
 
 

  V Ljubljani, 12.7.2018 
 

SKLEPI  6. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA Z DNE 11. JULIJA 2018 
 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE 
 

6.1.1.  Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 5. redne seje.  
 
 

 

 
 

POROČILO O REALIZACIJE SKLEPOV  

 

- Poslovnik nadzornega sveta v mandatu 2018-2022 
 

6.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo predsednika nadzornega sveta glede 

predlogov članov nadzornega sveta in potrebe po sprejemu novega Poslovnika Nadzornega sveta 

Radiotelevizije Slovenija. Nadzorni svet bo do nadaljnjega uporabljal veljavni poslovnik, ki je 

objavljen v Informatorju št. 14-6 in na spletnih straneh RTV Slovenija. 
 

6.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu s 16. členom poslovnika za sekretarja nadzornega sveta določa 

go. Darjo Kocjan. 
 

 

- Pregled veljavnosti in ustreznosti aktov, katerih sprejem je po ZRTVS-1 v pristojnost nadzornega sveta (sklep 

NS 2.9.2. v povezavi z dogovorom 3. seje in sklepom 4.1.2.) – Predlog novega pravilnika je predložen pod samostojno 

točko dnevnega reda.  
 

- Določanje večopravilnosti (sklep NS 3.1.3. ) – Generalni direktor nadzorni svet obvesti, ko bo sprejet Pravilnik 

o večopravilnosti in združevanju dela v JZ RTV Slovenija. 
 

- Umestitev poklicnih članov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje (sklep NS 3.1.4.) – 

Generalni direktor nadzorni svet skladno s sklepom 3.1.4. tekoče obvešča o spremembi sistemizacije v 

povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje.  
 

- Poročilo o kadrovski realizaciji (po Uredbi) z obrazložitvijo višjega števila zaposlenih, plačanih iz nejavnih 

prihodkov (dogovora 3. in 4. seje) – Nadzorni svet je prejel obrazložitev s seznamom zaposlenih, za katere je bilo 

v Letnem poročilu 2017 navedeno, da so bili plačani iz nejavnih prihodkov, niso pa bili načrtovani s 

pojasnilom vodstva št. 01-400/2018 z dne 26.6.2018. 
 

-  Pregled virov presežkov preteklih let, razčlemba prihodkov iz naslova najemnin in porabe teh prihodkov, 

popis osnovnih sredstev v upravljanju in informacija o prenosu sredstev v sistem MFERAC (sklep 3.1.6. v 

povezavi s sklepom 4.1.3.) – Vodstvo skladno s sklepom 4.1.3. pridobi mnenje pristojnega Ministrstva za finance 

vezano na uporabo določbe 80. člena Zakona o javnih financah za javni zavod RTV Slovenija, glede uporabe 

sredstev pridobljenih z oddajanjem kapacitet in osnovnih sredstev v upravljanju, in glede primera prodaje le-

teh. 
 

- Informacija o okrepitvi notranje revizijske službe (sklep 3.1.8. v povezavi s sklepom 4.1.4.) – Vezano na zasedbo 

delovnega mesta v notranji revizijski službi je k realizaciji sklepa 4.1.4. nadzornemu svetu priložena 

dopolnjena informacija št. 01-423/2018 z dne 28.6.2018 glede zasedbe delovnega mesta v notranje revizijski 

službi, sprejetimi ukrepi vodstva in načrtovano posodobitvijo opisov delovnih mest.  



 

- Izvedba ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest« (sklep 3.4.2.) – 

O izvedbi ukrepov vodstvo poroča ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda. 
 

- Poročilo nadzornega sveta Odboru DZ za kulturo (sklep 3.5.3. v povezavi s sklepom 4.7.2.) – Sklep 4.7.2. je 

realiziran. Dopolnjeno poročilo je bilo odboru poslano 26.4.2018.  
 

- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest (dogovor 3. seje NS) – Vodstvo o 

izsledkih nadzornemu svetu poroča na septembrski seji.  
 

