svet se je seznanil in podpira predlog prerazporeditve sredstev 
amortizacije v okviru programsko poslovnega načrta za leto 2007 v skupnem znesku 
460.000 €. Pri tem ostajajo skupni odlivi za posamezne organizacijsko programske 
enote zavoda nespremenjeni, prav tako tudi skupni znesek investicij v letu 2007. (2. 
sprememba razporeditve odlivov sredstev v planu investicijskih postavk)  

2.4.2 Nakup filmov 
NS je že na 11. redni seji dne 30. novembra 2006 zahteval od vodstva zavoda, naj 
poda pojasnilo, na kakšen način JZ RTV Slovenija nabavlja filme in kakšne so 
povprečne cene. Argumentirano naj potrdi ali zavrne govorice, da RTV Slovenija 
kupuje dražje tuje filme, kot so ponujeni na trgu. Ker zahtevanega pojasnila glede 
nakupa filmov na 12. redni seji, ki je bila zadnja v letu 2006, NS ni prejel, je ponovno 
zahteval, naj se to predloži na naslednjo, to je 13. redno sejo, ki je bila sklicana za 25. 
januarja 2007. 

13. redna seja 
Zaradi prepozno dostavljenega gradiva je bilo dogovorjeno, da ga bo NS podrobneje 
obravnaval na naslednji seji. 

14. redna seja 
1-5 NS vzame na znanje pojasnilo, na kakšen način je JZ RTV Slovenija nabavljala 
filme in kakšne so povprečne cene. Ob tem naroča vodstvu zavoda, naj pridobi mnenje 
Računskega sodišča, ali je bila RTV Slovenija zavezana pri nakupu celovečernih 
filmov v letu 2006 izvesti javni razpis. 

1-6 NS priporoča Programskemu svetu RTV Slovenija, naj za naslednje triletno 
obdobje opredeli programske usmeritve glede uvrščanja tujega filmskega in športnega 
programa v programsko produkcijski načrt RTV Slovenija. Predlog, z oceno potrebnih 
finančnih sredstev, se predloži  nadzornemu svetu na eno prihodnjih sej.  

NS se je na 15. redni seji, sklepom 1-3, seznanil s pojasnilom  vodstva zavoda o postopkih 
nabave filmov v letu 2006 in mnenjem Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in 
poslovnih pogodb, ki je dopolnjeno pojasnilo podrobneje obravnaval na 2. redni seji dne 
29.3.2007. Na podlagi ocenjene pravilnosti postopka, za katerega po določilu tretje alineje 94. 
člena Zakona o javnih naročilih (ZJN -1A) za tovrstno nabavo v letu 2006 ni bilo potrebno 
izvajanje postopkov javnega naročanja (ob koncu leta 2006 je bil  sprejet  nov ZJN – 2, ki 
ureja to področje v 17. členu), je NS ugotovil, da je bil   sklep 1-5 14. redne seje realiziran. Ob 
tem je NS naročil vodstvu zavoda, naj v prihodnje pri odločanju o nabavi filmov pridobi več 
ponudnikov v kolikor zato obstaja možnost in med njimi izbere najugodnejšega. 
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2.5 KADROVSKE ZADEVE 

2.5.1 Stroški dela – prenova plačnega sistema v JZ RTV 
Slovenija 

15. redna seja 
2-3 NS se je seznanil z informacijo generalnega direktorja o prenovi plačnega sistema. 
Ob tem nadzorni svet podpira čimprejšnjo ureditev plačnega področja v JZ RTV 
Slovenija in naroča vodstvu zavoda naj o aktivnostih tekoče obvešča tudi Odbor za 
kadrovske zadeve. NS bo urejanje področja spremljal v okviru redne točke »tekočih 
obvestil generalnega direktorja«.  

17. redna seja 
NS vzame na znanje informacijo generalnega direktorja, da je vodstvo s sindikati 
zavoda uspelo uskladiti orientacijska delovna mesta za JZ RTV Slovenija, ki so 
podlaga za ureditev prenove plačnega sistema tudi v zavodu. Glede na to, da je za 
odpravo plačnih nesorazmerij potrebno predvideti dodatna sredstva, nadzorni svet 
soglaša z opozorilom  Odbora za kadrovske zadeve, zato priporoča vodstvu zavoda, 
naj čim prej pristopi k ustreznim razgovorom na nivoju države. Urejanje področja naj 
še naprej tekoče spremlja Odbor za kadrovske zadeve, medtem ko se NS obvešča v 
okviru točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«. 

18. redna seja 
NS se je seznanil z informacijo generalnega direktorja o poteku prenove plačnega 
sistema in s poročilom o izvedenih aktivnostih in delom na projektu prenove 
sistemizacije delovnih mest ter plačnega sistema v JZ RTV Slovenija s strani zunanje 
svetovalne družbe »MM Svetovanje« ter ugotavlja, da se aktivnosti izvajajo skladno s 
terminskim planom. 

NS podpira prizadevanja generalnega direktorja in vodstva zavoda za zmanjšanje 
števila redno in honorarno zaposlenih, za širši opis delovnih mest ter večopravilnost 
delovnih mest.  

20. redna seja 
6-1 Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlog generalnega direktorja, da se na 
podlagi določil Kolektivne pogodbe Javnega zavoda RTV redno zaposlenim v zavodu 
izplača nagrada iz naslova uspešnosti poslovanja JZ RTV Slovenija za leto 2007 v 
višini 550 € bruto, v skladu s kriteriji, ki so bili podani na seji. Izplačilo nagrade ne 
sme ogroziti presežka prihodkov nad odhodki iz poslovanja za leto 2007. 

 

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

13. redna seja 
3-1 Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da precejšnje število zaposlenih ne 
prihaja na delo v skladu z delovnimi zahtevami in pravili prisotnosti na delovnem 
mestu. S tem nastaja JZ RTV Slovenija večja gospodarska škoda, zato nadzorni svet 
zahteva, da poslovodstvo takoj uredi prisotnost vseh zaposlenih na delovnih mestih in 
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ustrezno sankcionira kršitelje, v skladu z uredbo generalnega direktorja z dne 
12.01.2007. 

14. redna seja 
2-4  NS vzame na znanje informacijo o izvajanju evidentiranja delovnega časa in 
naroča vodstvu zavoda naj:  

- pristopi k pripravi in izdelavi Pravilnika o evidenci delovnega časa, ki bo usklajen z 
veljavno zakonodajo in bo upošteval posebnosti delovnih procesov na RTV Slovenija; 

- do sprejetja Pravilnika o evidenci delovnega časa izda enotno navodilo za izvajanje 
evidence prisotnosti in obračuna delovnega časa za vse zaposlene na RTV Slovenja in 
zahteva njegovo dosledno spoštovanje ter v primeru odstopanj podvzame sankcije 
zoper kršitelje; 

- o poteku urejanja problematike v prihodnje tekoče obvešča tudi nadzorni svet.  
 

