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                                                                                                                                                      V Ljubljani, 20. junija 2006 
 
 
 

SKLEPI  5. REDNE SEJE  NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA,  
Z DNE  19. JUNIJA 2006 

 
Po določbah 7. odstavka 26. člena in 4. odstavka 18. člena  nadzorni svet ugotavlja,  da je članu g. 
Rajku Geriču, predstavniku iz vrst zaposlenih, po 3. odstavku 18. člena prenehal mandat v 
Nadzornem svetu RTV Slovenija, zato nadzorni svet opozarja, da je po 4. odstavku 18. člena Zakona 
o RTV Slovenija potrebno izvesti postopek, ki je predviden za izvolitev članov nadzornega sveta 
izmed zaposlenih na RTV Slovenija. 
 
 
2.     PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 4. REDNE SEJE 
 
- Tr�enje Teleteksta  
 
2-1   Na podlagi predlo�ene �tiripartitne  pogodbe o te�enju Teleteksta nadzorni svet naroča, naj se 

mu do naslednje seje poda pojasnilo, kolik�en dele� ogla�evalskih prihodkov gre pri tem 
posamezni pogodbeni stranki - koliko ogla�evalski agenciji, koliko RTV Slovenija in koliko 
posrednikoma. 

 
- Honorarno delo na RTV Slovenija   
 
2-2  Nadzorni svet RTV Slovenija imenuje za predstavnico v strokovno delovno skupino, ki bo 

proučila segment honorarnega dela v zavodu, go. Sonjo Heine (namesto g. Rajka Geriča). 
 
2-3  Glede na neenotno urejeno in nepregledno zaposlovanje rednega honorarnega dela v zavodu, 

nadzorni svet sogla�a s predlogom generalnega direktorja, da se v okviru obravnave tega 
področja opravi  s strani imenovane delovne skupine analiza dela, na osnovi katere bodo 
predlagane re�itve in ukrepi za sanacijo nastale situacije. Celovito informacijo o dogajanju in 
ugotovitvah ter predlaganih re�itvah pa se nadzornemu svetu predlo�i na jesensko sejo. 

 

Ob tem nadzorni svet ponovno opozarja na zakonsko sporno zaposlovanje »stalnih honorarcev« 
ter apelira na ustrezen pristop vodstva zavoda pri re�evanju problematike honorarnega dela, 
kjer naj se z dosego ustreznega dogovora in poravnavo prepreči morebitne vlo�itve to�benih 
zahtevkov  s strani honorarnih sodelavcev.  

 
2-4  Nadzorni svet naroča, naj poslovodstvo opravi tudi temeljito analizo sistematizacije delovnih 

mest in preveri njeno skladnost s potrebami JZ RTV Slovenija. Pri tem naj ugotovi dejanske 
potrebe in mo�nosti redne zaposlitve dosedanjih honorarnih sodelavcev. Ob tem nadzorni svet 
priporoča, naj v aktivnosti vključi tudi sindikate in svet delavcev. 

 
- Informacija o nepremičninah zavoda  
 
2-5   Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo o nepremičninah zavoda in ugotovil,  

da je lastnica posesti oz. objektov Republika Slovenija, medtem ko jih ima JZ RTV Slovenija le 
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v upravljanju. Na naslednjo sejo nadzornega sveta naj generalni direktor predlo�i pogodbe o 
prenosu premo�enja v upravljanje JZ RTV Slovenija. Če pogodbe ne obstajajo je potrebno 
urediti pravno razmerje med JZ RTV Slovenija in RS za vse premo�enje v upravljanju. 
Nadzorni svet predlaga vodstvu, naj pripravi analizo stanja na področju nepremičnin, ki jih ima 
v upravljanju (vključno s stro�ki tekočega in investicijskega vzdr�evanja, amortizacijo, ipd.) in na njeni 
podlagi izdela predlog mo�ne odprodaje (upo�tevaje veljavno zakonodajo in predpise) v korist zavoda.  

