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V Ljubljani,   29.06. 2007

SKLEPI  16. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA, 
Z DNE 28. JUNIJA  2007

Nadzorni svet se je seznanil z informacijo predsednika, da je po Sklepu o izidu volitev v Nadzorni svet RTV 
Slovenija bila za članico nadzornega sveta iz vrst zaposlenih za mandatno obdobje do leta 2010 izvoljena ga. 
mag. Mateja Vodeb in informacijo, da sta Koordinacija novinarskih sindikatov RTV Slovenija in Sindikat 
delavcev radiodifuzije Slovenije zoper volitve vložila tožbo na pristojno Delovno in socialno sodišče v 
Ljubljani. Tožba je bila zavrnjena. 

1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

- Programske usmeritve glede uvrščanja tujega filmskega in športnega programa v programsko produkcijski 
načrt (sklep 1-6 14. redne seje in 1-4 15. redne seje) – 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. Informacijo s seje pripravi generalni direktor do naslednje seje nadzornega sveta.

- Uvajanje celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stroškov oddaj v programih RTV Slovenija (kot izhaja iz 

sklepa 8-1 4. redne seje, dogovora na 5. redni seji v povezavi s sklepom 1-7 14. redne in sklepom 1-5 15. redne seje) – Nadzorni 
svet 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. Nadzorni svet bo potek aktivnosti na realizaciji projekta spremljal v okviru točke 
»tekočih obvestil generalnega direktorja«.

- Povezanost programskega in poslovnega dela v operativnih planskih dokumentih 2007 (sklep 1-9 14. redne seje v 

povezavi z dogovorom na 15. redni seji) – Nadzorni svet ugotavlja, da še vedno ni realiziran dogovor, da predstavniki 
nadzornega sveta (Glažar, Čadež in Orešnik), skupaj z vodstvom zavoda preverijo povezanost programskega in 
poslovnega dela v operativnih planskih dokumentih 2007, za katerega sklic sestanka je bil zadolžen generalni 
direktor. Zato nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj zagotovi  realizacijo dogovora do prve 
naslednje seje nadzornega sveta.

- Poročilo o gibanju števila zavezancev za RTV prispevek – Nadzorni svet  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.   

- Kvartalno poročilo o problematiki izterjave oz. ukrepih za zmanjšanje stroškov izterjave RTV naročnine 
(dogovor 12. redne seje v povezavi z dogovorom na 15. redni seji) – Nadzorni svet  se je seznanil s poročilom  o 
problematiki izterjave oz. ukrepih za zmanjšanje stroškov izterjave RTV naročnine. 

- Informacija 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) – Nadzorni svet vzame na znanje 
poročilo generalnega direktorja o aktivnostih za uskladitev in ureditev statusa sredstev, ki jih ima zavod v 
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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«.

- Informacija o izvajanju evidentiranja delovnega časa (sklep 3-1 13. redne seje v povezavi s sklepom 2-4 14. redne seje)

– Nadzorni svet vzame na znanje informacijo o izvajanju evidentiranja delovnega časa podano s strani  
pomočnice generalnega direktorja za organizacijo, kadre in izobraževanje ter predsednice Odbora za 
kadrovske zadeve in ugotavlja, da se aktivnosti izvajajo skladno z dogovorom ter se vsako odstopanje od 
dogovora ustrezno sankcionira. Aktivnosti naj še naprej redno spremlja Odbor za kadrovske zadeve, o 
urejanju področja pa se redno obvešča nadzorni svet v okviru točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«.

- Pravilnost obračunavanja potnih stroškov za zaposlene, ki bivajo izven sedeža JZ RTV Slovenija(sklep 5-2 14. 

redne seje v povezavi z dogovorom na 15. redni seji) – Dogovor je 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. 

- Dopis Sindikata novinarjev Radia Slovenija – Nadzorni svet vzame na znanje, da je pogodba med RTV 
Slovenija in Delom, d.d. o uporabi časopisne dokumentacije usklajena in je v fazi podpisa. Ko bo pogodba 
podpisana s strani obeh pogodbenih strank, se obvesti tudi nadzorni svet. 

- Vloga novega svetovalca generalnega direktorja (dogovor 14. redne seje v povezavi z dogovorom na 15. redni seji) –
Nadzorni svet  se seznanil z aktualno problematiko glede svetovalca generalnega direktorja g. Staneta Malčiča
in podpira odločitev generalnega direktorja  o zaključku sodelovanja.

- Plan ukrepov za dosego realizacije plana trženja v letu 2007, plan aktivnosti za izboljšanje odnosov RTV 
Slovenija z javnostjo za leto 2007 in angažiranje  zunanjega strokovnjaka za celotno področje trženja –
Predložene aktivnosti bo nadzorni svet obravnaval v sklopu 6. točke dnevnega reda, ki se veže na celotno 
dejavnost Marketinga RTV Slovenija.

- Poročilo o poslovanju zavoda - informacija o poslovanju v obdobju januar-maj 2007

1-2  Nadzorni svet 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 nadzorni svet 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    Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj mu do naslednje seje predloži konkreten plan ukrepov 
za dosego realizacije plana poslovanja JZ RTV Slovenija za leto 2007.

