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                                                                                                                                                     V Ljubljani, 01. marca 2007 
 
 

SKLEPI  14. REDNE SEJE  NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA,  
Z DNE  28. FEBRUARJA 2007 

 
 
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, 
sklepom 1-2  12. redne seje in 1-2  in 1-3 13. redne seje) � Nadzorni svet ugotavlja, da je sklep 1-2 realiziran, saj je bil 
članom opravljen poračun obračuna sejnin in drugih stro�kov 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   Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o stro�kih davčnega svetovanja dru�be BDO EOS Svetovanje, 
d.o.o. Ljubljana (sklep 1-3 13. redne seje). Ob tem nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj za izbiro 
izvajalca davčnega svetovanja za nadaljnje storitve raz�iri krog kandidatov in opredeli merila (cena, 
reference ponudnika, itd) ter izvede javno naročilo in izbere najugodnej�ega izvajalca, s katerim pogodbeno 
dogovori poslovno sodelovanje za leto 2007/2008. 

 
- Stali�če vodstva zavoda na dopis »Sramotno delovanje prej�njega vodstva RTV Slovenija« (sklep 1-4 13. redne 
seje) 
 

1-3  Nadzorni svet vzame na znanje informacijo generalnega direktorja o imenovanju delovne skupine, v 
sestavi g. Miran Dolenec (vodja OE Oddajniki in zveze) in Olga �krube (pravna svetovalka v pravni pisarni RTV 
Slovenija), ki bo proučila domnevno sporni primer. Primer prouči delovna skupina skupaj z Odborom NS 
za pravne zadeve in o svojih ugotovitvah obvesti NS na eni prihodnjih sej.   

 
- Kodeks vedenja in obna�anja zaposlenih na RTV Slovenija  
 
1-4   Nadzorni svet vzame na znanje informacijo generalnega direktorja, da je zavod začel z aktivnostmi za 

pripravo Kodeksa vedenja in obna�anja zaposlenih na RTV Slovenija. Odgovorna oseba za pripravo je 
mag. Cvetka �irovnik, pomočnica generalnega direktorja za kadre, organizacijo in izobra�evanje. 
Predlog kodeksa bo pripravljen v roku 2 mesecev. O sprejetju se obvesti tudi nadzorni svet. 

 
- Nabava filmov  
 

1-5   Nadzorni svet vzame na znanje pojasnilo, na kak�en način je JZ RTV Slovenija nabavljala filme in 
kak�ne so povprečne cene. Ob tem naroča vodstvu zavoda, naj pridobi mnenje Računskega sodi�ča, ali 
je bila RTV Slovenija zavezana pri nakupu celovečernih filmov v letu 2006 izvesti javni razpis. 

 
1-6   Nadzorni svet priporoča Programskemu svetu RTV Slovenija, naj za naslednje triletno obdobje opredeli 

programske usmeritve glede uvr�čanja tujega filmskega in �portnega programa v programsko 
produkcijski načrt RTV Slovenija. Predlog, z oceno potrebnih finančnih sredstev, se predlo�i  
nadzornemu svetu na eno prihodnjih sej.  

 
- Uvajanje celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stro�kov oddaj v programih RTV Slovenija (kot izhaja iz 
sklepa 8-1 4. redne seje in dogovora na 5. redni seji) 
 

1-7   Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o realizaciji celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stro�kov 
oddaj v programih RTV Slovenija. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda naj nadaljuje z aktivnostmi, 
skladno s sprejeto vsebinsko zasnovo projekta ter izdela terminski plan izvedbe projekta. O poteku 
realizacije se obve�ča nadzorni svet v okviru točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«.  
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- Planski dokumenti za leto 2007 (sklep 1-6 13. redne seje)  
 

1-8  Nadzorni svet se je seznanil s problematiko opremljanja s slovenskimi podnapisi TV programa za 
italijansko narodno skupnost. Nadzorni svet ob tem priporoča 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 mad�arsko narodno skupnost iz javnih sredstev. O 
ugotovitvah naj seznani tudi nadzorni svet. 

 
1-9   Predstavniki nadzornega sveta (Gla�ar, Čade� in Ore�nik), 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. 

 
- Končno poročilo o odpravi nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2005 (sklep 3-1 6. redne seje) 
 
1-10 Nadzorni svet 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 nadzornemu svetu 
ob obravnavi revizijskega poročila za leto 2006.   