NS se je na 15. redni seji seznanil z ugotovitvijo Odbora za kadrovske zadeve, da se je 
evidentiranje prisotnosti po zadnjih ukrepih vodstva zavoda bistveno izboljšalo. V skladu s 
sklepom 2-4 14. redne seje bo NS urejanje problematike v prihodnje spremljal v okviru »tekočih 
obvestil generalnega direktorja«.           NS naroča vodstvu zavoda, da z zaposlenimi, s katerimi 
ima sklenjene anekse k pogodbam o zaposlitvi in njihova veljavnost ni zakonsko veljavna/skladna, 
pri plačilu plač pa se še vedno upoštevajo, takoj uredi njihovo skladnost z zakonodajo. 

21. redna seja 
Do naslednje redne seje se nadzornemu svetu predloži poročilo o zaposlovanju na 
RTV Slovenija v letu 2007. 

 

2.6 SREDSTVA IZ DELNIC EUTELSAT 

2.6.1 - Nova celostna podoba dnevno-informativnih oddaj TV 
Slovenija (sklep 2-1 13. redne seje) 

13. redna seja 
2-1 Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o realizaciji projekta nove 
celostne podobe dnevno-informativnih oddaj TV Slovenija in naroča, naj se mu do 
naslednje seje predloži: 

-poročilo oz. analiza gledanosti  enega meseca, in sicer od 8. januarja do 8. februarja 
2007 v odnosu od 08. januarja do 08. februarja 2006; 

-kratko pojasnilo, kje se vidi vključenost razvojne komponente v projekt in ali je bila 
res potrebna za prenovo poraba razvojnih sredstev;   

-zakaj so stroški projekta nižji od pričakovanih;  

-katere aktivnosti so izvedli znotraj zavoda in katere so izvedli zunanji izvajalci;    

-podrobno poročilo, o tem, kaj vključujejo stroški materiala in izdelave ter montaže 
scenskih elementov. 

14. redna seja 
NS se je seznanil z dopolnjenim poročilom o realizaciji projekta nove celostne podobe 
dnevno-informativnih oddaj TV Slovenija.  
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16. redna seja 
NS se je seznanil s poročilom o gledanosti oddaje »Odmevi« od dneva prenove do 
danes, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta in ugotavlja tendenco 
pozitivnega gibanja. NS naroča generalnemu direktorju, da o gledanosti predmetne 
oddaje in gledanosti po posameznih uredništvih v prihodnje redno obvešča nadzorni 
svet v okviru  točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«. 

 

2.6.2 Koriščenje sredstev Eutelsat 
NS je od 9. redne seje dalje zahteval od generalnega direktorja, da ga  v okviru 
samostojne, redne točke dnevnega reda, tekoča obveščanja generalnega direktorja, 
seznanja tudi o porabi sredstev iz naslova obveznic (v skladu s sklepom 2-1 6. redne seje) 

in delnic Eutelsat Comunications (sklepom  4-2 6. redne seje). Natančno poročilo pa 
poda  ob poročilu o poslovanju zavoda v letu 2006. 

NS je na 12. redni seji  dne 21. decembra 2006 sprejel sklep 3-1, s katerim je sprejel 
dotedanjo realizacijo posebnih programskih vsebin Radia in Televizije Slovenija in 
soglašal, da se del neporabljenih sredstev prenese  v plan za leto 2007. 

14. redna seja 
- Visoka ločljivost produkcijske tehnološke verige 

6-1 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje dodatnih finančnih sredstev za razvojni projekt 
izgradnje HD (visoke ločljivosti) produkcijskih verig, ki je v načrtu investicij v letu 
2007 označen z zaporedno številko 2.6. Hkrati naroča vodstvu zavoda, naj mu do seje 
v mesecu aprilu predloži najmanj triletni plan koriščenja sredstev, v skladu s 
sprejetimi »Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine  delnic Eutelsat in drugih 
prihodkov iz  tega naslova«. 

 

- Računalniško podprt sistem za pripravo, predvajanje in arhiviranje TV produkcije 

6-2 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje dodatnih finančnih sredstev za razvojni projekt 
Računalniško podprt sistem za pripravo, predvajanje in arhiviranje TV produkcije, ki 
je v načrtu investicij v letu 2007 označena z zaporedno številko 2.12. Hkrati naroča, 
naj se mu do seje v mesecu aprilu predloži najmanj triletni plan koriščenja sredstev, v 
skladu s sprejetimi »Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine  delnic Eutelsat 
in drugih prihodkov iz  tega naslova« 

15. redna seja 
2-1 Nadzorni svet vzame na znanje poročilo o odlivih za projekt digitalizacije 
prenosnega omrežja, za sredstva odobrena v letu 2006.  

6-1 Nadzorni svet do sprejema in potrditve najmanj triletnega plana, ki bo zagotavljal 
celovit prikaz porabe sredstev skladno s sprejetimi »Merili za koriščenje sredstev 
Eutelsat«, zamrzne koriščenje teh sredstev. V veljavi ostaja sklep 3-1 12. redne seje, s 
katerim NS RTV soglaša, da se del neporabljenih sredstev prenese v plan za leto 2007 
in sklepa 6-1 in 6-2, 14. redne seje NS. 

 

2.6.3 Dolgoročni plan porabe razvojnih sredstev  

16. redna seja 
NS se je seznanil z aktivnostmi za pripravo triletnega plana koriščenja razvojnih 
sredstev in pričakuje, da mu bo usklajen plan, po predhodni obravnavi na ustreznih 
odborih nadzornega sveta za posamezna področja, predložen na naslednjo sejo.  
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17. redna seja 
6-1  NS soglaša z ugotovitvijo Odbora za nadzor planiranja, da plan porabe razvojnih 
sredstev vsebuje postavke, ki so vezane na trenutno povečanje gledanosti programov, 
ne da pa se jih opredeliti po merilih, kot razvojna, zato sprejme predlog, da se iz 
sredstev obveznic in delnic zagotovi del sredstev za spodbujanje programskih vsebin, 
ki bodo dvigovale gledanost in poslušanost  programov RTV Slovenija.  

