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                                                                                                                                                   V Ljubljani, 28. julija  2006 
 
 
 

SKLEPI  6. REDNE SEJE  NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA,  
Z DNE  27. JULIJA 2006 

 
 
1. PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV  5. REDNE SEJE IN NEREALIZIRANIH SKLEPOV 

DOSEDANJIH SEJ NADZORNEGA SVETA 
 
 
Nadzorni svet opozarja na upo�tevanje sprejetih sklepov in zahteva predlo�itev poročil, vezanih na: 
 
- Tr�enje Teleteksta (sklep 2-1) � Razrez prihodkov (kolik�en dele� ogla�evalskih prihodkov gre posamezni pogodbeni 
stranki - koliko ogla�evalski agenciji, koliko RTV Slovenija in koliko posrednikoma) se predlo�i na sejo v mesecu 
septembru. 
 
 
- Honorarno delo (sklep 2-3) in analiza sistemizacije delovnih mest (sklep 2-4) � Celovita informacija o 
ugotovitvah analize honorarnega dela in sistemizacije delovnih mest se nadzornemu svetu predlo�i na sejo v 
mesecu septembru. Sklicatelj delovne skupine za proučitev segmenta honorarnega dela naj upo�teva 
imenovanje ga. Sonje Heine, predstavnice nadzornega sveta v omenjeni skupini, (sklep 2-2).  
 
 
- Informacija o nepremičninah zavoda (sklep 2-5) � Nadzorni svet RTV Slovenija  ugotavlja, da Slovenski 
računovodski standardi, ki veljajo od 1.1.2006, uvajajo prehodno obdobje za preoblikovanje sredstev v 
upravljanju v drugo pogodbeno obliko, ki preteče 31.12.2009. Nadzorni svet zavezuje vodstvo zavoda, naj v 
skladu z veljavno zakonodajo nemudoma pristopi k izvajanju postopkov za pravno veljavno ureditev 
razmerja med JZ RTV Slovenija in RS, za vse premo�enje, ki ga ima v upravljanju. 
 
 
- Uravnote�enost plačnega sistema in javnost plač na RTV Slovenija (sklep 2-11) 
 
1-2    Nadzorni svet RTV Slovenija opozarja na sklep 2-11 5. redne seje in ugotovitev, da so podatki o plačah 

zaposlenih na RTV Slovenija, ki so bili nadzornemu svetu predlo�eni v skladu s sklepom 6-7  4. redne 
seje, javni, zato se jih, z ustreznim spremnim dopisom vodstva zavoda, objavi.    

 
 

1-3   Nadzorni svet naroča, naj se mu do seje v mesecu septembru predlo�i spisek 50-ih posameznikov, ki so 
jim bili v letu 2005 in prvi polovici leta 2006, izplačani najvi�ji (skupni) prejemki - poleg redne plače 
naj bodo upo�tevana tudi vsa ostala izplačila - honorarji, nagrade, vsi dodatki, nadurno delo, ipd. ter 
odvisni stro�ki (dnevnice, prevozni stro�ki). Nadzorni svet opozarja, da tajnost podatkov za organ 
nadzora v primeru tega spiska ne velja, zato naj se upo�tevajo dejansko vsa izplačila, ki so bila 
posamezniku izplačana, kot izhaja iz naročila.     

 
 

1-4   Na osnovi informacije o dogovoru med ministrom za javno upravo in biv�im generalnim direktorjem 
RTV Slovenije, glede vrnitve 6 mesečnih pač, Nadzorni svet RTV Slovenije naroča, da generalni 
direktor na septembrsko sejo posreduje uradno informacijo o tem dogovoru, za kak�no vi�ino sredstev 
je �lo in če je biv�i generalni direktor ta sredstva vrnil. 

 
 



 2

 
 
1-5  Nadzorni svet priporoča generalnemu direktorju, naj v imenovano delovno skupino za proučitev 

segmenta honorarnega dela vključi tudi predstavnika sveta delavcev.  
 
 
 

1-6  Ob upo�tevanju  predlo�enega poročila pravne slu�be k sklepu 3-2 5. redne seje, nadzorni svet 
ugotavlja,  da je bila vlo�ena to�ba s strani  RTV Slovenija oz. g. Aleksa �takula zoper poobla�čenko 
za dostop do informacij javnega značaja. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj RTV 
Slovenija to�bo umakne.  