- Pravila zaposlovanja zunanjih sodelavcev z opredelitvijo postopka zaposlitve (sklep 4.1.6.) – Sklep 4.1.6. je 

realiziran. Vodstvo zavoda je predložilo navodila z dne 20.6.2018, s katerimi je predpisan postopek 

preverjanja izpolnjevanja elementov delovnega razmerja v primerih zaposlovanja pogodbenih sodelavcev.  
 

- Finančno ovrednoten načrt izobraževanj v letu 2018, s predvidenimi meseci izvedbe in predvidenimi 

izvajalci izobraževanj (sklep 3.12.2. v povezavi s sklepom 4.1.7.) – Sklep 4.1.7. je realiziran. Vodstvo je predložilo 

pojasnilo o utemeljenosti financiranja izobraževanja v primerih, ko bi zaposleni za delovno mesto že ob 

razporeditvi moral izpolnjevati zahtevane pogoje št. 01-337/2018 z dne 26.6.2018. 
 

-  Protikorupcijska klavzula v pogodbah z RTV Slovenija (sklep NS 4.1.8.) – Sklep nadzornega sveta 4.1.8. je 

realiziran. Nadzorni svet je prejel obvestilo vodstva zavoda št. 01-425/2018 z dne 2.7.2018 o vključitvi 

protikorupcijske klavzule v vse pogodbe, ki jih sklepa RTV Slovenija in katerih vrednost presega 10.000 €, 

skladno z Zakonom o integriteti in preprečevanju korupcije (Ur. l. RS, št. 69/11-ZintPK), ter v novinarske pogodbe, 

ki se sklepajo preko sistema POH.  
 

- Opravljanje dela v Simfoničnem orkestru RTV (dogovor 3. seje v povezavi s sklepom 4.1.10.) – Nadzorni svet RTV 

Slovenija se je seznanil z informacijo generalnega direktorja št. 01-338/2018 z dne 26.6.2018 glede 

normativne ureditve zaposlenih v OE Glasbena produkcija, ustreznostjo obračuna plač v enoti glede na 

izvedene mesečne obveznosti in pojasnilom zakaj in na kakšni podlagi so bili sprejeti konkretni ukrepi v 

primeru pozavnista Simfoničnega orkestra RTV Slovenija. 
 

- Pregled odprtih sodnih sporov (sklep NS 4.2.3.) – Sklep 4.2.3. je realiziran.  
 

6.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s seznamom sodnih sporov in opisnim seznamom odprtih 

denacionalizacijskih (nepravdnih) postopkov na dan 28.6.2018. Vodstvo do naslednje seje Odboru za 

kadrovske in pravne zadeve poda poročilo o primeru Pd 2001/2017. Nadzorni svet soglaša z 

opozorilom odbora na sistemsko problematiko umeščanja zaposlenih na sistemizirana delovna mesta, 

zato priporoča vodstvu, da na osnovi sistemizacije opravi analizo ustrezne umeščenosti zaposlenih.  
 

- Posodobitev registra tveganj (sklep 4.2.6.) – Vodstvo je predložilo pojasnilo o posodobitvi registra tveganj 

št. 01-392/2018 z dne 26.6.2018 z registrom tveganj in Navodili o upravljanju s tveganji.    
 

6.1.5. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z utemeljenostjo določenih tveganj v registru tveganj, 

predlogom popravkov oz. posodobitvijo registra in predvidenimi ukrepi za preprečitev tveganj. 
 

- Obrazložitev razloga v primeru zamika roka izvedbe popravljalnega ukrepa na opravljeno notranjo revizijo 

(sklep NS 4.2.7.) – Sklep 4.2.7 je realiziran. Nadzorni svet je prejel pojasnilo s podatkom o prvotnem roku 

izvedbe popravljalnih ukrepov na opravljene notranje revizije z obrazložitvijo, dokument št. 01-435/2018 z 

dne 3.7.2018, s poročilom glede realiziranih in nerealiziranih priporočil iz notranjih revizij dokončanih v letih 

2016 in 2017. 
 

