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V Ljubljani, 29. februarja  2008 
 

 

SKLEPI 22. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA  

RTV SLOVENIJA, Z DNE  28. FEBRUARJA 2008 
 
 

1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV  
 

- Ukrepi za zagotovitev realizacije sklepov nadzornega sveta (sklep 1-3 21. redne seje) – Generalni direktor 
predloži predlog za zagotovitev realizacije sklepov nadzornega sveta do naslednje seje. 
 

- Poročilo o velikih avtorskih pravicah v letu 2007 (sklep 2-4 17. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s 
poročilom o velikih avtorskih pravicah v letu 2007. 
 

- Poročilo o ugotovitvah revizije projekta realizacije prenove PIS, s poudarkom na preveritvi upoštevanja 
Zakona o javnih naročilih in preveritvi pravnih podlag za sklepanje aneksov k osnovni pogodbi (sklep 1-7 18. 
redne seje v povezavi z dogovorom na 20. redni seji) 
 

1-3 Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o ugotovitvah revizije projekta »Izgradnja poslovno 

informacijskega sistema RTV Slovenija« in ugotavlja, da je projekt v daljšem terminskem zamiku ter 

da je vodstvo pripravilo in  izdelalo terminski in vsebinski plan vezan na izvedbo projekta. Nadzorni 

svet zahteva od vodstva skrbno spremljanje in izvajanje projekta, tako s finančnega kot tehničnega 

vidika. V primeru odstopanj nadzorni svet predlaga ustrezno sankcioniranje odgovornih oseb. O poteku 

izvajanja projekta se nadzorni svet obvešča kvartalno. 
 

1-4 Nadzorni svet naroča vodstvu JZ RTV Slovenija, naj naroči revizijo celotnega projekta »Izgradnja 

poslovno informacijskega sistema RTV Slovenija«, ki se naj izvede v okviru revizije s strani zunanje 

revizijske hiše najkasneje do meseca avgusta 2008.  Revidirati je potrebno postopek izbire izvajalca: 

razpisno dokumentacijo, ponudbo, pogodbo; postopke naročanja, postopke sklepanja aneksov k 

osnovni pogodbi. 

 

- Predlog reorganizacije Službe za trženje in Službe za odnose z javnostmi (dogovor 18. redne seje) – Predlog 

reorganizacije, ki ga predhodno obravnava Odbor za nadzor trženja, se nadzornemu svetu predloži na 

naslednjo redno sejo. 
 

- Poročilo o aktivnostih na področju prenove plačnega sistema – povprečna plača v JZ RTV Slovenija (sklep 2-1 

21. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil s podatki o povprečni plači v JZ RTV Slovenija in posameznih 
plačilnih razredih. 
 

- Nov predlog operativnega plana za koriščenje razvojnih sredstev za projekt: K-5  – Laboratorij za razvoj 
vsebin/formatov in kreativni studio (sklep 3-10 21. redne seje)  –  Upoštevaje pripombe v razpravi  na 21. redni 

seji se nov predlog predloži nadzornemu svetu na naslednjo redno sejo.   
 

- Inšpekcijski pregled delovnega inšpektorja - honorarni sodelavci – Generalni direktor v primeru 
konkretnih  aktivnostih obvesti nadzorni svet na naslednji seji v okviru točke »tekočih obvestil«.  
 

- Fluktuacija v Informativnem programu PPE TV Slovenija – Glede na dogovor 21. redne seje, da direktor 
TV Slovenija poda podrobnejše poročilo v primeru, da bo fluktuacija zaposlenih v Informativnem 

programu PPE TV Slovenija vplivala tudi na poslovanje enote, nadzorni svet ugotavlja, da fluktuacija ne 

bo imela vpliva na poslovanje enote, saj direktor TV Slovenija poročila ni predložil.  
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- PPN JZ RTV Slovenija za leto  2009 (sklep 7-1 21. redne seje) – Rokovnik za sprejemanje PPN-ja za leto 2009 

preloži generalni direktor nadzornemu svetu na sejo v mesecu v aprilu 2008. 
 