6-2 NS RTV Slovenija se je seznanil z načrtom koriščenja razvojnih sredstev v 
obdobju 2007 – 2010 ter predlogom koriščenja razvojnih sredstev za posebne 
programske projekte ter ugotovitvami in stališči Odbora za nadzor ekonomike 
poslovanja, Odbora za nadzor planiranja ter Odbora za spremljanje investicij, javnih 
naročil in poslovnih pogodb. NS potrjuje financiranje razvojnih in posebnih 
programskih projektov opredeljenih v načrtu koriščenja razvojnih sredstev v obdobju 
2007-2010 v višini 22 mio € za investicijske projekte; za organizacijsko-kadrovske, 
programske in posebne programske projekte 15 mio €  ter naroča vodstvu zavoda, da 
naj preostala razvojna sredstva ostanejo na razpolago za koriščenje v kasnejšem 
obdobju.  

6-3 NS naroča vodstvu, da za leto 2008 pripravi vsak razvojni projekt v skladu z 
»Merili za koriščenje razvojnih sredstev« in da, še posebej pri posebnih programskih 
projektih, opredeli ciljno gledanost. Koriščenje odobrenih razvojnih sredstev za 
posamezen razvojni in poseben programski projekt je možno le po predhodni odobritvi 
nadzornega sveta. 

6-4 NS naroča vodstvu, da se razvojna sredstva ne koristijo za reševanje likvidnostnih 
problemov JZ RTV Slovenija, razen v primeru, ko bi bilo koriščenje sredstev cenejše 
od najetja likvidnostnega kredita, pri čemer se morajo izposojena sredstva v roku 
enega meseca vrniti v prvotno, razvojno obliko. 

6-5 NS sprejme predlog generalnega direktorja, da se za investicije prvenstveno  
uporabijo sredstva obveznic, za ostale projekte, ki predstavljajo takojšnje stroške, pa 
se proda delnice. 

6-6  NS podpira predlog vodstva, da pripravi »Pravilnik o izrabi razvojnih sredstev v 
obdobju 2008-2010«, ki bo namenjen operativni razdelitvi odgovornosti za porabo 
sredstev. 

6-7 NS RTV Slovenija soglaša s predlogom vodstva, da JZ RTV Slovenija začne s 
postopkom prodaje delnic v družbi Eutelsat Communications. Postopek se opravi ob 
smiselni uporabi Uredbe o prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finančnim 
premoženjem države in občin. O postopku se tekoče obvešča nadzorni svet.  

 

18. redna seja 
- Poročilo o porabi odobrenih sredstev za leto 2007  

4-1 NS vzame na znanje poročilo o porabi razvojnih sredstev za odobrene projekte do 
31.08.2007. 

 
-  Potrditev porabe dodatnih sredstev razvoja za leto 2007 – operativni plan porabe 

4-2 NS ugotavlja, da projekt: »P-2  Oddaja Euroroute« ne sodi med razvojne projekte 
skladno s sprejetimi merili za koriščenje razvojnih sredstev, zato sprejme predlog, da 
se ga uvrsti  med posebne programske projekte.  

Dogovorjeno je bilo, da se NS do naslednje seje predloži koprodukcijska pogodba in 
struktura stroškov. Preveri naj se tudi obveznost morebitnega javnega razpisa. 
 

4-3   NS dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

K-1 Prestrukturiranje in pomladitev kadrov (del projekta za 2007). 
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4-4   NS dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

K-4 Prenova plačnega sistema in posl. procesov (del projekta za 2007). 

 

4-5   NS dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-3 Rekonstrukcije radijskih glasbenih studiev. 

 

4-6   NS dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-7 Izgradnja omrežja digitalne TV (DVB-T). 

 
4-7   NS dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-8 TV oprema za parlamentarni program. 

 

4-8   NS dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-9 Izgradnja in posodobitev TV režij (podprojekt). 

 

4-9  NS izloči iz obravnave projekt: »T-11  Multimedijski projekti« do prejema 
izsledkov revizije poslovanja PPE Multimedijski center za leto 2007. 

 

4-10  NS dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-15 Reportažna vozila in oprema (1. podprojekt). 

 
 

-  Dolgoročni plan porabe razvojnih sredstev  

4-11  NS je obravnaval in sprejel čistopis »Načrt koriščenja razvojnih sredstev v 
obdobju 2007-2010«.  Ob tem NS ponovno poudarja in naroča vodstvu zavoda, da je 
koriščenje odobrenih razvojnih sredstev iz obravnavanega načrta za posamezen 
razvojni in poseben programski projekt možno le po predhodnem sprejetju vsakega 
posameznega projekta v skladu z »Merili za koriščenje razvojnih sredstev« s strani 
NS. Pri posebnih programskih projektih je potrebno konkretno opredeliti predvideno 
povečanje gledanosti TV programov in splošne poslušanosti radijskih programov.  

 
- Predlog organizacijskega predpisa o izrabi finančnih sredstev za razvojne projekte 
2008-2010 

4-12  NS se je seznanil s predlogom organizacijskega predpisa o izrabi finančnih 
sredstev za razvojne projekte 2008-2010, ki ga bo sprejel generalni direktor RTV 
Slovenija. 

Generalni direktor je »Organizacijski predpis o izrabi finančnih sredstev za razvojne projekte 2008-
2010«, ki je del programsko-finančnega dela PPN 2008, 2009 in PPN 2010, sprejel in izdal 
24.10.2007. 

19. redna seja 
Nadzorni svet opozarja, da je koriščenje odobrenih razvojnih sredstev iz 
obravnavanega načrta za posamezen razvojni in poseben programski projekt možno le 
po predhodnem sprejetju vsakega posameznega projekta v skladu z »Merili za 
koriščenje razvojnih sredstev« s strani nadzornega sveta. Pri posebnih programskih 
projektih je potrebno konkretno opredeliti predvideno povečanje gledanosti TV 
programov in splošne poslušanosti radijskih programov.  
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21. redna seja 
 

3-2 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

P-5  –  PRENOVA SPLETNIH STRANI 1. IN 3. RA PROGRAMA 

 
3-3 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

P-6  –  SPODBUJANJE SLOVENSKE GLASBENE 
USTVARJALNOSTI 

 
3-4 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

P-7  –  SPODBUJANJE ZABAVNOGLASBENE PRODUKCIJE 

 
3-5 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

P-8  –  RAZVOJ BLAGOVNIH ZNAMK RADIA SLOVENIJA 

 
3-6 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

P-10  –  UREDNIŠTVO ZA PROMETNE IN SERVISNE 
INFORMACIJE 

 
3-7 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

P-11  –  EURORADIO 

 
3-8 Nadzorni svet je obravnaval in dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za  
projekt:  

K-1  –  PRESTRUKTURIRANJE IN POMLADITEV KADROV. 