 
2-6   Nadzorni svet  opozarja tudi na kvalitetno in gospodarno upravljanje počitni�kih objektov, kjer 

se naj prouči in ovrednoti mo�nosti rednega in investicijskega vzdr�evanja, da ne bi objekti 
propadali in bi  nastajala iz tega naslova gospodarska �koda. 

 
2-7   Nadzorni  svet opozarja na upo�tevanje zakonske zahteve, ki zagotavljajo pravice sodelovanja 

delavcev pri upravljanju, zato apelira, naj se predstavnik Sveta delavcev RTV Slovenija vabi 
tudi na seje delovnih komisij in skupin, ki se ukvarjajo s posameznimi področji upravljanja in 
poslovanja JZ RTV Slovenija.   

 
- Eurosong 2006   
 
2-8   Na podlagi predlo�enega finančnega poročila projekta Eurosong 2006 nadzorni svet ugotavlja, 

da so stro�ki projekta zelo visoki glede na prihodke in iz finančnega vidika za javni zavod 
nesprejemljivi. Izpostavlja pa se vpra�anje njihove upravičenosti iz vidika programskega 
pomena tega projekta za RTV Slovenija in slovenskega nastopa na Eurosongu, zato nadzorni 
svet predlaga Programskemu svetu RTV Slovenija, naj razpravlja o umestnosti in upravičenosti 
tega projekta za JZ RTV Slovenija v prihodnje.  

 
 - Sodelovanje RTV Slovenija pri svetovanjih RTV organizacijam v JV Evropi  
 
2-9  Nadzorni svet je obravnaval dopolnjeno finančno poročilo o sodelovanju RTV Slovenija pri 

svetovanjih organizacijam v  JV Evropi. Nadzorni svet sogla�a, da je RTV Slovenija zaradi 
svojega ugleda pomemben faktor svetovanja in izobra�evanja na prostoru JV Evrope, vendar pa 
priporoča vodstvu  zavoda, naj pri razporejanju kadra za svetovanje upo�teva tudi njihovo 
pomembnost in  funkcijo, ki jo imajo v JZ RTV Slovenija ter se o vsakem tovrstnem povabilu 
oz. posamezniku odloča in presoja posebej.  

 
- Pravni posli in to�ba s Humanic Manager  
 
2-10  Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval predlo�eno dokumentacijo, vezano na sklenjene 

pravne posle s Humanic Manager in to�beni zahtevek ter predlaga generalnemu direktorju RTV 
Slovenija, naj za razjasnitev pogodb in obveznosti ter zastopanje zavoda na sodi�ču anga�ira  
odvetni�ko pisarno oz. odvetnika, ki je strokovnjak za to področje.     

 
- Uravnote�enost plačnega sistema in javnost plač na RTV Slovenija  
 
2-11   Nadzorni svet opozarja na zahtevo, da morajo biti plače na nivoju zavoda urejene celovito v 

smislu uravnote�enosti in pravičnosti ter ugotavlja, da so podatki o plačah zaposlenih na RTV 
Slovenija v letu 2005, ki so bili nadzornemu sklepu predlo�eni v skladu s sklepom 6-7 4. 
redne seje, javni.    

 
- Poročilo o dejavnosti za ugotavljanje in izračunavanje minute programa � Nadzorni svet ugotavlja, da se je 
vodstvo zavoda pozitivno opredelilo in potrdilo sklep 8-1 4. redne seje ter je na nivoju zavoda �e imenovana 
delovna skupina za uvedbo celovitega načrtovanja in izračuna celotnih stro�kov oddaj v programih RTV 
Slovenija. Nadzorni svet pričakuje, da bo občasno seznanjen s potekom uvajanja sistema in začetkom 
poskusne uporabe v obeh regionalnih RTV centrih ter Radiu Slovenija.   
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 - Podlaga izplačila oz. vi�ina sejnin in povračil drugih stro�kov članom Programskega in Nadzornega sveta 
RTV Slovenija ter njunih delovnih teles � na srečanju z ministrom �e ni bila izpostavljena. Podrobnej�o 
informacijo o priporočilih zdru�enja nadzornih svetov, vezanih na določanje vi�ine sejnine oz. skupne 
prejemke, do seje v septembru pripravi mag. Igor �etinc.  
 
