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V
  

 
           V Ljubljani, 26.10.2007 
 
 

SKLEPI 18. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA  

RTV SLOVENIJA, Z DNE  24. OKTOBRA 2007 

 

 
1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV  
 

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

povezavi z dogovorom na 15. in 17. redni seji) – 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. 
 

 

- Financiranje narodnostnih programov  (sklep 5-2 15. redne seje v povezavi s sklepom 1-5 16. redne seje) 
 

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. 

 
 

-  Sprejemanje plana za leto 2008 (sklep 1-3 17. redne seje) –  
 

1-3   Nadzorni svet se je seznanil in sprejme predlagan rokovnik sprejemanja planskih dokumentov za leto 
2008 s strani generalnega direktorja. Pri tem nadzorni svet 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 nadzorni svet 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.  

 

- Dopis programskega sveta, vezan na predlog idejnega projekta »Medijska kreativnost invalidov« (sklep1-4) – 
Sklep je realiziran. Dopis z ugotovitvenim sklepom nadzornega sveta je bil programskemu svetu posredovan 
06.09.2007. 
 
- Popravljalni ukrepi na ugotovljene napake in nepravilnosti iz revizijskega poročila in pisma poslovodstvu za 

leto 2006 (sklep 3-1)  – Konkreten predlog popravljalnih ukrepov je samostojna točka dnevnega reda. 
 

- Informacija o poslovanju zavoda v obdobju januar-avgust 2007 
 

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 

 



 2 

načrtovanega. V odnosu 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 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.  

 

-  Ukrepi poslovodstva za dosego realizacije plana poslovanja JZ RTV Slovenija za leto 2007 (sklep 4-2 17. redne 

seje), vključno s planom ukrepov za dosego realizacije plana trženja v letu 2007 (sklep 4-3 17. redne seje) – 
Nadzorni svet 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 nadzorni svet 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. 
 
- Marketing RTV Slovenija (sklep 6-5 16. redne seje - ukrepi za izboljšanje delovanja Službe za odnose z javnostjo  – Nadzorni 
svet 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. 
 
- Načrt koriščenja razvojnih sredstev v obdobju 2007-2010 ter predlog koriščenja razvojnih sredstev za 

posebne programske projekte (sklepi od 6-1 do 6-7 17. redne seje) – Predlog koriščenja razvojnih sredstev bo   
obravnavan v sklopu 4. točke dnevnega reda. 
 

- »Prošnja za preučitev razmer« (sklep 7-1 17. redne seje)   
 

1-8   Na podlagi inšpekcijskega nadzora in prejetega pravnega mnenja v zadevi »Prošnjo za preučitev razmer« 
Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da v predmetnem primeru ne gre za protipravno stanje.   

 

1-9   Nadzorni svet naroča vodji Kadrovske službe, naj v zadevi »Prošnja za preučitev razmer« poda 
pošiljateljici pisni odgovor, v obrazložitvi katerega naj bo pojasnjeno, da bo problematika vodenja 
skupine napovedovalcev rešena z novo sistematizacijo delovnih mest v zavodu.   

 
- Multipleks – Nadzorni svet vzame na znanje poročilo vodstva zavoda o oddajanju digitalnega multipleksa v 
DVB-T omrežju in stališče Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb v zvezi z 
omenjenim oddajanjem. Nadzorni svet podpira stališče odbora, da se zaradi ekonomičnosti poslovanja RTV 
Slovenija polovico oziroma 3 kanale na multipleksu odda  komercialnim televizijam, razen če RTV Slovenija 
ne bo sama zagotovila treh novih programov, s podpisanim pogojem, da se bo takrat, ko bo stopil v funkcijo 2. 
multipkleks, celotni 1. multipleks namenil JZ  RTV Slovenija. 
 

- Poročilo o delu nadzornega sveta v letu 2006 (sklep 1-4 14. redne seje) – Nadzorni svet 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.  
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2. TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 

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

Slovenija 
 

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. 

 
- Problematika plačevanja nadomestil za uporabo avtorskih glasbenih del (Sazas) – Nadzorni svet 
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 nadzorni svet v okviru točke »tekočih obvestil 
generalnega direktorja«. 
 
- Informacija o prenovi plačnega sistema – Nadzorni svet 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. 
 

Nadzorni svet podpira prizadevanja generalnega direktorja in vodstva zavoda za zmanjšanje števila redno in 
honorarno zaposlenih, za širši opis delovnih mest ter večopravilnost delovnih mest.  
 