 
3-9 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

K-2  –  RAZVOJ PERSPEKTIVNIH KADROV – 
ŠTIPENDIRANJE in predlaga vodstvu zavoda, da z vsakim od teh kadrov 
sklene pogodbo z zavezo, da določeno časovno obdobje  po zaključku 
študija (upoštevajoč stopnjo izobrazbe) ostane v zavodu in vrne sorazmerni 
del štipendije v primeru predčasnega odhoda.   

 
3-10 Nadzorni svet je obravnaval predlog operativnega plana za koriščenje 

razvojnih sredstev za projekt: K-5  –  LABORATORIJ ZA RAZVOJ 
VSEBIN/FORMATOV IN KREATIVNI STUDIO vendar projekta ne 
potrjuje. Nadzorni svet naroča vodstvu, naj do naslednje seje pripravi nov 
predlog projekta upoštevajoč pripombe v razpravi (projekt naj se 
konkretizira in v  razvojnih ciljih opredeli produkt, ki bo rezultat projekta. 
Produkt mora biti oprijemljiv in predstavljati novo vrednost). 

 
3-11 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

K-6  –  E–IZOBRAŽEVANJE 

 
3-12 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-12  –  RAČUNALNIŠKI SISTEMI ZA TV PRODUKCIJO 
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3-13 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-15  –  REPORTAŽNA VOZILA IN OPREMA 

 
3-14 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

PP-3  –  OBLETNICI  RADIA IN TV 

 
3-15 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

PP-4  –  PROGRAMI ZA SLOVENCE PO SVETU 

 
3-16 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

PP-5  –  IGRANI PROJEKTI 

 
3-17 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

PP-6  –  ROMSKE ODDAJE 

 
3-18 Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

PP-7  –  CIRCOM REGIONAL 2008 

 
Po končani 26. redni letni konferenci Circom regional, ki bo potekala v mesecu maju 
2008 v Mariboru, naj se nadzornemu svetu predloži zaključno finančno poročilo, 
poročilo o oddajah, ki so bile objavljene v programih RTV Slovenija v letu 2007, 
vključno z informacijo, kje je upravni oz. finančni sedež Circoma regional. 

 

2.7 PRAVNE ZADEVE 

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

13. redna seja 
1-2 NS ugotavlja, da Finančno računovodska služba zavoda ni predložila konkretnega, 
vsebinsko jasnega predloga sklepa, saj iz priloženega mnenja DURS-a in odgovora 
davčnega svetovalca -podjetja BDO EOS Svetovanje, d.o.o.- izhaja, da je »Pravilnik o 
izplačilu sejnin in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega 
sveta RTV Slovenija, njunih organov in delovnih teles ter programskih odborov« v 
skladu z veljavnimi predpisi. Zato nadzorni svet naroča poslovodstvu, naj uskladi in 
obračuna sejnine in druge stroške skladno s sprejetim pravilnikom, od datuma njegove 
veljavnosti dalje. 

1-3   Nadzorni  svet naroča, naj se mu do naslednje seje poda: 

- poročilo o stroških, ki so nastali v zvezi s svetovanji zunanjih svetovalnih 
institucij glede pravilnosti obračunavanja sejnih in drugih stroškov po 
»Pravilniku o izplačilu sejnin in povračilu drugih stroškov članom 
Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in 
delovnih teles ter programskih odborov«; 
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- poročilo (z obračunom) o dejansko opravljenih storitvah oz. delu, ki ga je v 
letu 2006 za RTV Slovenija opravilo davčno svetovalno podjetje BDO EOS 
Svetovanje, d.o.o. in sicer: 

• kako in na kakšen način je bilo  podjetje izbrano (javni razpis,…);  

• priloži naj se pogodba, če je bila sklenjena;  

• v preglednici: 

- vsebina posameznih svetovanj, 

- koliko ur,  

- po kakšni tarifi in  

- koliko svetovanj za posamezno vsebino.  

14. redna seja 
NS ugotavlja, da je sklep 1-2 13. redne seje realiziran, saj je bil članom opravljen 
poračun obračuna sejnin in drugih stroškov v skladu s sprejetim pravilnikom od dneva 
veljavnosti, to je 26.10.2006 do konca leta 2006, medtem ko je bil obračun za mesec 
januar 2007  opravljen v skladu z pravilnikom.   

1-2 NS se je seznanil s poročilom o stroških davčnega svetovanja družbe BDO EOS 
Svetovanje, d.o.o. Ljubljana (sklep 1-3 13. redne seje). Ob tem NS naroča vodstvu 
zavoda, naj za izbiro izvajalca davčnega svetovanja za nadaljnje storitve razširi krog 
kandidatov in opredeli merila (cena, reference ponudnika, itd) ter izvede javno 
naročilo in izbere najugodnejšega izvajalca, s katerim pogodbeno dogovori poslovno 
sodelovanje za leto 2007/2008. 

 

NS je na 15. redni sejo sprejel pojasnilo vodstva zavoda o izvedbi davčnega svetovanja v letu 
2007.  

 

2.7.2 Merila za koriščenje sredstev Eutelsat 
Nadzorni svet je na podlagi določbe 6. in 33. člena poslovnika sprejel »Merila za 
koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega 
naslova«, s sklepom 3-3 na 12. redni seji 21. decembra 2006.  Merila so bila 
objavljena v glasilu Informator, št. 47 dne 04.01.2007 in na spletu RTV Slovenija.    

13. redna seja 
NS vzame na znanje prejeto poročilo “Koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za 
delnice Eutelsat (Realizacija sklepa 3-1, 12. redne seje nadzornega sveta, 
21.12.2006)«. Ob tem pa opozarja, da le to vsebinsko ni povsem ustrezno. V povezavi 
z ugotovitvami v razpravi pod točko »pobude, razno«, niso pojasnjene niti osnovne 
zahteve pri dodelitvi: razlaga v čem so posamezni projekti razvojnega pomena za RTV 
Slovenija, soglasje programskega sveta za posamezno oddajo. 