 
- Poročilo o odpravi nepravilnosti iz poročila Računskega sodi�ča za leto 2004 (sklep 4-1 8. redne seje) 
 

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 sodi�če. Ob tem nadzorni svet ugotavlja, da nepravilnosti �e 
niso v celoti odpravljene, so pa v fazi urejanja, zato naroča generalnemu direktorju, naj  ob polletju 
2007 poda nadzornemu svetu 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 raz�irjen zdravni�ki pregled, kje 
se bodo ti pregledi opravljali, kak�en je stro�ek takega pregleda in koliko je zavod v letu 2006 plačal za 
zdravni�ke preglede vodstvenega osebja. Prav tako naj se predlo�i kopija zdravstvene ocene za skupino 
vodilnih delavcev, ki bodo imeli raz�irjen zdravni�ki pregled na 12 mesecev. 

 
- Poročilo o realizaciji projekta nove celostne podobe dnevno-informativnih oddaj TV Slovenija (sklep 2-1 13. 
redne seje) �  Nadzorni svet se je seznanil z dopolnjenim poročilom o realizaciji projekta nove celostne podobe 
dnevno-informativnih oddaj TV Slovenija.  
 
- Pojasnilo glede veljavnosti objektivnih meril oz. omejitev članstva v delovnih telesih NS � Nadzorni svet 
vzame na znanje mnenje generalnega direktorja.  
 
- Imenovanje predsednikov delovnih teles nadzornega sveta (dogovor 13. redne seje) 
 
1-13 Nadzorni svet 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 dana�njo redno sejo nadzornega sveta, se članom 
odborov sejnina in povračilo potnih in drugih stro�kov ne izplača.  

 
1-14 Nadzorni svet sprejme predlog, da imenuje v Odbor za pravne zadeve �e enega člana. Na podlagi 

določbe 2. in 5. člena Pravilnika o oblikovanju delovnih teles nadzorni svet imenuje za člana Odbora za 
pravne zadeve g. Martina �velca. 

 
1-15 Nadzorni svet v skladu s 5. členom Pravilnika o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV 

Slovenija imenuje za predsednika: 
Odbora za nadzor planiranja, g. Toma�a Gla�arja; 
Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, g. Franca Ore�nika; 
Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, g. Janeza Čade�a; 
Odbora za kadrovske zadeve, ga. Sonjo Heine in 
Odbora za pravne zadeve,  g. mag. Klemna Jakliča. 

 
1-16 Nadzorni svet dopolnjuje sklep 4-1 13. redne seje s tem, da mandat imenovanim odborom poteče s 

pretekom mandata nadzornega sveta oziroma preklicem imenovanja. 
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Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj določi, kdo bo operativno in strokovno sodeloval s posameznim 
odborom. 
 
- Aktivnosti za izvedbo postopka spremembe in uskladitve predpisov in internih aktov zavoda v skladu s 
statutom in veljavno zakonodajo (sklep 5-2 13. redne seje) � 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. 
 
- Vizija izbolj�anja odnosov RTV Slovenija z javnostjo (dogovor 13. redne seje) � Nadzorni svet ugotavlja, da so 
aktivnosti za izbolj�anje odnosov z javnostjo v teku. NS bo vizijo izbolj�anja odnosov RTV Slovenija z 
javnostjo obravnaval na seji meseca marca, v sklopu obravnave celotnega področja delovanja marketinga. 
 

- - - 
 
Nadzorni svet opozarja, da se mu na sejo meseca marca predlo�i (sklep 2-5 5. redne seje v povezavi z dogovorom na 6. 
in  8. redni seji) informacija o aktivnostih za uskladitev sredstev v upravljanju z veljavno zakonodajo in predpisi.  
 
 
2.  TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 
- Informacija generalnega direktorja o stanju projekta celostne prostorsko-prometne ureditve RTV centra v 
Ljubljani  (k sklepoma 2-2 in 2-3 13. redne seje)   
 

2-1   Nadzorni svet  sprejme informacijo o dosedanjih  aktivnostih za celotno prostorsko prometno ureditev 
RTV centra v Ljubljani in podpira pripravo primerjalne �tudije tako, kot je navedeno v točki 2. 
predlo�ene pisne informacije. 