 
 
- Pravne zadeve  
 
1-7   Nadzorni svet vztraja na stali�ču, da naj zavod za svoje potrebe zagotovi kvalitetno in racionalno, 

predvsem pa zanesljivo izvajanje pravnih storitev. Visoki stro�ki odvetni�kih storitev in prezasedenost 
dokaj obse�ne pravne slu�be ne ka�ejo na to. Zato naj vodstvo funkcionalno in kadrovsko reorganizira 
Pravno slu�bo RTV Slovenije tako, da ne bo prihajalo do �tevilnih pravnih sporov, predvsem na 
delovno pravnem področju.  

 
1-8  Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da pogodba z odvetni�ko pisarno Pavlin po nepotrebnem 

vključuje plačilo mesečnega pav�alnega zneska in je zato �kodljiva za RTV Slovenija. Nadzorni svet 
naroča generalnemu direktorju, da zaradi tega takoj prekliče to pogodbo in do izbire novih ponudnikov 
odvetni�kih storitev, odvetni�ki pisarni Pavlin potrebne odvetni�ke storitve plačuje samo po dejansko 
opravljenem delu. 

 
- Podlaga izplačila oz. vi�ina sejnin in povračil drugih stro�kov članom Programskega in Nadzornega sveta 
RTV Slovenija ter njunih delovnih teles � Mag. Igor �etinc pripravi podrobnej�o informacijo o priporočilih 
zdru�enja nadzornih svetov, vezanih na določanje vi�ine sejnine oz. skupne prejemke, do seje v mesecu 
septembru.  
 
 
- Predlog spremembe Cenika arhivskega in dokumentarnega gradiva RTV Slovenija, ki ga je nadzorni svet 
sprejel na 5. redni seji  
  
1-9 Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval in sprejel predlagano spremembo Cenika 

arhivskega in dokumentarnega gradiva RTV Slovenija, tako, da se spremeni obračunske enote 
pri presnemavanju z različnih videonosilcev iz 60 na 30 minut ter se obračunava ogled gradiva 
na filmskem traku in presnemavanje radijskega gradiva po ceniku uslug radijske in TV 
produkcije.  

 
 
- Zavarovanje odgovornosti članov nadzornega sveta � Nadzorni svet ugotavlja, da generalni direktor ni 
izpolnil sklepa glede mo�nosti zavarovanja odgovornosti članov nadzornega sveta, zato naj na naslednjo sejo 
predlo�i to informacijo, dopolnjeno s podatki o učinkovanju na boniteto, če pride do tega zavarovanja in ga 
plača zavod.  

 
- - - 

 
- Pregled nerealiziranih sklepov dosedanjih sej nadzornega sveta  
 
1-10  Ob upo�tevanju poročil realizacije sklepov in na podlagi pregleda nerealiziranih sklepov 

dosedanjih sej nadzorni svet ugotavlja, da prej�nje programsko vodstvo ni predlo�ilo 
predloga mo�nih ukrepov zmanj�evanja stro�kov in racionalizacije poslovanja posameznega 
programskega področja  (zahteva 1. redne seje z dne 26. januarja 2006 - ob obravnavi začasnega financiranja po 
dvanajstinah).  

 
           Glede na relevantnost racionalizacije poslovanja, nadzorni svet naroča poslovodstvu zavoda, 

naj na sejo v mesecu septembru predlo�i celovito informacijo o mo�nih ukrepih 
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zmanj�evanja stro�kov in racionalizacije poslovanja na posameznih področij - tudi področja 
kadrov, radijske in TV produkcije, ipd..     

 
 
2.  KORI�ČENJE OBVEZNIC RS ZA RAZVOJNE PROJEKTE � PREDNOSTNE NALOGE   
 
2-1   Nadzorni svet RTV Slovenija se strinja z odprodajo obveznic RS za namen projekta  

"Digitalizacija prenosnega omre�ja" v skupni vrednosti 382.632.432,00 SIT. Odprodaja 
obveznic se lahko izvede neposredno pred zapadlostjo plačila dobaviteljem opreme in 
storitev ter se lahko neposredno namenijo za plačila teh obveznosti. O poteku transakcije 
generalni direktor poroča nadzornemu svetu na prvi seji po njeni izvedbi.  

 
2-2      Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da se morajo iz javnih sredstev dr�avnega proračuna 

zagotoviti sredstva za prehod z analogne na digitalno radiodifuzijo, tako kot to predvideva 
Strategija Republike Slovenije za prehod z analogne na digitalno radiodifuzijo. Zato se 
morajo predstavniki RTV Slovenija srečati z ministrom za gospodarstvo mag. Andrejem 
Vizjakom, ministrom za finance dr. Andrejem Bajukom, ministrom za kulturo dr. Vaskom 
Simonitijem in predsednikom Vlade RS g. Janezom Jan�o ter se dogovoriti o mo�nosti 
črpanja teh sredstev.  