 

3.   OBRAVNAVA PROBLEMATIKE PRAVD IZ DELOVNIH SPOROV, PREDLOGI ZA 
SPORAZUMNE RE�ITVE UPO�TEVAJE SKLEP 6-2 4. REDNE SEJE (pregled pogodb, 
ki jih ima RTV Slovenija sklenjene za pravne in odvetni�ke storitve) 

 
3-1   Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s prejetim dopisom g. Mirana Ornika in njegovim 

predlogom za poravnavo v primeru »to�be mariborskih novinarjev«. 
         Kljub temu, da je strokovna presoja in odločitev o vodenju in nadaljevanju sporov na strani 

poslovodstva, nadzorni svet ponovno priporoča in predlaga generalnemu direktorju, naj v 
sodelovanju s Pravno slu�bo RTV Slovenija in pravnimi strokovnjaki preveri ter ugotovi 
upravičenost oz. neupravičenost to�benih zahtevkov novinarjev in zavzame racionalno stali�če, 
ki bo v korist zavoda. 

 
3-2   Nadzorni svet je pregledal predlo�ene pogodbe, ki jih ima RTV Slovenija sklenjene za pravne 

in odvetni�ke storitve ter ugotovil, da ima zavod sklenjene tri pogodbe, in sicer: pogodbo o 
izvajanju odvetni�kih storitev za potrebe RTV Slovenija, sklenjeno med RTV Slovenija in 
odvetnikom Damijanom Pavlinom z dne 12.01.2005 (z dodatkom k pogodbi z dne 05.07.2005 in dodatkom z 
dne 27.01.2006); pogodbo o rednem kolektivnem članstvu, sklenjeno med RTV Slovenija in 
In�titutom za delo pri Pravni fakulteti z dne 14.08.2001 ter pogodbo o članstvu v pool-u 
In�tituta za javno upravo, sklenjeno med In�titutom za javno upravo pri Pravni fakulteti in RTV 
Slovenija z dne 27.07.1997. 

 
Na podlagi pregleda pogodbe o izvajanju odvetni�kih storitev za potrebe RTV Slovenija, ki jo 
ima RTV Slovenija sklenjeno z odvetnikom Damijanom Pavlinom nadzorni svet ugotavlja, da 
je ta neuravnote�ena in za JZ RTV Slovenija �kodljiva, zato priporoča generalnemu direktorju, 
naj pogodbo, upo�tevaje pogodbeni odpovedni rok, prekine, za podpis omenjene pogodbe pa se 
poi�če tudi osebna odgovornost prej�njega generalnega direktorja. 

 
Nadzorni svet zahteva, da se mu do naslednje seje predlo�i: 
- poročilo (z obračunom) o dejansko opravljenih storitvah oz. delu, ki ga je po pogodbi za 

RTV Slovenija opravila odvetni�ka pisarna Pavlin, od 12.01.2005 do 19.06.2006 - koliko 
ur, po kak�ni tarifi, za kak�no storitev;  

- v kolik�nem �tevilu to�b je sodelovala odvetni�ka pisarna in koliko od teh to�b je zavod 
izgubil ali dobil (v celotnem obdobju, od kar je bila sklenjena osnovna pogodba) ter njihova 
vrednost;  

- mnenje glede sklenjene pogodbe med RTV Slovenija zavodom in omenjeno odvetni�ko 
pisarno naj poda Pravna slu�ba RTV Slovenija.   

 
3-3  Nadzorni svet opozarja in priporoča generalnemu direktorju, naj za potrebe RTV Slovenija 

zagotovi kvalitetno, zanesljivo in racionalno izvajanje pravnih in odvetni�kih storitev.  
 
