
  

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                                         V Ljubljani, 28.02.2006 
 
 

SKLEPI  2. REDNE SEJE  NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA,  
Z DNE 27. FEBRUARJA 2006 

 
 
 
1.    POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 
 
- Aktivnosti  za pripravo celostne informacije vezane na enoto Oddajniki in zveze 
 
1-2    Glede na to, da nadzornemu svetu ni bila predlo�ena celostna informacija  vezana na enoto 

Oddajniki in zveze, vključno z oceno, kaj bi za zavod pomenila »prodaja« te enote, bo 
nadzorni svet pridobil ločena mnenja, oz. poglede na omenjeno zadevo, upo�tevaje tudi 
ekonomski vidik ter kaj bi morebitna »prodaja« enote pomenila iz kratkoročnega kot 
dolgoročnega vidika. Strokovno mnenje naj se pridobi s strani zavoda in zunanjega 
neodvisnega poznavalca problematike oddajnikov in zvez.. Zato nadzorni svet naroča g. 
Martinu �velcu, naj do naslednje seje predlo�i pogled zavoda, medtem ko se za zunanji pogled 
in videnje povabi ing. Leopolda Gregorača, dolgoletnega direktorja Organizacijske enote 
Oddajniki in zveze.  

 
            Hkrati nadzorni svet naroča Pravni slu�bi RTV Slovenija, naj do naslednje seje pridobi in 

predlo�i informacijo, ali lahko RTV enoto Oddajnikov in zvez »odproda«, upo�tevaje, da gre 
za  dr�avno lastnino in če ne, kak�ne so ovire. V primeru, da večjih ovir za »prodajo« ne bi 
bilo, naj  poda tudi odgovor, kdo je na nivoju dr�ave pristojen sogovornik za tovrstne nadaljnje 
pogovore.         

 
- Cena minute oddaje 
 
1-3      Nadzorni svet imenuje delovno skupino za pripravo izvedbe kalkulacije cene minute oddaje v 

sestavi: g. Gla�ar, g. Gerič in g. �velc. 
 
1-4     Predsednik nadzornega sveta v sodelovanju z oddelkom za mednarodno sodelovanje pripravi 

dopis, v katerem se pozove ORF, Bayerische Rundfunk in EBU, za napotek načina izračuna 
cene minute oddaje, kak�ne so njihove izku�nje in njihovo morebitno pripravljenost za   
pomoč. Dopis omenjenim naslovnikom posreduje oddelek za mednarodno sodelovanje.  

 
 
2.    VOLITVE NAMESTNIKA PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA  
 
2-1      Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi izida glasovanja za namestnika predsednika ugotavlja, 

da je bil v skladu z 26. členom Zakona o RTV Slovenija za namestnika predsednika 
nadzornega sveta izvoljen g. TOMA� GLA�AR.  

 



  

3.    SPREJEM LETNEGA POROČILA RTV SLOVENIJA ZA LETO 2005 

- poročilo o obstoječem stanju delnic Eutelsat 

 
Nadzorni svet je ob obravnavi in sprejemu letnega poročila o poslovanju  Javnega zavoda RTV 
Slovenija v letu 2005 sprejel sledeče sklepe: 
 
3-1   Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje prese�ek prihodkov nad odhodki v tekočem letu 2005 v  

vi�ini 9.864.664 tisoč SIT. 
 
         Skupni prese�ek odhodkov nad prihodki iz večletnega poslovanja zna�a 4.079.345 tisoč SIT. 
 
3-2  Sedanja vrednost odpisov, manjkov materiala in gotovih proizvodov v vi�ini 1.242 tisoč SIT 

bremeni stro�ke poslovanja. 
 
         Sedanja vrednost odpisov osnovnih sredstev v vi�ini 8.011 tisoč SIT bremeni prevrednotovalne 

poslovne odhodke. 
 
3-3  Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje finančne, prevrednotovalne in izredne prihodke in odhodke 

v  navedenih vi�inah. 
 
         Vrednost sredstev (aktive) oziroma virov sredstev (pasive) na dan 31.12.2005  zna�a  22.248.783 

tisoč SIT. 
 
         V zunajbilančni evidenci zavod izkazuje 10.056.028 tisoč SIT potencialnih terjatev in 

obveznosti. 
 
 
 
4.   POROČILO O POSLOVANJU RTV SLOVENIJA V JANUARJU 2006 � REALIZACIJA 

FINANCIRANJA ORGANIZACIJSKO PROGRAMSKIH ENOT PO DVANAJSTINAH  

- razprava o mo�nostih zmanj�anja stro�kov dela in zaposlenosti  

 
4-1   Nadzorni svet RTV Slovenija naroča v.d. generalnega direktorja, naj glede na finančno 

poslovanje zavoda, oziroma organizacijsko programskih enot, zamrzne variabilni del plač 
direktorjem in vodjem, ki so odgovorni za preseganje dvanajstin. Zamrznitev variabilnega dela 
plač velja do preklica oz. do izbolj�anja finančnega poslovanja javnega zavoda. 

 
4-2     Nadzorni svet RTV Slovenija glede na poročilo o poslovanju zavoda v mesecu januarju 2006 

omejuje plan na stro�kovni strani na 23 milijard ob nespremenjenih prihodkih. 
 
4-3     Nadzorni svet RTV Slovenija zavezuje v.d. generalnega direktorja k dosledni uresničitvi porabe 

sredstev po dvanajstinah do sprejema programsko poslovnega načrta JZ RTV Slovenija za leto 
2006.  