- Projekti: »Pridobivanje nepovratnih sredstev EU« (sklep 7-3 21. redne seje) – Nadzorni svet  se je seznanil s 

poročilom o pridobivanju sredstev iz virov EU in ugotavlja, da je vodstvo izdelalo plan ukrepov za 

intenziviranje aktivnosti pridobivanja nepovratnih sredstev EU kot pomembnega vira sredstev za 

potrebe JZ RTV Slovenija, ki ga nadzorni svet podpira. 
 

- Zaposlovanje na RTV Slovenija v letu 2007 (dogovor 21. redne seje) – Poročilo bo obravnavano v okviru 

zaključnega računa in letnega poročila o poslovanju zavoda v letu 2007.  

 
- Analiza postopka in sprejemanja programsko poslovnega načrta za leto 2008 (sklep 1-1 3. izredne seje) – 

Nadzorni svet ugotavlja, da ni prejel dopolnjene analize postopka in sprejemanja programsko 

poslovnega načrta za leto 2008, iz katere bi bile razvidne vsebinske aktivnosti njegovega sprejemanja, 

terminski plan in odgovorne osebe, zato naroča, da se mu dopolnjena analiza predloži do naslednje seje.  
 

- Čistopis programsko poslovnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 2008 (sklep 1-2, 1-3 in 2-2 3. izredne seje) in  
izvajanje načela finančne preglednosti opravljanja javne službe (dogovor 19. redne seje) – Nadzorni svet se je 

seznanil z realizacijo sklepa o vključitvi preglednice prihodkov in odhodkov po Zakonu o RTV Slovenija 

v PPN 2008 ter z realizacijo sklepa o izločitvi planiranih sredstev za UPE Poseben nacionalni program - 

parlamentarni. 

 
1-5 Nadzorni svet ugotavlja, da je vodstvo JZ RTV Slovenija glede delitve dejavnosti pripravilo interna 

dokumenta: »Pravilnik o ločenem evidentiranju različnih dejavnosti skupaj s prilogami« ter »Poročilo o 

ugotovitvah v zvezi s sodili za razporejanje prihodkov in odhodkov ter sredstev in obveznosti do 

njihovih virov«, ki bosta posredovana Računskemu sodišču RS, Ministrstvu za finance in Ministrstvu 

za kulturo na vpogled in pridobitev mnenja. Vodstvo mora od Računskega sodišča pridobiti jasno 

mnenje, da JZ RTV Slovenija vodi evidence prihodkov in odhodkov javne službe in pridobitne 

dejavnosti v skladu z zakonodajo, še posebej z Zakonom o RTV Slovenija. 

 

- Koriščenje  razvojnih sredstev za poseben programski projekt »P-4 – Uvajanje parlamentarnega programa« 
(sklep 2-2 3. izredne seje) – V skladu z dogovorom med generalnim direktorjem in predsednikom nadzornega 

sveta se elaborat uvajanja parlamentarnega programa, v skladu z razpoložljivimi (odobrenimi) 

finančnimi sredstvi, predloži nadzornemu svetu na naslednjo redno sejo. 
 

- Končno poročilo o odpravi ugotovljenih napak in nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2006 (sklep 3-1 

18. redne seje) – Poročilo bo obravnavano v okviru zaključnega računa in letnega poročila o poslovanju 

zavoda v letu 2007.  
 

- Pregled potencialnih obveznosti iz naslova odprtih tožbenih zahtevkov (dogovor 18. redne seje) – Nadzorni svet 

se je seznanil s poročilom pravne službe RTV Slovenija o potencialnih obveznostih iz naslova odprtih 

tožbenih zahtevkov in zaključenih tožbah v letu 2007.  
 

- Informacija generalnega direktorja o izjavi predsednika Vlade RS v zvezi z možnostjo zmanjšanja RTV 
prispevka – Nadzorni svet se je seznanil s pismom generalnega direktorja RTV Slovenija predsedniku 
Vlade RS. 
 

 
2. ZAKLJUČNI RAČUN IN LETNO POROČILO O POSLOVANJU RTV SLOVENIJA  

ZA LETO 2007 
 

- Zaključni račun RTV Slovenija za leto 2007 
 

2-1 Nadzorni svet potrjuje presežek prihodkov nad odhodki v tekočem letu v višini 3.487.207 EUR. 