V izogib ponovnemu nerazumevanju NS opozarja, da kljub sklepu 3-1 12. redne seje, 
s katerim je sprejel realizacijo posebnih projektov vsebin Radia in Televizije Slovenija 
v letu 2006 in dal soglasje, da se del neporabljenih sredstev prenese v plan 2007, ni 
bilo s strani programov podanega še nobenega poročila ali predloženega projekta niti v 
skladu s sklepom 2-4 6. redne seje (predhodno se predložijo konkretni programski 
projekti, ki so opredeljeni vsebinsko, stroškovno in s časovno dinamiko porabe 
sredstev ter odgovornimi osebami za izvedbo posameznega projekta) niti s sprejetimi 
merili (sklep 3-2 12. redna seja). V bodoče naj se upošteva 4. člen sprejetih meril, po 
katerem je porabo sredstev v vseh primerih potrebno predvideti na podlagi najmanj 
triletnega načrta, saj bo le tako zagotovljen celovit prikaz porabe sredstev. To pomeni, 
da je potrebno najprej predložiti in sprejeti triletni načrt. 
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2.7.3 Kodeks vedenja in obnašanja zaposlenih na RTV Slovenija 
Na 11. redni seji je NS menil, da v  sklop imagea, kot enega pomembnih dejavnikov, 
še posebej javne, nacionalne Radiotelevizije, sodi tudi zunanji izgled zaposlenih. 
Zlasti velja to za tiste, ki jih je pri opravljanju njihovih nalog mogoče videti tudi na 
ekranu (npr. novinarje, kamermane, ipd.). Zato je NS zanimalo, ali obstaja v zavodu 
kodeks vedenja in obnašanja. V primeru, da ga hiša ima, je NS predlagal, da se ga 
predstavi tudi NS, v nasprotnem primeru pa je priporočal, da se o čimprejšnji pripravi 
le-tega resno razmisli. Ker zavod kodeksa nima, je NS na 12. redni seji ponovno 
priporočil generalnemu direktorju, naj o njegovi pripravi resno razmisli in čim prej 
določi odgovorno osebo, ki bo pričela z aktivnostmi za njegovo pripravo. 

14. redna seja 
1-4  NS vzame na znanje informacijo generalnega direktorja, da je zavod začel z 
aktivnostmi za pripravo Kodeksa vedenja in obnašanja zaposlenih na RTV Slovenija. 
Odgovorna oseba za pripravo je mag. Cvetka Žirovnik, pomočnica generalnega 
direktorja za kadre, organizacijo in izobraževanje. Predlog kodeksa bo pripravljen v 
roku 2 mesecev. O sprejetju se obvesti tudi NS. 

NS je na 18. redni seji vzel na znanje poročilo generalnega direktorja na osnutek »Kodeksa 
ravnanja zaposlenih v JZ RTV Slovenija« in naročil vodstvu, naj o aktivnostih na predmetnem 
področju obvešča NS   v okviru točke »tekočih obvestil generalnega direktorja.« 

 

2.7.4 Pobuda za razveljavitev Pravilnika o avtorskih in sorodnih 
pravicah iz delovnega razmerja pri RTV Slovenija  

18. redna seja 
2-1 Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pobudo generalnega direktorja za 
razveljavitev Pravilnika o avtorskih in sorodnih pravicah iz delovnega razmerja pri 
RTV Slovenija ter mnenjem in predlogom Odbora za pravne zadeve, ki je predmetno 
zadevo obravnaval na seji 25.09.2007. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, 
naj zaradi pomanjkljivosti v določbah 9. in 13. člena, Pravilnika o avtorskih in 
sorodnih pravicah iz delovnega razmerja pri RTV Slovenija, ki ga je sprejel Svet 
javnega zavoda RTV Slovenija na 26. redni seji, dne 21.04.2005, razveljavi pravilnik 
oziroma sprejme ustrezne spremembe 9. in 13. člena. 

19. redna seja 
Razveljavitev ali ustrezna sprememba 9. in 13. člena Pravilnika o avtorskih in 
sorodnih pravicah iz delovnega razmerja pri RTV Slovenija pravilnika, ki ga je sprejel 
Svet JZ RTV Slovenija na 26. redni seji dne 21.04.2005, je v pristojnosti odločitve 
generalnega direktorja. O sprejetju novega pravilnika oz. spremembi omenjenih dveh 
členov obstoječega pravilnika se obvesti tudi nadzorni svet. 

 

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

21. redna seja 
4-1 Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 4. alineje prvega odstavka 27. člena 
Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05) sprejme predložen 
predlog novega »Pravilnika o prijavi in odjavi radijskih in televizijskih sprejemnikov 
ter o pogojih plačevanja  prispevka za programe RTV Slovenija« z upoštevanjem 
pripomb, ki so bile  podane v razpravi.  
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2.7.6 Sprememba in dopolnitev »Pravilnika o kriterijih za odpis, 
delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe 
RTV Slovenija« 

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

 

2.7.7 Pravde 

14. redna seja 
- Tožbeni zahtevki  - OE Oddajniki in zveze 

7-4  NS naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje pripravi poročilo o tožbenih 
zahtevkih lastnikov zemljišč, na katerih stojijo RTV pretvorniki, brez soglasja 
lastnikov - kateri tožbeni zahtevki obstajajo, kakšna je vsebina zahtevkov oz. kakšni 
so razlogi zanje, kakšne so možne ekonomske posledice na poslovanje zavoda v 
primeru, da RTV tožbe izgubi. 

V skladu s sklepom 7-4 je NS prejel in se seznanil s poročilom o aktualnih tožbenih zahtevkih 
lastnikov zemljišč, na katerih stojijo telekomunikacijski objekti in naprave RTV Slovenija (OE 
Oddajniki in zveze) na 15. redni seji. 

 
- Licenčna pogodba s Filmskim skladom (vezano na  dopis Pro Plus-a, v zadevi: »Sklepi NS RTV 
Slovenija z dne 21.12.2006 - dodatni podatki » - z dne 09.05.2007)  

7-1  Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo generalnega direktorja 
v zvezi s sklenitvijo licenčne pogodbe s Filmskim skladom Republike Slovenije in 
ugotavlja, da je vodstvo RTV Slovenija predmetno zadevo uredilo po zakoniti poti.  

Odgovor  Pro Plusu je bil poslan 05. julija 2007. 

 

16. redna seja 
- Problematika plačevanja nadomestil za uporabo avtorskih glasbenih del (SAZAS)   

5-1 Nadzorni  svet RTV Slovenija potrjuje predlog vodstva, da se dokumentacija 
vezana na problematiko plačevanja nadomestil za uporabo avtorskih glasbenih del 
(SAZAS) označi z oznako »ZAUPNO«. 

5-2 Nadzorni svet RTV Slovenija vzame na znanje dopis generalnega direktorja RTV 
Slovenija ministru za gospodarstvo v zadevi SAZAS z dne 30.5.2007 kot odziv na 
dopis odvetniške družbe Colja, Rojs & Partnerji z dne 18.5.2007.  