 
2-2  Nadzorni svet naroča vodstvu JZ RTV Slovenija, da za naslednjo sejo nadzornega sveta pripravi 

predstavitev projekta izgradnje »news« centra na Komenskega 5. 
 
2-3    Nadzorni svet sprejme predlog Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, da 

se mu v okviru točke 2 predlo�ene pisne informacije o stanju projekta celostne prostorsko prometne 
ureditve RTV centra v Ljubljani predlo�i projekta naloga za omenjeno primerjalno �tudijo ter k točki 4 
prav tako projektna naloga in osnutek teksta razpisa. 

 
- Informacija o izvajanju evidentiranja delovnega časa (sklep 3-1 13. redne seje) 
 

2-4   Nadzorni svet 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 upo�teval 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 spo�tovanje ter v primeru odstopanj podvzame sankcije zoper kr�itelje; 

 

• o poteku urejanja problematike v prihodnje tekoče obve�ča tudi nadzorni svet.  
 
 
3.  ZAKLJUČNI RAČUN IN LETNO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLOVENIJA ZA LETO 

2006 
 

- Zaključni račun RTV Slovenija za leto 2006 
 
3-1   Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje prese�ek prihodkov nad odhodki v tekočem letu 2006 v 

vi�ini 1.542.373 tisoč SIT (6.436 tisoč EUR). Prese�ek prihodkov nad odhodki se nameni za 
pokrivanje izgube iz preteklih let. 

         Skupni prese�ek odhodkov nad prihodki zna�a 2.510.253 tisoč SIT (10.475 tisoč EUR). 
 
3-2   Sedanja vrednost odpisov in manjkov materiala in gotovih proizvodov v vi�ini 2.134 tisoč SIT  

(8,9 tisoč EUR) bremeni stro�ke poslovanja. 
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         Sedanja vrednost odpisov in prodaj osnovnih sredstev v vi�ini 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 vi�inah. 
         Vrednost sredstev (aktive) oziroma virov sredstev (pasive) na dan 31.12.2006 zna�a 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. 
 

- Letno poročilo RTV Slovenija 2006 
 
- Poročilo o porabi sredstev iz naslova obveznic in delnic Eutelsat Comunications v letu 2006 se poda ob 
letnem poročilu poslovanja zavoda  (realizacija sklepov 2-1 in 4-2 6. redne seje v povezavi s sklepom 3-1 12. redne seje in  
dogovorom na 13. redni seji NS)   
 

3-4 Nadzorni svet potrjuje porabo razvojnih sredstev za bogatitev programskih vsebin in 
digitalizacijo prenosnega omre�ja 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, �t. 96/2005) in 22. členom Statuta JZ 

RTV Slovenija (Ur. l. RS, �t. 106/2006) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme Letno poročilo RTV 
Slovenija 2006. 

 
 
4.  POROČILO O DELU NS V LETU 2006 
 

4-1   Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika sprejme poročilo 
o delu nadzornega sveta v letu 2006. Poročilo se predlo�i: predsedniku Dr�avnega 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 umetni�kih ustvarjalcev, Sindikata delavcev radiodifuzije in 
predsedniku Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija). Poročilo se objavi tudi na Internetnem spletu 
RTV Slovenija. 

 
 
5.  NAČIN, SPREMLJANJE IN ANALIZA OBRAČUNAVANJA POTNIH STRO�KOV IN 

SLU�BENIH POTOVANJ  
 

5-1  Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o načinu, spremljanju in analizi 
obračunavanja potnih stro�kov in slu�benih potovanj.  

 
5-2  Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj skladno z veljavnimi vladnimi uredbami in 

internimi predpisi preveri pravilnost obračunavanja potnih stro�kov za zaposlene, ki bivajo 
izven sede�a javnega zavoda in ugotovitve poda na eni naslednjih sej NS. Prav tako naj redno 
analizira, spremlja in skrbi za racionalizacijo stro�kov slu�benih potovanj.  