 
4-4     Nadzorni svet RTV Slovenija naroča, da vsako novo redno ali honorarno zaposlitev (velja za vse 

enote, oba regionalna RTV centra in studio Lendava) lahko podpi�e izključno le generalni direktor oz. v.d. 
generalnega direktorja RTV Slovenija. O tem tekoče obve�ča nadzorni svet. 

 
 
 



  

 
5.      RAZPRAVA O OSNUTKU PREDLOGA STATUTA RTV SLOVENIJA  
         (poročilo o sestankih, načinu dela, informacija o evropskih tovrstnih zakonodajah in statutih) 
 
5-1  Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme podana poročila o pripravi predlo�enega delovnega 

osnutka statuta in naroča, naj se s pripravo in oblikovanjem dokumenta  nadaljuje. Predlagatelji 
naj predloge dopolnitev posredujejo v pisni obliki ga. Ireni Urbanc, ki v sodelovanju s 
predstavnikoma nadzornega sveta in In�titutom za javno upravo pri Pravni fakulteti, vodi 
pripravo.  

 

         Hkrati nadzorni svet poziva k aktivnemu sodelovanju pri oblikovanju osnutka statuta tudi 
Programski svet RTV Slovenija. 

 

         Nov ustrezno dopolnjen oz. popravljen osnutek teksta statuta se nadzornemu svetu predlo�i v 
nadaljnjo razpravo na naslednjo sejo.  

 
 
6.     OBLIKOVANJE SKUPINE ZA IZDELAVO POSLOVNIKA 
 
6-1  Člani nadzornega sveta so prejeli osnutek  Poslovnika o delu nadzornega sveta. V primeru 

dopolnitev ali pripomb, naj jih člani po elektronski po�ti posredujejo ga. Ireni Urbanc. 
Dopolnjen predlog poslovnika  se nadzornemu svetu posreduje v obravnavo na naslednjo sejo.  

 
 
7.    RAZPRAVA O PISMU IN�TITUTA ZA JAVNO UPRAVNO PRI PRAVNI FAKULTETI - 

ZADEVA KONFLIKT INTERESOV 
 
7-1   Na podlagi informacije člana g. Nikole Damjanića, da se je Ninamedia d.o.o. v letu 2006 

odpovedala sodelovanju in ni podpisala pogodbe z Media Poolom, Nadzorni svet RTV 
Slovenija ugotavlja, da s tem tudi ni več razloga za konkretno izpostavljeni konflikt interesov.  

 
 
8.     POBUDE, RAZNO 
 
- Svetovno prvenstvo v nogometu 2006  
 
8-1   Nadzorni svet RTV Slovenija naroča vodstvu zavoda, naj mu do naslednje seje predlo�i celovito 

pisno informacijo vezano na pravice za prenose tekem svetovnega prvenstva v nogometu 2006,  
vključno s pogodbo.    

 
- Sklepanje pogodb s honorarnimi sodelavci (novinarji) 
 
8-2  Nadzorni svet naroča direktorjem in vodjem organizacijsko programskih enot, ki sklepajo 

pogodbe s honorarnimi sodelavci (novinarji), naj mu do naslednje seje podajo pisno izjavo, ali 
so pogodbe sklenjene v skladu z navodili vodstva JZ RTV Slovenija ali ne.  

 
 
- Poprava sestave nadzornega sveta, ki je objavljena v Katalogu informacij javnega značaja na portalu RTV 
Slovenija 
 
8-3   Nadzorni svet RTV Slovenija naroča vodstvu zavoda, naj v Katalogu informacij javnega značaja, 

ki je objavljen na portalu RTV Slovenija, pri imenovanju članov Nadzornega sveta RTV 
Slovenija, popravi zapis pri sestavi, in sicer naj pri članih, ki jih je izvolil Dr�avni zbor, dikcijo 
»predstavniki strank« popravi v dikcijo »Člani, ki jih je izvolil Dr�avni zbor (na predlog strank 
navedenih v oklepaju)«. Prav tako naj popravi dikcijo »predstavniki vlade« v dikcijo »Člani, ki 
jih je imenovala Vlada RS«. Ustrezno se popravi tudi v angle�ki verziji, ki je prav tako na spletu. 



  

 
- - - 

 
Nadzorni svet poobla�ča: g. Gla�arja, g. Ore�nika in ga. Heine, da s finančno računovodsko slu�bo 
dogovorijo najprimernej�i način in obliko prikazovanja mesečnih poročil o poslovanju zavoda.  
 
Hkrati nadzorni svet naroča predlagateljem gradiv, naj pri pripravi upo�tevajo ustrezno tehnologijo v 
primeru barvnih ponazoritev, saj so gradiva največkrat  razmno�ena v črno beli  in ne barvni tehniki.   
 
Članom nadzornega sveta se gradivo, ki zajema finančne preglednice, le-te  posreduje tudi po 
elektronski po�ti. 
 
 

Seje nadzornega sveta bodo predvidoma ob četrtkih, po 20-em v mesecu, upo�tevaje mo�nost 
pravočasne predlo�itve mesečnega poročila o poslovanju zavoda. Naslednja redna seja bi naj tako bila 
30. marca 2006, v primeru sklica izredne seje pa se predsednik in strokovna slu�ba predhodno 
posvetujeta s člani nadzornega sveta.  
 
 
 
                                                                               Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
                                                                dr. Janez Jerov�ek,l.r.  
 
 