Nadzorni svet sprejme na znanje poročilo v zvezi s plačilom nadomestil za uporabo 
avtorskih glasbenih del in potrjuje prizadevanja vodstva RTV Slovenija, da se doseže 
pisni dogovor med JZ RTV Slovenija in združenjem SAZAS o ureditvi medsebojnih 
razmerij.    

17. redna seja 
2-1 NS vzame na znanje poročilo generalnega direktorja o aktualnem dogajanju med 
RTV Slovenija in združenjem Sazas v času med junijem in avgustom 2007 in 
informacijo, da je Ministrstvo za kulturo dne 9.7.2007 izdalo odločbo, s katero je 
zavrnilo zahtevo Sazas-a za izbris radijskih in televizijskih programov, katerih 
izdajatelj je javni zavod.  
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2-2 NS podpira prizadevanja vodstva, da se doseže pisni dogovor med JZ RTV 
Slovenija in združenjem SAZAS.  

2-3 NS naroča Odboru za pravne zadeve, naj v prihodnje spremlja predmetno zadevo. 

2-4 NS naroča vodstvu zavoda, naj mu do konca leta 2007 predloži še poročilo o 
velikih avtorskih pravicah. 

18. redna seja 
NS vzame na znanje poročilo o aktualnem dogajanju in urejevanju problematike 
plačevanja nadomestil za uporabo avtorskih glasbenih del. Aktivnosti naj še naprej 
tekoče spremlja Odbor za pravne zadeve, medtem ko se do dokončne rešitve o 
urejanju problematike obvešča NS v okviru točke »tekočih obvestil generalnega 
direktorja«. 

 
 

2.8 NOTRANJE AKTIVNOSTI NADZORNEGA SVETA 

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

13. redna seja 
4-1  Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV 
Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/2005), 22. členom Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 
106/2006), 17. členom poslovnika in na podlagi 2. člena Pravilnika o oblikovanju 
delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje: 

         Odbor za nadzor planiranja v sestavi: T. Glažar, M. Žvelc in dr. M. Durjava.  

         Odbor za nadzor ekonomike poslovanja v sestavi: F. Orešnik, T. Glažar in S. Heine.  

         Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb v sestavi: J. 
Čadež, dr. M.    

          Durjava, N. Damjanić in M. Žvelc.  

         Odbor za kadrovske zadeve v sestavi: S. Heine, J. Čadež, mag. S. Škornik in mag. I. 
Šetinc. 

         Odbor za pravne zadeve v sestavi: mag. K. Jaklič in mag. S. Škornik. 

Predsednike odborov izberejo člani na prvi seji posameznega odbora, nakar jih na prvi 
redni seji imenuje nadzorni svet.  

NS ob tem naroča vodstvu zavoda, naj sproti določi, kdo bo operativno in strokovno 
sodeloval s posameznim odborom. 

Glede pravnih mnenj Pravne službe RTV Slovenija nadzorni svet naroča, naj generalni 
direktor pojasni na podlagi katerega zakona ali predpisa in katerega člena mora članstvo 
delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija ustrezati enakim objektivnim merilom 
oziroma omejitvam, ki veljajo za člane nadzornega sveta. 

14. redna seja 
1-13 NS ugotavlja, da so bili v skladu z dogovorom na 13. redni seji opravljeni sklici vseh 
imenovanih odborov. Glede na to, da so bili le-ti pred današnjo redno sejo NS, se članom 
odborov sejnina in povračilo potnih in drugih stroškov ne izplača.  
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1-14 NS sprejme predlog, da imenuje v Odbor za pravne zadeve še enega člana. Na 
podlagi določbe 2. in 5. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles NS imenuje za 
člana Odbora za pravne zadeve g. Martina Žvelca. 

1-15 NS v skladu s 5. členom Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta 
RTV Slovenija imenuje za predsednika: 

          Odbora za nadzor planiranja, g. Tomaža Glažarja; 

          Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, g. Franca Orešnika; 

          Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, g. Janeza 
Čadeža; 

          Odbora za kadrovske zadeve, ga. Sonjo Heine in 

          Odbora za pravne zadeve,  g. mag. Klemna Jakliča. 

1-16 NS dopolnjuje sklep 4-1 13. redne seje s tem, da mandat imenovanim odborom 
poteče s pretekom mandata nadzornega sveta oziroma preklicem imenovanja. 

NS naroča vodstvu zavoda, naj določi, kdo bo operativno in strokovno sodeloval s 
posameznim odborom. 

16. redna seja 
3-1  NS na podlagi določbe 17. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija ter 6. 
člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles sprejme dopolnitev pravilnika. Pravilnik se 
dopolni tako, da se: 

- v 2. členu doda nova alinea: »Odbor za nadzor trženja« 

- za 17. členom se doda nov 18. člen, ki se glasi:  

            »Odbor za nadzor trženja: 

- obravnava delovanje vseh tržnih dejavnosti, ki so zajete v službi za trženje, 
službi za stike z javnostmi, službi za promocijo in drugih oddelkih (arhivi, 
ZKP, Oddajniki in zveze, najem opreme in drugi) RTV Slovenija; 

- obravnava cenike in predloge cenikov tržne dejavnosti; 

- obravnava pogoje za oglaševanje; 

- analizira sklepanje in izvajanje pogodb z odjemalci; 

- obravnava izvajanje oglaševanja v skladu z Zakonom o RTV Slovenija in 
Zakonom o medijih.« 

- 18. člen postane 19. člen. 

3-2  NS RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija, 22. člena 
Statuta RTV Slovenija, 17. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija ter 6. člena 
Pravilnika o oblikovanju delovnih teles sprejme dopolnitev slednjega z imenovanjem in 
opredelitvijo področja dela Odbora za nadzor trženja. Sklep o dopolnitvi pravilnika se 
objavi v glasilu Informator in ustrezno upošteva pri čistopisu objave na spletnih straneh 
RTV Slovenija.    

17. redna seja 
1-2  Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV 
Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/2005), 22. členom Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 
106/2006), 17. členom poslovnika in na podlagi 5. člena Pravilnika o oblikovanju 
delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje članico nadzornega sveta mag. 
Matejo Vodeb v naslednje odbore: Odbor za nadzor ekonomike poslovanja, Odbor za 
kadrovske zadeve in Odbor za pravne zadeve. 
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18. redna seja 
5-2  Nadzorni svet na podlagi predloga Odbora za nadzor trženja in v skladu s 5. členom 
Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija imenuje za 
predsednika omenjenega odbora g. Nikolo Damjanića. 

