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                                                                                                                                                     V Ljubljani, 22.12.2006 
 
 

SKLEPI  12. REDNE SEJE  NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA,  
Z DNE  21. DECEMBRA 2006 

 
 
1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV  
 
- Pravilnost obračunavanja sejnin in drugih stro�kov (sklep 7-2 10. redne seje v povezavi s sklepom 1-3 11. redne seje) 
 
 

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

 
- Predlog ukrepov za zmanj�anje stro�kov izterjave RTV naročnine (sklep 2-1 11. redne seje) - Sklep je 
delno realiziran. V veljavi ostaja �e naprej priporočilo nadzornega sveta, naj vodstvo pri realizaciji ukrepov 
ravna skladno s skrbnostjo dobrega gospodarja in sprejema ekonomsko upravičene ukrepe. Permanentno naj 
spremlja problematiko izterjave in po potrebi ustrezno ekonomsko ukrepa ter o tem kvartalno obve�ča tudi 
nadzorni svet. 
 
- Stali�če vodstva zavoda do navedb v dopisu g. Leopolda Gregorača in g. Marka Makaroviča v zadevi 
»Sramotno delovanje prej�njega vodstva RTV Slovenija« -  Nadzorni svet vzame na znanje informacijo o 
stali�ču vodstva zavoda do navedb v dopisu.   
 
- Pismo novinarjev Studia v Lendavi -  Nadzorni svet vzame na znanje informacijo, da je zadeva v postopku 
re�evanja pomočnice generalnega direktorja za organizacijo, kadre in izobra�evanje, ki naj okvirno določi 
pričakovan termin re�itve in o tem obvesti nadzorni svet na naslednji seji. 
 
-  Projekt uvedbe enotne valute EURO - Nadzorni svet ugotavlja, da je vodstvo JZ RTV Slovenija 
sistematično pristopilo k projektu uvedbe enotne valute eura in da, vsaj tako izhaja iz podanega  poročila, ne 
obstajajo bistvena tveganja, ki bi lahko ogrozila delovanje oz. poslovanje zavoda po 01.01.2007. 
 
- Kodeks vedenja in obna�anja zaposlenih na RTV Slovenija - Na podlagi odgovora nadzorni svet ugotavlja, 
da je sklep delno realiziran. Ker zavod nima kodeksa, nadzorni svet ponovno priporoča generalnemu 
direktorju, naj o pripravi le-tega resno razmisli in čimprej določi odgovorno osebo, ki bo pričela z aktivnostmi 
priprave kodeksa.  
 
- Nabava filmov - Vodstvo predlo�i na naslednjo sejo 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. 
  
- Prehod zavoda na nov plačni sistem - Celovito pojasnilo glede prehoda RTV Slovenija na nov plačni sistem, 
ki ga predvideva Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, naj vodstvo poda po zaključku pogajanj z ministrom 
za javno upravo. 
 
 
Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj bodo pojasnila in gradiva v prihodnje jasna, 
kratka, predvsem pa bolj konkretna.   
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2.  TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 
2-1  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, naj do naslednje seje predlo�i 

poročilo, vezano na področje varstva pri delu, vključno z ukrepi, ki so bili s tem v zvezi 
sprejeti.   

 
2-2   Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s porevizijskim poročilom o popravljalnih ukrepih 

JZ RTV Slovenija in naroča generalnemu direktorju, da poskrbi za takoj�njo realizacijo 
ukrepov na področjih, kjer realizacija �e ni bila zadovoljiva.  

 
- - - 

 
Nadzorni svet sprejme poročilo o odlivih za projekt digitalizacije prenosnega omre�ja. 
 

- - - 
 
Kratko poročilo o uvajanju celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stro�kov oddaj v programih 
RTV Slovenija se nadzornemu svetu poda na sejo v januarju 2007.  
 
 
3.  MERILA ZA KORI�ČENJE SREDSTEV, PREJETIH IZ KUPNINE ZA DELNICE 

EUTELSAT IN DRUGIH PRIHODKOV IZ  TEGA NASLOVA 
 
3-1  Nadzorni svet RTV Slovenija sprejema dosedanjo realizacijo posebnih programskih vsebin 

Radia in Televizije Slovenija in sogla�a, da se del neporabljenih sredstev prenese  v plan za leto 
2007. 

 
3-2  Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval »Merila za kori�čenje sredstev, prejetih iz kupnine 

za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova« ter sprejel naslednje popravke 
obravnavanega besedila: 

 
-   v 3. členu, se točka B, alinea a) dopolni tako, da se pravilno glasi: 
»a)   razvoj produkcije lastnih oddaj na področjih slovenske kulturne, zgodovinske ter  
        naravne  dedi�čine, ekologije, rekreacije, vzgoje, izobra�evanja, znanosti, informiranja   
        in razvedrila;« 

 
-   v 3. členu, v  točki C,  se črta tekst alinee c) in se nadomesti z novim, ki se glasi:  
»c)   zagotovitev sredstev za druge komponente pri razvoju kadrov.« 

 
-    v 3. členu, se področje D spremeni in pravilno glasi:  
»D    Razvoj na področju organiziranja, kar zajema naslednja področja«. 

 
3-3   Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 6. in 33. člena poslovnika sprejme »Merila za 

kori�čenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega 
naslova«. Merila se objavijo v glasilu Informator in na intranetnem spletu RTV Slovenija.    

