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                                                                                                                                                     V Ljubljani, 01.12.2006 
 
 

SKLEPI  11. REDNE SEJE  NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA,  
Z DNE  30. NOVEMBRA 2006 

 
 
1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 
 
- Svetovno prvenstvo v nogometu 2006 (sklep 1-2 9. redne seje v povezavi z dogovorom na 10. redni seji) � 
Upo�tevaje dopolnjeno poročilo nadzorni svet ugotavlja, da je sklep realiziran.  
 
- Uvajanje digitalizacije v RS (sklepa  2-2 in 2-3 6. redne seje v povezavi s sklepom 1-3 10 redne seje � priprava gradiva za 
razgovor z ministri in predsednikom Vlade RS) � Nadzorni svet priporoča vodstvu zavoda, naj pospe�i aktivnosti 
za čimprej�nji sestanek z ministrom za kulturo.  
 
- Pravilnost obračunavanja sejnin in drugih stro�kov (sklep 7-2 10. redne seje) 
 

1-2   Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bila narejena napaka na obvestilih o izplačilu in 
obračunu davčnega odtegljaja, ki so bila posredovana članom nadzornega sveta, zato naroča 
tajni�tvu sveta, naj napako popravi. 

 
1-3  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča finančno računovodski slu�bi RTV Slovenija, naj na 

konkretnem primeru konkretnega predloga izračuna sejnine in potnih stro�kov do naslednje 
seje pridobi mnenje DURS-a.  

 
- Pojasnilo  glede ogla�evanja koncerta A. �ifrerja � Ob upo�tevanju predlo�enega poročila nadzorni svet 
ugotavlja, da je dogovor realiziran.   
 
- Prekinitev pogodbe s podjetjem Kultura d.o.o. � Nadzorni svet vzame na znanje poročilo o prekinitvi 
pogodbe o programskem sodelovanju med glasbenim programom Radia Slovenija in podjetjem Kultura d.o.o. 
za cikel koncertov z naslovom »Glasba po na�e«. Nadzorni svet pozdravlja ukrepanje vodstva v smislu 
takoj�nje prekinitve sodelovanja in zahteve za povračilo nastalih stro�kov. Hkrati opozarja na samovoljno 
ravnanje zaposlenih in priporoča ustrezno disciplinsko ukrepanje. 
 
 
2.  TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 
2-1   Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil in podpira predlog ukrepov za zmanj�anje stro�kov 

izterjave RTV naročnine, ki ga je predlo�ilo vodstvo zavoda. Ob tem nadzorni svet priporoča 
vodstvu zavoda, naj pri realizaciji predloga ukrepov ravna skladno s skrbnostjo dobrega 
gospodarja in sprejema ekonomsko upravičene ukrepe. 

 
 
3.  IMENOVANJE SEKRETARJA NADZORNEGA SVETA 
 
3-1  Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 16. člena poslovnika določi za sekretarko 

nadzornega sveta ga. Darjo KOCJAN, diplomirano upravno organizatorko.  
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4.  IZOBRA�EVALNO SREDI�ČE RTV SLOVENIJA   
 
4-1   Ob upo�tevanju, da iz osnutka planskih dokumentov za leto 2007 izhaja, da se Izobra�evalno 

sredi�če RTV Slovenija v sedanji obliki ukinja, se predlo�eno poročilo ustrezno vključi v okvir 
obravnave plana kadrov in kadrovske politike v letu 2007. 

 
 
 
5.  OSNUTEK PLANSKIH DOKUMENTOV JZ RTV SLOVENIJA ZA LETO 2007 
 
5-1  Nadzorni svet je na podlagi določil Zakona in Statuta JZ RTV Slovenija obravnaval osnutek 

planskih dokumentov za leto 2007. Ob tem je zavzel stali�če, da je osnutek Programsko-
produkcijskega načrta za leto 2007 potrebno temeljito spremeniti, in sicer v smislu: delitve 
dejavnosti in stro�kov na javni in tr�ni del, revidiranja strategije poslovanja javnega zavoda, 
opredelitve konkretnih ciljev ter upo�tevanja pripomb in predlogov, ki so bili podani v razpravi. 

 

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

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

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

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

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

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

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

- pri planski postavki načrta nalo�b naj se poda: 
o 1. 21. RA-2 � poročilo o urni mesečni izkori�čenosti obstoječih reporta�nih 

avtomobilov za radijska poročanja in glasbena snemanja (malih in velikih) ter 
koliko je skupaj radijskih reporta�nih avtomobilov (vključno z obema regionalnima 
centroma);  

o 2. 01. Nadomestna gradnja Komenskega 5 � odgovor, ali je pridobljena 
lokacijska informacija; 

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

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

 

                 O izpolnjevanju in uresničevanju zahtevanega razmerja za nacionalne RTV med lastno in 
tujo produkcijo programskih vsebin, naj se nadzornemu svetu poroča trikrat letno. Pri 
izračunu dele�ev naj se upo�teva le premierno predvajanje.  
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6.   KRITERIJI ZA DODELITEV IN MO�NO KORI�ČENJE SREDSTEV FINANCIRANJA 

RAZVOJNIH PROJEKTOV IZ NASLOVA SREDSTEV OBVEZNIC RS IN DELNIC EUTELSAT 
COMMUNICATIONS              

 
Nadzorni svet RTV Slovenija bo kriterije oz. merila za dodelitev in mo�no kori�čenje sredstev, 
prejetih iz kupnine delnic Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova obravnaval na naslednji seji. 
Člani naj morebitne pisne dopolnitve v najkraj�em mo�nem času posredujejo v tajni�tvo sveta.  
 
 
7.  POBUDE, RAZNO 
                    
Nadzorni svet se je seznanil s pismom pohvale g. Trefalta naslovljenega na nadzorni svet in 
odgovorom predsednika. 
 

- - - 
 
Nadzorni svet se je seznanil z vsebino dopisa g. Leopolda Gregorača in g. Marka Makaroviča v 
zadevi »Sramotno delovanje prej�njega vodstva RTV Slovenija«. Stali�če do navedb mora zavzeti 
vodstvo zavoda.  
 

- - - 
 
Nadzorni svet se je seznanil s pismom novinarjev Studia v Lendavi in ga v re�evanje odstopil 
pomočnici generalnega direktorja za organizacijo, kadre in izobra�evanje, mag. Cvetki �irovnik.  
 

- - - 
 
Glasilo RTV Slovenija »Kričač« v prihodnje prejemajo tudi člani nadzornega sveta. 
 

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

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

- - - 
 
- Nabava filmov � Vodstvo naj do naslednje seje poda pojasnilo, na kak�en način JZ RTV Slovenija  
nabavlja filme in kak�ne so povprečne cene. Argumentirano naj potrdi ali zavrne govorice, da RTV 
Slovenija kupuje dra�je tuje filme, kot so ponujeni na trgu. 
 

- - - 
  
- Dopis Sindikata kulturnih in umetni�kih ustvarjalcev RTV Slovenija (sklep 9-1 10. redne seje) � Glede na to, da 
je nadzorni svet s sklepom in dopisom napotil omenjeni sindikat, naj se za odgovore na zastavljena 
vpra�anja obrne na pristojno poslovodstvo zavoda, nadzorni svet naroča, naj se odgovor, ki ga je 
generalni direktor  podal sindikatu, posreduje v vednost tudi nadzornemu svetu na naslednjo sejo.  
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- - - 

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

- - - 
 
 
Naslednja seja nadzornega sveta bo v četrtek, 21. decembra 2006. 
 
 
 

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
                                                                Franc Ore�nik,l.r. 
 