- Izhodišča za pripravo planskih dokumentov za leto 2008 - Financiranje narodnostnih programov  (sklep 5-2 
15. redne seje)

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.
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- Koriščenje razvojnih sredstev za digitalizacijo (sklep 6-1 15. redne seje) – Nadzorni svet RTV Slovenija 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.

- Dopis g. Kadunca z dne 23.5.2007, vezan na »Pojasnilo presežka odhodkov nad prihodki za obdobje 2002-
2006«

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.  

- Poročilo o organizaciji in delovanju pravne službe JZ RTV Slovenija – Nadzorni svet sprejme poročilo 
generalnega direktorja o organizaciji in delovanju pravne službe (pravne pisarne) JZ RTV Slovenija.

- Razmerje med lastno in tujo produkcijo programskih vsebin (dogovor 11. redne seje z dne 30.11. 2006 - ob obravnavi 

osnutka plana za leto 2007) – V skladu z dogovorom na 11. redni seji se nadzornemu svetu trikrat letno poroča o 
izpolnjevanju in uresničevanju zahtevanega razmerja za nacionalne RTV med lastno in tujo produkcijo 
programskih vsebin. Pri izračunu deležev pa se upošteva le premierno predvajanje.
Nadzorni svet ugotavlja, da zahtevanega poročila ni prejel, zato naroča direktorju PPE TV Slovenija, naj mu 
poročilo predloži na naslednjo redno sejo. 

Poročilo o odpravi nepravilnosti iz poročila Računskega sodišča za leto 2004 (sklep 4-1 8. redne seje v povezavi s 

sklepom 1-11 14. redne seje) – 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.

Primerjava deleža gledalcev in poslušalcev velikih in podobnih evropskih RTV organizacij v letu 2005 –
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.

- Končno poročilo o odpravi nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2005 (sklep 3-1 6. redne seje v povezavi s 

sklepom 1-10 14. redne seje) – Nadzorni svet 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 nadzornega sveta ter o ugotovitvah poročali ob obravnavi revizijskega poročila za 
leto 2006, nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj se za obravnavo na odborih pravočasno pripravi
ustrezna gradiva.

2. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA 

- Sprememba razporeditve odlivov sredstev v investicijskih planskih postavkah

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.

- Celostna prostorsko-prometna ureditev RTV centra v Ljubljani – Nadzorni svet sprejme poročilo o 
nadaljevanju aktivnosti v zvezi s celostno prostorsko-prometno ureditvijo RTV centra v Ljubljani. Podrobneje 
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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«.

- Informacija o prenovi plačnega sistema – Nadzorni svet sprejme informacijo generalnega direktorja o 
poteku aktivnosti za prenovo plačnega sistema. Urejanje področja redno spremlja Odbor za kadrovske zadeve. 
Nadzornemu svetu se poroča v okviru redne točke »tekočih obvestil generalnega direktorja«.

- Gledanost  oddaje »Odmevi« od dneva prenove do danes, v primerjavi z enakim obdobjem preteklega leta –
Nadzorni svet 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. Nadzorni svet 
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«.

3. DOPOLNITEV PRAVILNIKA O OBLIKOVANJU DELOVNIH TELES NS RTV SLOVENIJA

3-1 Nadzorni svet 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:

1. 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;

2. obravnava cenike in predloge cenikov tržne dejavnosti;
3. obravnava pogoje za oglaševanje;
4. analizira sklepanje in izvajanje pogodb z odjemalci;
5. obravnava izvajanje oglaševanja v skladu z Zakonom o RTV Slovenija in Zakonom o 

medijih.«

- 18. člen postane 19. člen.

3-2 Nadzorni svet 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.   

4. PLANSKA IZHODIŠČA 2008

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.

5. 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. 
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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.   

6. MARKETING RTV SLOVENIJA

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.

6-3   Nadzorni svet 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   Nadzorni svet 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    Nadzorni svet 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   Nadzorni svet vzame na znanje informacijo generalnega direktorja o aktivnostih angažiranja zunanjega 
strokovnjaka za celotno področje trženja.
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6-7  Nadzorni svet se je seznanil z informacijo predsednika Odbora za nadzor trženja o ugotovitvah po
pregledu pogodb o oglaševanju in položaju posameznih oglaševalcev. Nadzorni svet 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.

7. POBUDE, RAZNO

- Odgovor 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. 

- Dopis programskega sveta, vezan na predlog oz. idejni projekt »Medijska kreativnost invalidov« 

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.

- Prošnja Zavoda za oživitev civilne družbe

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. 

Dopis tiskovnega predstavnika Kabineta predsednika Vlade RS z dne 14.06.2007 – Nadzorni svet vzame na 
znanje vsebino dopisa tiskovne predstavnika Kabineta predsednika Vlade RS in pojasnilo direktorja TV 
Slovenija.

- - -

Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj se mu do naslednje seje predloži pojasnilo, kako je prišlo izbire 
scenarija za izbor »Miss Slovenije 2007« in kakšen je bil njegov strošek.

- - -

Naslednja seja nadzornega sveta bo predvidoma 30. avgusta 2007.

     Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
                                                                      Franc Orešnik,l.r.