 
 
4. PLANSKI DOKUMENTI JZ RTV SLOVENIJA ZA LETO 2007  
 
4-1  Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija  Nadzorni 

svet RTV Slovenija sprejme, da se vrednost točke v OE OZ s 01.01.2007 za storitve 
nacionalnim programom, programom posebnega pomena in za storitve ostalim radiodifuznim 
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organizacijam zmanj�a za 7,39% in zna�a 26,69 SIT  (0,11138 EUR. Cena storitev za 
neradiodifuzne organizacije ostaja enaka dosedanji in zna�a  33,40 SIT (0,13938 EUR). 

 
 
4-2   Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlo�ena pojasnila k planskim dokumentom, ki so bila 

zahtevana na 11. redni seji in naroča generalnemu direktorju: 
- da se ponovno predlo�i seznam imenovanih na najodgovornej�a mesta v zavodu  potem ko bodo 

opravljena vsa imenovanja;    
- poda naj se odgovor, koliko programa za italijansko narodno skupnost bo v letu 2007 

podnaslovljenega v sloven�čini in kolik�en bi bil stro�ek, če bi bil omenjeni program tudi 
podnaslovljen; 

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

 

 
4-3   Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval predlo�eni planski dokument za leto 2007 in sprejel 

naslednje, v razpravi predlagane dopolnitve:  
- planski dokument za leto 2007 se izdela v enotni valuti Euro; 
- zagotovi se preglednost in povezava med programsko-produkcijskim in finančnim  delom;    
- podrobneje se razmeji in loči finančno poslovanje javne slu�be in tr�ne dejavnosti;    
- odpravijo se slovnične napake.  

 
       S temi dopolnitvami Nadzorni svet RTV Slovenija, na podlagi 27. člena Zakona o RTV 

Slovenija in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija, na predlog generalnega direktorja in ob 
upo�tevanju soglasja programskega sveta, sprejme finančni plan  JZ RTV Slovenija za leto 
2007. 

 
4-4  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da  izdela čistopis  celotnega PPN-

ja JZ RTV Slovenija za leto 2007 in ga posreduje članom najkasneje do 15. januarja 2007. 
  
4-5  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, naj takoj prične z aktivnostmi 

projekta priprave PPN-ja  za leto 2008  in do naslednje seje nadzornega sveta imenuje  
odgovornega vodjo projekta, ki  bo zadol�en, da do meseca marca 2007 pripravi in nadzornemu 
svetu  predlo�i finančne okvire in terminski plan izdelave planskega dokumenta za leto 2008. 

  
 
5.  PRAVILNIK O OBLIKOVANJU DELOVNIH TELES NADZORNEGA SVETA  
 
5-1   Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, 

�t. 96/2005), 22. členom Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, �t. 106/2006)  in na podlagi določbe 17. člena 
poslovnika sprejme »Pravilnik o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija«. 
Pravilnik se objavi v glasilu Informator in na intranetnem spletu RTV Slovenija.    

 
 
6.  POBUDE, RAZNO 
 
 
Nadzorni svet RTV Slovenija bo spisek redno zaposlenih in rednih honorarnih sodelavcev, ki imajo 
manj kot 40 delovnih ur, obravnaval na naslednji seji pod samostojno točko dnevnega reda. 
 

- - - 
 
Nadzorni svet vzame na znanje poročilo Mirovnega in�tituta o spremljanju delovanja RTV Slovenija 
po sprejetju novega zakona.  
 

- - - 
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Nadzorni svet vzame na znanje informacijo predsednika s sestanka z ministrom za kulturo. 
 

- - - 
 
- Način, spremljanje in analiza obračunavanja potnih stro�kov in slu�benih potovanj 
 
6-1  Nadzorni svet RTV Slovenija bo na naslednji seji, pod posebno točko dnevnega reda, 

obravnaval način, spremljanje in obračunavanje potnih stro�kov in slu�benih potovanj, zato 
naroča generalnemu direktorju, naj se pripravi in predlo�i:  

 
- kateri interni akti urejajo področje potnih stro�kov in povračil za slu�bena potovanja; 
- kdaj je bila opravljena njihova zadnja revizija oz. uskladitev z veljavno zakonodajo v 

dr�avi; 
- kak�en je sistem odobravanja slu�benih potovanj - hierarhija odgovornosti; 
- kak�en je sistem nadzora nad slu�benimi potovanji; 
- kak�en je nadzor nad načinom obračunavanja  stro�kov prevoza  za zaposlene na delo 

in iz dela; 
- analiza potnih stro�kov in stro�kov slu�b potovanj za leto 2004, 2005, 2006 in plan 

2007 skupaj; 
- analiza stro�kov slu�benih potovanj po segmentih: slu�bena potovanja dopisniki, 

slu�bena potovanja lastna produkcija, slu�bena potovanja vezana na posebne 
dogodke/prireditve (OI), slu�bena potovanja komercialne narave (sestanki z 
dobavitelji, sestanki in potovanja direktorja, itd�); 

- spisek prvih 25 oseb v zavodu, katerim so bili izplačani največji stro�ki iz naslova 
slu�benih potovanj  s predstavitvijo vi�ine stro�ka in kratkim opisom področja 
slu�benih potovanj. 

 
- - - 

 
6-2  Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlog generalnega direktorja, da se redno zaposlenim v 

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

 
- - - 

 
Naslednja seja nadzornega sveta bo v četrtek, 25. januarja 2007  v  Regionalnem RTV centru 
Maribor. 
 
 
 

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