 
4.   PROJEKT EUTELSAT 
 
4-1  Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bil nakup dele�ev v mednarodni organizaciji 

Eutelsat za zavod koristen in so bile obto�be akterjev tega projekta neutemeljene. Zato se 
Nadzorni svet RTV Slovenija zahvaljuje (po abecednem redu) g. Borisu Bergantu, g. Janezu 
Čade�u, g. Leopoldu Gregoraču in g. Igorju Kaduncu za prizadevanja pri pridobitvi dele�ev 
Eutelsat.   
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5.   PROBLEMATIKA DIGITALIZACIJE IN DOLOČITEV POLITIKE INVESTIRANJA DO 

LETA 2012 
 
5-1   Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s problematiko digitalizacije in strategijo razvoja 

tehnično tehnolo�kega področja RTV Slovenija ter določanjem politike investiranja do leta 
2012, kot tudi načrtom investicij za leto 2006.  

 

         Nadzorni svet opozarja na usklajenost vsebinskega razvojnega programa oz. strategije razvoja 
zavoda, s tehnično tehnolo�kimi mo�nostmi, programi RTV Slovenija in kadri ter upo�tevanje 
veljavnih zakonskih določil in morebitno potrebno soglasje za investicije v nove tehnologije 
tudi s strani dr�ave. V primeru, da je uvajanje novih tehnologij zahteva dr�ave, potem se naj 
dr�ava tudi zave�e za zagotavljanje potrebnih sredstev, če pa je uvajanje v izključni pristojnosti 
zavoda, pa  mora ta upo�tevati svoje zmo�nosti. 

  

         Nadzorni svet ugotavlja, da je svet RTV s sklepom (1-2 5. izredne seje dne 12.7.2005) zadol�il vodstvo 
zavoda, »da kupnino prodaje delnic rezervira in jo v prvi fazi nalo�i v dr�avne vrednostne 
papirje, v naslednjih fazah pa uporabi v skladu z razvojnimi programi RTV Slovenija in na 
osnovi posebnega konkretnega programa porabe, ki ga bo sprejel Svet RTV Slovenija«. 
Nadzorni svet naroča vodstvu, naj na podlagi ustrezno novelirane strategije razvoja zavoda 
pripravi razvojni program, ki bo upo�teval upravičenost in utemeljenost potreb tako za 
raz�irjeno reprodukcijo kot tehnolo�ko posodobitev zavoda, s konkretnim programom. Program 
mora vsebovati: opis investicije, vi�ino sredstev, njihove vire ter dinamiko financiranja, glede 
na določene prioritete. Razvojni program se nadzornemu svetu predlo�i v presojo na jesensko 
sejo.   

 
 
6.   PREDLOG NOVEGA CENIKA ARHIVSKEGA IN DOKUMENTARNEGA GRADIVA 

RTV SLOVENIJA  
 
6-1   Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlo�en Cenik arhivskega in dokumentarnega gradiva 

RTV Slovenija.  
 

         Glede na to, da iz predlo�enega predloga ni tudi razvidno, za koliko so cene spremenjene,  naj 
se informacija  poda na naslednjo sejo. 

 
 
7.   POBUDE, RAZNO                                
 
- Pismo prof.dr. �imeta Ivanjka v zadevi, objava sodne poravnave v 2. Dnevniku RTV Slovenija � Nadzorni 
svet se je seznanil s pismom dr. �imeta Ivanjka in odgovorom predsednika dr. Janeza Jerov�ka. Kljub temu, 
da nadzorni svet ni pristojen za re�evanje nastalega zapleta (pismo je bilo dano v re�evanje direktorju TV Slovenija in  v 
vednost predsedniku programskega sveta RTV) sogla�a s priporočilom, naj se direktor TV Slovenija z naslovnikom 
dogovori o načinu poravnave.    
 
- Zavarovanje odgovornosti članov nadzornega sveta � Do naslednje seje naj se predlo�i informacija 
glede zavarovanja odgovornosti članov nadzornega sveta  JZ RTV Slovenija.   
 

 
 
                                                                                        Namestnik predsednika  
                                                                                Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
                                                                     Toma� Gla�ar,l.r. 