Presežek prihodkov nad odhodki se nameni za pokrivanje izgube iz preteklih let.  
 

Skupni presežek odhodkov nad prihodki znaša 5.216.945 EUR. 



 3 

 
2-2  Sedanja vrednost odpisov in manjkov materiala in gotovih proizvodov v višini 168.854 EUR bremeni 

stroške poslovanja. 

Sedanja vrednost odpisov in prodaj osnovnih sredstev v višini 43.826 EUR bremeni prevrednotovalne 

poslovne odhodke. 

 

2-3 Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje finančne, prevrednotovalne in izredne prihodke in odhodke v 

zgoraj navedenih višinah. 

Vrednost sredstev (aktive) oziroma virov sredstev (pasive) znaša na dan 31. 12. 2007 100.111.870 

EUR. 

V izvenbilančni evidenci zavod izkazuje 53.373.307 EUR potencialnih terjatev in obveznosti. 

 
Dogovorjeno je bilo, da se nadzornemu svetu do naslednje seje predloži odgovor, kako je bilo s pokritjem 

odškodnine oddajnikom RTV Slovenija, ki so bili poškodovani v vojni leta 1991. 

 
 

- Letno poročilo RTV Slovenija 2007 

 
- Zaposlovanje na RTV Slovenija v letu 2007 (dogovor 21. redne seje)  
 

2-4 Nadzorni svet vzame na znanje poročilo o prihodih in odhodih delavcev v JZ RTV Slovenija v letu 

2007 po programsko produkcijskih in organizacijskih enotah. Ob tem nadzorni svet  priporoča vodstvu, 

naj prične z mentorstvom in izobraževanjem deficitarnih poklicev, ki so za delovanje RTV Slovenija 

vitalnega pomena. 
 

- Poročilo o porabi razvojnih sredstev v letu 2007 
 

2-5 Nadzorni svet vzame na znanje poročilo o porabi razvojnih sredstev v letu 2007. Pri tem pa ugotavlja, 

da o odstopanjih glede porabe razvojnih sredstev po posameznih projektih ni bil tekom poslovnega leta  

pravočasno in tekoče obveščen, zato naroča vodstvu zavoda, naj v prihodnje o morebitnih odstopanjih 

po posameznih projektih tekoče obvešča nadzorni svet v okviru točke »tekočih obvestil generalnega 

direktorja«. 
  
- Prenos neporabljenih razvojnih sredstev  
 

2-6 Nadzorni svet dovoljuje uredništvu Razvedrilnega programa 1. programa Radia Slovenija prenos 

neporabljenih razvojnih sredstev iz leta 2007 v leto 2008.  

 
- Končno poročilo o odpravi ugotovljenih napak in nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2006 
 

2-7 Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s končnim poročilom o odpravi ugotovljenih napak in 

nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2006 in ugotavlja, da je večina napak in nepravilnosti  

odpravljenih. Za aktivnosti katerih narava dela zahteva daljše časovno obdobje njihove realizacije 

nadzorni svet naroča vodstvu, naj dosledno spremlja njihovo realizacijo skladno z zastavljenim 

terminskim planom in o dokončni odpravi poroča nadzornemu svetu ob polletju. 

 

2-8 V skladu s 27. členom Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/2005) in 22. členom Statuta JZ RTV 
Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme Letno poročilo RTV Slovenija za 
leto 2007. 

 
 

3. POROČILO SVETA DELAVCEV O STANJU NA PODROČJU URESNIČEVANJA ZAKONA O 
SODELOVANJU DELAVCEV PRI  UPRAVLJANJU  V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2007 

 

3-1 Na podlagi določbe 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-UPB1, Ur. l. RS, št. 

42/07) je nadzorni svet obravnaval in kot pozitivno sprejel poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija o 
stanju na področju uresničevanja omenjenega zakona v JZ RTV Slovenija v letu 2007. 