- Uvajanje celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stroškov oddaj v programih RTV Slovenija –  Nadzorni 
svet se je seznanil s poročilom o uvajanju načrtovanja in izračuna celotnih stroškov oddaj. 
 
 

- Predlog prerazporeditve sredstev amortizacije v okviru PPN za leto 2007 
 

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. 

 
- Poročilo o osnutku »Kodeksa ravnanja zaposlenih v JZ RTV Slovenija« (sklep 1-4 14. redne seje v povezavi z 

dogovorom na 15. redni seji) – Nadzorni svet vzame na znanje poročilo generalnega direktorja na osnutek 
»Kodeksa ravnanja zaposlenih v JZ RTV Slovenija«. Vodstvo zavoda naj o aktivnostih na predmetnem 
področju obvešča nadzorni svet  v okviru točke »tekočih obvestil generalnega direktorja.« 
 
 
3. KONKRETEN PREDLOG POPRAVLJALNIH UKREPOV NA UGOTOVLJENE NAPAKE IN 

NEPRAVILNOSTI IZ REVIZIJSKEGA POROČILA IN PISMA POSLOVODSTVU ZA LETO 
2006  

 

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. 
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4.  PORABA SREDSTEV OBVEZNIC RS IN DELNIC EUTELSAT 
 

- Poročilo o porabi odobrenih sredstev za leto 2007  
 

4-1  Nadzorni svet 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   Nadzorni svet  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 nadzornemu svetu do naslednje seje predloži koprodukcijska pogodba in struktura 
stroškov. Preveri naj se tudi obveznost morebitnega javnega razpisa. 
 
4-3   Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

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

K-4 Prenova plačnega sistema in posl. procesov (del projekta za 2007). 
 
4-5   Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-3 Rekonstrukcije radijskih glasbenih studiev. 
 
4-6   Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-7 Izgradnja omrežja digitalne TV (DVB-T). 
 
4-7   Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-8 TV oprema za parlamentarni program. 
 
4-8   Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

T-9 Izgradnja in posodobitev TV režij (podprojekt). 
 
4-9  Nadzorni svet izloči iz obravnave projekt: »T-11  Multimedijski projekti« do prejema izsledkov revizije 

poslovanja PPE Multimedijski center za leto 2007. 
 
4-10  Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za projekt: 

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

-  Dolgoročni plan porabe razvojnih sredstev  
 

4-11  Nadzorni svet je obravnaval in sprejel čistopis »Načrt koriščenja razvojnih sredstev v obdobju 2007-
2010«.  Ob tem nadzorni svet 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 nadzornega sveta. Pri posebnih programskih projektih je potrebno konkretno 
opredelitvi predvideno povečanje gledanosti TV programov in splošne poslušnosti radijskih programov.  

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

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

 
 

5.  POBUDE, RAZNO 
 

Nadzorni svet vzame na znanje v vednost naslovljene mu dopise: Pro Plus-a v zadevi »Prepoved kršitve 
izključnih materialnih avtorskih in sorodnih pravic« in dopis, vezan na vprašanje objave sprejetih cenikov za 
oglaševanje na TV Slovenija, z odgovorom Službe za trženje programov RTV Slovenija, na katero je bil dopis 
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naslovljen ter predlog Ministrstva za notranje zadeve za ureditev določitve višine najemov infrastrukturnih 
objektov - antenskih stolpov  za potrebe ministrstva. 
 
 

- Pismo poslušalca g. Franca Trunka 
 

5-1  Nadzorni svet je prejel pismo poslušalca g. Franca Trunka in ugotovil, da reševanje predmetne 
problematike ni v pristojnosti nadzornega sveta. 

 

- - - 
 

- Predlog Odbora za nadzor trženja    
 

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. 

 
- - - 

 

Predsednik je v imenu nadzornega sveta čestital zaposlenim ob Dnevu RTV Slovenija in povabil članici in 
člane nadzornega sveta, naj se udeležijo osrednje prireditve, ki bo v Veliki dvorani SNG Maribor v nedeljo, 
28. oktobra 2007 ob 20. uri, na kateri bo podeljena tudi letošnja nagrada Franeta Milčinskega-Ježka.  
 

- - - 
 
Naslednja seja nadzornega sveta bo 15. novembra 2007 v Lendavi. 
 

 

 
     Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                          Franc Orešnik,l.r. 