 

2.8.2 Poročilo o delu NS RTV Slovenija za leto 2006 

14. redna seja 
4-1   NS RTV Slovenija na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika sprejme poročilo 
o delu nadzornega sveta v letu 2006. Poročilo se predloži: predsedniku Državnega zbora, 
predsedniku Vlade Republike Slovenije, ministru za kulturo, generalnemu direktorju RTV 
Slovenija, direktorju Radia in direktorju Televizije, predsedniku Programskega sveta RTV 
Slovenija, predsedniku Sveta delavcev RTV Slovenija ter predsednikom reprezentativnih 
sindikatov RTV Slovenija (Sindikata Kulturnih in umetniških ustvarjalcev, Sindikata 
delavcev radiodifuzije in predsedniku Koordinacije novinarskih sindikatov RTV 
Slovenija). Poročilo se objavi tudi na Internetnem spletu RTV Slovenija. 

15. redna seja 
NS sprejme informacijo predsednika NS, da je Odbor DZ RS za kulturo, šolstvo in šport 
na seji dne 10. aprila 2007 obravnaval  »Poročilo o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija 
v letu 2006«. Ocenil ga je kot ustreznega in menil, da obravnava poročila na seji 
Državnega zbora ni potrebna. 

18. redna seja 
NS sprejme informacijo, da je »Poročilo o delu Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 
2006« na seji 19. septembra 2007 obravnavala Komisija Državnega zbora za nadzor 
javnih financ. Slednja je sprejela tudi dva sklepa. S prvim je menila, da je poročilo dobro 
pripravljeno in obravnava poročila na seji Državnega zbora Republike Slovenije ni 
potrebna. Z drugim sklepom je predlagala Odboru Državnega zbora RS za kulturo, šolstvo 
in šport, da ob obravnavi letnega poročila JZ RTV Slovenija, posebno pozornost posveti 
problemu digitalizacije RTV.  

 

 

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 realizaciji uvedbe celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stroškov oddaj v programih 
RTV Slovenija v skladu s  sklepom 1-7 14. redne in sklepom 1-5 15. redne seje  (v povezavi s 
sklepom 8-1 4. redne seje in dogovor na 5. redni seji); 

 

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

 
- o problematiki pritožb na nadzorni svet (dogovor 7. redne seje v povezavi z dogovorom na 9. 

in 10. redni seji). NS se obvešča o dogajanju v zvezi s sporom z mariborskimi novinarji in ga 
seznani, ko bo zadeva rešena na pristojnem sodišču; 

 

- o izvajanju evidentiranja delovnega časa (sklep 3-1 13. redne seje v povezavi s sklepom 2-4 
14. redne seje ter dogovora na 15. redni seji); 
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- o aktivnostih za izgradnjo »news« centra in celostne prostorsko-prometne ureditve RTV 
centra v Ljubljani (dogovor 15. redne seje); 

 
- o aktivnostih priprave projektov, vezanih na možno pridobivanje nepovratnih sredstev EU 

(dogovor 15. redne seje); 
 

- o urejanju prenove plačnega sistema (dogovor 15. redne seje); 
 

- o aktivnostih za uskladitev sredstev v upravljanju z veljavno zakonodajo in predpisi (sklep 2-5 
5. redne seje v povezavi z dogovorom na 6. in  8. redni seji ter sklepom 1-6 15. redne seje); 

 
- o gledanosti oddaje »Odmevi« od dneva prenove, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega 

(dogovor 16. redne seje) 
 

Generalni direktor je o večini področij poročal redno, v skladu z dogovorom, medtem ko je NS prejel 
informacijo o gledanosti oddaje »Odmevi« od dneva prenove, v primerjavi z enakim obdobjem 
preteklega, le na 16. redni seji. Iz leta 2006 ostaja odprt še spor z mariborskimi novinarji. V zvezi z 
aktivnostmi priprave projektov, vezanih na možno pridobivanje nepovratnih sredstev EU pa je 
generalni direktor po sklepu 7-3 21. redne seje dolžan predložiti NS poročilo, na  katere projekte oz. 
javne razpise za pridobitev nepovratnih sredstev EU se je prijavila RTV Slovenija v letu 2007, 
vključno z navedbo njihovi uspešnosti. 

 

 

4 SKLEPI, KI ŠE NISO IZPOLNJENI  
 

13. redna seja z dne  25. januarja 2007  
 

Ob upoštevanju podanih pojasnil k predlaganim planskim dokumentom za leto 2007 in predlaganim 
dopolnitvam, s katerimi je bil na 12. redni seji NS dne 21.12.2006 sprejet finančni plan, je NS ob 
realizaciji sklepov v sklopu sklepa 1-6 na 13. redni seji dne 25.1.2007 ugotovil, da ni realizirana 
zahteva, da se podrobneje razmeji in loči finančno poslovanje javne službe in tržne dejavnosti, saj 
dodatna pojasnila glede uporabljenih sodil za razmejevanje prihodkov in odhodkov na dejavnost javne 
službe ter dejavnost prodaje blaga in storitev na trgu, niso ustrezna, ker niso v skladu z veljavno 
zakonodajo (14. člen Zakona o RTV). Zato je NS naročil poslovodstvu, da takoj uskladi sodila z veljavno 
zakonodajo ter zagotovi ločitev med javno službo in tržno dejavnostjo.  
 

15. redna seja z dne  26. april 2007  
 

NS se je s sklepom 1-6 seznanil z ugotovitvami Odbora za nadzor nad ekonomiko poslovanja, 
vezanimi na informacijo o aktivnostih JZ RTV Slovenija za uskladitev sredstev v upravljanju z 
veljavno zakonodajo in predpisi. Ob tem je naročil vodstvu zavoda, naj izdela natančno evidenco o 
lastniškem statusu opreme in nepremičnin v upravljanju javnega zavoda. Najkasneje v mesecu 
septembru 2007 naj poslovodstvo prične pogajanja za ureditev statusa sredstev v upravljanju, skladno z 
novimi Slovenskimi računovodskimi standardi. NS je priporočil, da se vsa oprema in nepremičnine v 
upravljanju, kot vložek države prenesejo v premoženje JZ RTV Slovenija. 

V skladu z dogovorom na 16. redni seji redno spremlja nadaljnje aktivnosti Odbor za nadzor 
ekonomike poslovanja, medtem ko se NS o urejanju področja obvešča v okviru točke »tekočih obvestil 
generalnega direktorja«. 
 