Nadzorni svet NS pa ne more sprejeti predlaganih sklepov, saj se ti nanašajo na izključno pristojnost 

upravljanja in soupravljanja ter izhajajo iz narave dela in veljavne zakonodaje, medtem ko je 
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Participacijska pogodba, na katero se sklicuje v večini predlaganih sklepov, stvar podpisnikov pogodbe, 

to pa sta svet delavcev in vodstvo zavoda. 

 
4.   POROČILO O DELU NADZORNEGA SVETA V LETU 2007 
 

4-1  Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določbe 9. člena svojega poslovnika sprejme poročilo o delu 

nadzornega sveta v letu 2007. Poročilo se predloži: predsedniku Državnega 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 

umetniških ustvarjalcev, Sindikata delavcev radiodifuzije in predsedniku Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija). 
Poročilo se objavi tudi na Internetnem spletu RTV Slovenija. 

 
5.  POBUDE, RAZNO 
 

- Dopis oddajnih centrov RTV Slovenija  
 

5-1  Nadzorni svet se je seznanil z dopisom oddajnih centrov z dne 15.2.2008, v zadevi »Pomisleki v zvezi s 

kolegija generalnega direktorja RTV Slovenija«. Kljub temu, da nadzorni svet ni pristojen niti za 

organiziranje, niti za poslovodenje zavoda, niti ni pritožbeni organ za odločitve, ki so v pristojnosti 

poslovodstva zavoda, nadzorni svet ugotavlja, da je bil sklep sprejet na podlagi predhodno opravljene 

analize in v smeri racionalizacije kadrov na oddajnih centrih ter ureditve njihovega delovnega časa v 

skladu z veljavno zakonodajo. 

 

-  Pobuda Odbora nadzornega sveta  za nadzor planiranja v zvezi s pripravo in sprejemanjem planskih 
dokumentov za leto 2009  
 

5-2 Nadzorni svet se je seznanil z ugotovitvami Odbora za nadzor planiranja, vezanimi na pripravo in 

sprejemanje planskih dokumentov, upoštevaje pristojnosti nadzornega sveta, izpolnjevanje zakonskih 

zahtev in dosedanji način njihove priprave in sprejemanja. Upoštevaje zakon, statut in poslovnik 

nadzornega sveta, nadzorni svet naroča vodstvu zavoda naj za 24. redno sejo pripravi osnutek nove 

oblike finančnega načrta za leto 2009. 
 

5-3 Glede na to, da RTV Slovenija nima izoblikovane dolgoročne vizije razvoja iz vidika financiranja, 

nadzorni svet sprejme pobudo Odbora za nadzor planiranja, da se spodbudi razpravo o platformi 

financiranja dolgoročnega tekočega poslovanja zavoda in investiranja v premoženje. Zato nadzorni svet 

predlaga poslovodstvu zavoda, da naj organizira razpravo (v katero vključi tako ustrezne strokovne službe kot 

organe zavoda), ki bo v okviru dolgoročne strategije zagotovila jasne osnove financiranja vseh aktivnosti in 

investiranja v premoženje JZ RTV Slovenija. Razprava in oblikovanje dokončnih stališč pa bi se naj 

zaključila do konca junija 2008, saj bo le tako omogočen tudi nemoten sprejem finančnega plana za leto 

2009. 

 

- Pobuda Odbora  za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb v zvezi s poročilom o realizaciji 
investicij v letu 2007  
 

5-4 Nadzorni svet se je seznanil z ugotovitvami Odbora  za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih 

pogodb in naroča vodstvu zavoda, naj do naslednje seje predloži poročilo o dinamiki porabe odobrenih 

sredstev plana investicij za leto 2007, ki pa bo zaradi dolgotrajnih postopkov razpisov in izbire 

ponudnikov realiziran v letu 2008.  
 

- - - 
 

Nadzorni svet sprejme pobudo in naroča vodstvu zavoda, da do ene naslednjih sej pripravi za obravnavo 

primerno poročilo programskega kontrolinga v zvezi s predvajanjem, poslušanostjo in povprečno oz. 

pričakovano gledanostjo ter deleži  programov RTV Slovenija in njihovo povezanostjo z oglaševalsko situacijo 

v Sloveniji.  

 
      Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                                                                         Franc Orešnik,l.r. 