 

            Nadzorni svet RTV Slovenija imenuje za to srečanje skupino v sestavi: g. Anton Guzej, g. 
Jo�e Vesel, g. Miran Dolenec, dr. Janez Jerov�ek in g. Toma� Gla�ar. 

 
2-3   Nadzorni svet RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, naj za jesensko srečanje z 

ministri in predsednikom Vlade RS predhodno pripravi spremno pismo, ki naj na kratko 
poda temeljne probleme vključevanja Republike Slovenije v digitalizacijo v EU in njene 
obveznosti kot dr�ave ter kratek tehnični apendiks, v katerem bo navedeno pribli�no 
časovno zaporedje uvajanja digitalizacije v Republiki Sloveniji do leta 2012. Pismo predlo�i 
nadzornemu svetu na sejo v  mesecu avgustu.  

 
2-4    Nadzorni svet RTV Slovenija načeloma odobrava mo�nost kori�čenja sredstev iz naslova 

obveznic RS v vi�ini 380 mio SIT za obogatitev in razvoj radijskih in televizijskih 
programskih vsebin, vendar pod pogojem, da se mu predhodno predlo�ijo konkretni 
programski projekti, ki so opredeljeni vsebinsko, stro�kovno in s časovno dinamiko porabe 
sredstev ter odgovornimi osebami za izvedbo posameznega projekta. Ob tem nadzorni svet 
priporoča, da se za programske vsebine  pridobi  soglasje  Programskega sveta RTV 
Slovenija.    

 
 
3.   POROČILO O REVIDIRANJU IN PISMO POSLOVODSTVU ZA LETO 2005  
 
3-1   Nadzorni svet RTV Slovenija naroča poslovodstvu, naj v roku 6-ih mesecev odpravi 

nepravilnosti iz revizijskega poročila in pisma poslovodstvu. O odpravi nepravilnosti sproti  
obve�ča nadzorni svet, končno poročilo pa poda na februarski seji 2007. 

 
            Hkrati nadzorni svet naroča, naj se v odpravljanje nepravilnosti aktivno vključi tudi notranja 

revizorka in o ugotovitvah tekoče obve�ča tudi nadzorni svet.  
 
            Ugotovitvi revizije, da se za honorarno delo �teje delo, ki iz opisa del in nalog spada v redno 

delo, naj obravnava tudi delovna skupina, ki jo je imenoval generalni direktor za področje 
honorarnega del. Svoje ugotovitve naj sporoči nadzornemu svetu v mesecu septembru. 
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4.   POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-JUNIJ 2006  

- ocena poslovanja zavoda po prvih �estih mesecih leta 2006  
- finančno poročilo april-junij 2006  

 
4-1   Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval in sprejme oceno generalnega direktorja o 

poslovanju zavoda po prvih �estih mesecih leta 2006. 
 
4-2    Nadzorni svet RTV Slovenija zahteva od poslovodstvu zavoda, da vsi prihodki iz naslova 

obveznic RS in delnic Eutelsat Comunication ostanejo neporabljeni in se jih porabi v skladu 
s posebnimi sklepi nadzornega sveta tako, kot obveznice RS. Zato je primerno, da se za njih 
kupijo novi sve�nji obveznic RS, če po sklepu nadzornega sveta ne gredo takoj v porabo.    

 
 
 
5.   PRIPRAVA STATUTA JZ RTV SLOVENIJA  
 
Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme informacijo o pripravi novega statuta.   
 
 
 
 
6.   PREDLOG PRAVILNIKA O KRITERIJIH ZA ODPIS, DELNI ODPIS, ODLOG IN 

OBROČNO PLAČILO PRISPEVKA ZA PROGRAME RTV SLOVENIJA  
 
Nadzorni svet  naroča, naj se mu popravljen in dopolnjen predlog Pravilnika o kriterijih za odpis, 
delni odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe RTV Slovenija, vključno s pripombami 
iz razprave, predlo�i v ponovno obravnavo na naslednjo sejo.     
 
 
 
7.   POBUDE, RAZNO                            
 
7-1  Nadzorni svet RTV Slovenija naroča, naj bodo predlo�ena gradiva in materiali v prihodnje 

opremljeni  s predlogom sklepov, ki jih predlagatelj pričakuje od nadzornega sveta.   
 

- - - 
 
Naslednja redna seja nadzornega sveta bo predvidoma 31. avgusta 2006.  
 
 
                                                                        
                                                                                        Namestnik predsednika  
                                                                                Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
                                                                     Toma� Gla�ar,l.r. 
 