17. redna seja z dne  30. avgusta 2007  
 

S sklepom 2-4 je bilo naročeno vodstvu zavoda, naj se NS do konca leta 2007 predloži še poročilo o 
velikih avtorskih pravicah. 
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18. redna seja z dne  24. oktobra 2007  
 

NS je s sklepom 1-6  podprl predlog Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da generalni direktor  
prične, po sprejemu PPN za leto 2008, z revizijo poslovanja PPE Multimedijski center za leto 2007. 
 

NS je s sklepom 1-7 sprejel informacijo Odbora za nadzor ekonomike poslovanja v zvezi z vsebino 
razpisne dokumentacije za izbiro izgradnje Poslovno informacijskega sistema, videnjem izvedbe 
projekta IT s strani svetovalca generalnega direktorja za informacijsko tehnologijo in ekonomiko 
projekta ter podpira predlog odbora, da vodstvo zavoda do konca leta 2007 izvede revizijo projekta 
realizacije prenove PIS, s poudarkom na preveritvi upoštevanja Zakona o javnih naročilih in preveritvi 
pravnih podlag za sklepanje aneksov k osnovni pogodbi.  
V skladu z dogovorom na 20. redni seji vodstvo predloži NS poročilo o ugotovitvah revizije projekta 
realizacije prenove PIS do 10.01.2008. 
 

NS se je seznanil z informacijo generalnega direktorja o pripravi reorganizacije Službe za trženje in 
Službe za odnose z javnostmi, ki bo izvedena najkasneje do konca leta 2007 in predlaga, da se predlog 
reorganizacije predloži v obravnavo na naslednjo sejo Odboru za nadzor trženja. Pri izdelavi predloga 
se naj upoštevajo dosedanja priporočila pristojnega odbora. 
 
S sklepom 2-1 se je NS seznanil s pobudo generalnega direktorja za razveljavitev Pravilnika o 
avtorskih in sorodnih pravicah iz delovnega razmerja pri RTV Slovenija ter mnenjem in predlogom 
Odbora za pravne zadeve, ki je predmetno zadevo obravnaval na seji 25.09.2007. NS je naročil 
generalnemu direktorju, naj zaradi pomanjkljivosti v določbah 9. in 13. člena, Pravilnika o avtorskih in 
sorodnih pravicah iz delovnega razmerja pri RTV Slovenija, ki ga je sprejel Svet javnega zavoda RTV 
Slovenija na 26. redni seji, dne 21.04.2005, razveljavi pravilnik oziroma sprejme ustrezne spremembe 
9. in 13. člena.   
O sprejetju novega pravilnika oz. spremembi omenjenih dveh členov obstoječega pravilnika se v 
skladu z dogovorom na 19. redni seji obvesti tudi NS. 
 
NS je obravnaval in s sklepom 3-1 podprl predložene popravljalne ukrepe vodstva zavoda na 
ugotovljene napake in nepravilnosti v revizijskem poročilu, upoštevanje priporočila revizijske hiše 
KPMG, za leto 2005 in 2006. Ob tem nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj tekoče spremlja 
potek realizacije popravljalnih ukrepov za leto 2006 in v primeru odstopanj ustrezno ukrepa. Končno 
poročilo o odpravi ugotovljenih napak in nepravilnosti iz revizije se NS predloži ob zaključnem računu 
za leto 2007. 
 

Dogovorjeno je bilo, da Odbor za nadzor ekonomike poslovanja podrobneje pogleda oceno 
potencialnih obveznosti iz naslova odprtih tožbenih zahtevkov (priloga popravljalnih ukrepov za leto 2006) 
in o ugotovitvah seznani NS na eni prihodnjih sej.  

 

19. redna seja z dne 15. novembra  2007  
 

V razpravi ob osnutku programsko poslovnega načrta za leto 2008 je bilo predlagano, da Odbor za 
nadzor ekonomike poslovanja preveri, ali zavod dejansko vodi prihodke in odhodke iz naslova 
opravljanja javne službe ter prihodke in odhodke iz naslova tržnih dejavnosti na dveh ločenih računih.  
 

V skladu z 80.-im členom Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju bo NS obravnaval poročilo o 
delu Sveta delavcev RTV Slovenija v letu 2007 ob obravnavi zaključnega računa zavoda za leto 2007. 
 

20. redna seja z dne 29. novembra  2007  
 

Ker sklepi 3-3, 3-6 in 3-7 niso bili realizirani v skladu s sprejetimi je NS na 21. redni seji  v sklopu 
sklepa 1-2 sprejel predlog generalnega direktorja, da bo čistopis programsko poslovnega načrta za leto 
2008 obravnaval na izredni seji dne 17.01.2008. 
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21. redna seja z dne 20. decembra 2007  
 

V skladu z dogovorom na 21. redni seji (v povezavi s sklepom 3-18, ko je NS dovolil koriščenje razvojnih 
sredstev za projekt: »PP-7  –  CIRCOM REGIONAL 2008«) se po končani 26. redni letni konferenci Circom 
regional, ki bo potekala v mesecu maju 2008 v Mariboru, NS predloži zaključno finančno poročilo, 
poročilo o oddajah, ki so bile objavljene v programih RTV Slovenija v  letu 2007, vključno z 
informacijo, kje je upravni oz. finančni sedež  Circoma regional. 
 
 

ZAKLJUČEK 
 
Namen poročila je predstaviti delo in aktivnosti, ki jih je nadzorni svet opravil v letu 2007. Ob tem pa 
ne gre spregledati tudi tistih, ki so bile opravljene preko delovnih teles. Zato v poročilu ne gre iskati  
niti obrambe niti samohvale. Gre za predstavitev enoletnega dela nadzornega sveta, njegovih 
ugotovitev, stališč in naročil, skratka njegovih rezultatov, za napore in stremljenja več kot dva tisoč 
redno zaposlenih na RTV Slovenija ter za spodbuden rezultat, ki ga bomo v prihodnje poskušali še 
izboljšati. 
 
Nadzorni svet se pridružuje  tistim, ki menijo, da Slovenija potrebuje javno Radiotelevizijo, saj je edina 
strokovno usposobljena za utrjevanje in ohranjanje slovenskega jezika, slovenske kulturne 
ustvarjalnosti, nacionalnega arhivskega bogastva ter narodne identitete tako na domačih tleh kot v 
Evropski Uniji. Temu pa je potrebno dodati še, da mora biti tudi javna RTV Slovenija učinkovita, 
uspešna, gospodarna, kvalitetna, inovativna in progresivna, uporabnikom in zaposlenim prijazna, 
skratka taka, da bomo lahko nanjo ponosni vsi, tudi v širših okvirih. Nadzorni svet upa, da se temu 
mnenju pridružujejo tako bralci tega poročila kot Državni zbor Republike Slovenije. 

 
 
 