 
 
6.  KORI�ČENJE RAZVOJNIH SREDSTEV ZA DIGITALIZACIJO  
 

- Visoka ločljivost produkcijske tehnolo�ke verige 
 

6-1  Nadzorni svet dovoljuje  kori�čenje dodatnih finančnih sredstev za razvojni projekt izgradnje 
HD (visoke ločljivosti) produkcijskih verig, ki je v načrtu investicij v letu 2007 označen z zaporedno 
�tevilko 2.6. Hkrati naroča vodstvu zavoda, naj mu do seje v mesecu aprilu predlo�i najmanj 
triletni plan kori�čenja sredstev, v skladu s sprejetimi »Merili za kori�čenje sredstev, prejetih iz 
kupnine  delnic Eutelsat in drugih prihodkov iz  tega naslova«. 
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- Računalni�ko podprt sistem za pripravo, predvajanje in arhiviranje TV produkcije 
 

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

 
 
7.  POBUDE, RAZNO 
 
- Dopisa Pro Plus,d.o.o. z dne z dne 31.01.2007 v zadevi »Sklepi Nadzornega sveta RTV Slovenija z dne 
21.12.2006« in  v zadevi »Tr�ne dejavnosti RTV Slovenija« 
 

7-1  Nadzorni svet se je seznanil z vsebino dopisa: »Sklepi Nadzornega sveta RTV Slovenija z dne 
21.12.2006« in dopisa: »Tr�ne dejavnosti RTV Slovenija« dru�be 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, upo�tevaje ugotovitve imenovane delovne skupine za področje tr�enja. 

  
- Dopis Sindikata novinarjev Radia Slovenija  
 

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 nadzorni svet ni  pristojen niti 
za organiziranje, niti za poslovodenje zavoda, niti ni  prito�beni 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 predlo�i v vednost tudi 
nadzornemu svetu. 
 
 
- Pisna vpra�anja članov nadzornega sveta, ki so bila izpostavljena v času med 13. in 14. redno sejo � 
Nadzorni svet je na seji prejel pisne odgovore in pojasnila na vsa zastavljena vpra�anja, 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 ogla�evalske zbornice. 
 
- Časopisni članek v časniku »Finance«  
 

7-3   Nadzorni svet vzame na znanje informacijo z naslovom ��ef dr�avne 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 mo�nost dostopa in vpogleda v  vse zahtevane podatke poslovanja JZ RTV Slovenija. Poleg 
neresničnostni navedb v članku NS RTV odklanja tudi �aljiv in omalova�ujoč ton kot neprimeren 
profilu časopisa. 

 
 
- To�beni zahtevki  - OE Oddajniki in zveze 
 

7-4  Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje pripravi poročilo o to�benih zahtevkih 
lastnikov zemlji�č, na katerih stojijo RTV pretvorniki, brez soglasja lastnikov - kateri to�beni zahtevki 
obstajajo, kak�na je vsebina zahtevkov oz. kak�ni so razlogi zanje, kak�ne so mo�ne ekonomske 
posledice na poslovanje zavoda v primeru, da RTV to�be izgubi. 

 
- Projekti �Pridobivanje nepovratnih sredstev EU« � V Republiki Sloveniji obstajajo razpisi �Pridobivanje 
nepovratnih sredstev EU�. Glede na dejstvo, da se le-ti nana�ajo tudi na področje investiranja in razvoja 
dejavnosti (kar je v domeni javnega zavoda), nadzorni svet daje pobudo vodstvu zavoda, naj pristopi k 
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pripravi idejnih projektov JZ RTV Slovenija za prijavo na objavljene razpise. Mo�na področja so: 
izobra�evanje, investicije v nove programe, nalo�be v novo opremo in drugo. 
 
- Vloga novega svetovalca generalnega direktorja � Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj mu do 
naslednje seje poda pojasnilo o vlogi in namenu imenovanja svetovalca (ime in priimek, čas za katerega je 
imenovan, pogodbeni status, njegova konkretna dela in naloge ter cilji svetovanja in rok izpolnitve ciljev).  
 

- - - 
 
Nadzorni svet priporoča vodstvu RTV Slovenija, da skliče tiskovno konferenco in javnosti predstavi 
poslovanje JZ RTV za leto 2006 in delovanje Nadzornega sveta JZ RTV Slovenija. 

 
- - - 

 
Naslednja seja nadzornega sveta bo v četrtek, 29. marca 2007. 
 
Skrajni rok za oddajo poročil in gradiv v tajni�tvo nadzornega sveta je torek, 20. marca 2007. 
 
 

 
Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                Franc Ore�nik,l.r. 
 