- Podroben načrt izvedbe ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih 

mest« (sklep 3.4.1. v povezavi s sklepom 4.6.1.) – Generalni direktor je predložil akcijski načrt optimizacije in analize 

delovnih mest, dokument št. 01-402/2018 z dne 26.6.2018. S tem je sklep 3.4.1. v povezavi s sklepom 4.6.1. 

realiziran. Skladno s sklepom nadzornega sveta 3.4.2. vodstvo o izvajanju načrta ukrepov »posnetek stanja 

kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest« opisno poroča ob periodičnih poročilih o 

poslovanju zavoda.   
 

- Obvestilo generalnega direktorja o nameri prodaje finančnih naložb (sklep NS 4.7.1.) – Nadzorni svet je k 

realizaciji sklepa 4.7.1. prejel obvestilo generalnega direktorja o nameri prodaje finančnih naložb v delu, ki se 

nanaša na uporabo za odpravnine, dokument št. 01-414/2018 z dne 2.7.2018. 
 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3056


- Izvajanje projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na nivoju zavoda (sklep 4.8.1.) – 

Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 4.8.1. ni realiziran. 
 

- Ukrepi za izboljšanje delovanja notranjega okolja (sklep 4.10.2.) – Vodstvo je predložilo ukrepe za izboljšanje 

delovanja notranjega okolja št. 01-405/2018 z dne 3.7.2018. 
 

6.1.6. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o ukrepih za izboljšanje delovanja notranjega 

okolja in priporoča vodstvu, da pripravi ukrepe na objektivni ravni, upoštevaje organizacijo dela.    
 

- Predstavitev upravljanja z informacijsko komunikacijsko tehnologijo (IKT) (sklep 4.10.3.) – Sklep 4.10.3. je 

realiziran. Vodstvo je predložilo celovito predstavitev upravljanja z informacijsko komunikacijsko 

tehnologijo, dokument št. 01-393/2018 z dne 27.6.2018, z obvladovanjem tveganj na področju IKT, vključno 

z obvladovanjem varnostnih tveganj IKT, in spletno varnostjo (cyber-security). 
 

- Zneski Evidenčnih listov investicij v odnosu na sprejet finančni načrt 2018 (sklep 4.10.4.) – Nadzorni svet se je 

seznanil s pojasnilom vodstva št. 01-409/2018 z dne 27.6.2018 glede zneskov Evidenčnih listov investicij 

(ELI) v odnosu na sprejet finančni načrt 2018. Sklep 4.10.4 je s tem realiziran. 
 

- Dopolnjeno poročilo o dogodkih na Gospodarskem razstavišču v letu 2017 z odzivom na predloženo 

poročilo vodstva TV Slovenija, s finančnim načrtom in odstopanji ter sprejetimi ukrepi (sklep 5.3.1.) – Vezano 

na realizacijo projektov na Gospodarskem razstavišču v letu 2017 je generalni direktor predložil dopis v 

zadevi »Letna realizacija PPE TV Slovenija in Razvedrilnega programa v letu 2017«, dokument št. 01-

433/2018 z dne 2.7.2018. 
 

- Prenehanja prizemnega oddajanja v SD tehniki – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom vodstva zavoda 

glede prehoda na oddajanje v HD ločljivosti št. 01-415/2018 z dne 2.7.2018 in dopisom Sveta za radiodifuzijo 

Slovenije z dne 28.6.2018. 
 

 

- Pristojnosti in cilji pomočnikov generalnega direktorja ter imenovanje pomočnikov direktorjev in 

odgovornih urednikov – Nadzorni svet je prejel pisno informacijo generalnega direktorja v zadevi 

»Pristojnosti in cilji pomočnikov generalnega direktorja ter imenovanje pomočnikov direktorjev in 

odgovornih urednikov«, dokument št. 01-417/2018 z dne 2.7.2018. 

 

6.1.7. Generalni direktor do naslednje seje nadzornega sveta dopolni poročilo z jasno opredelitvijo 

poslovodskih povezav s pomočniki generalnega direktorja in odgovornimi uredniki, cilji pomočnikov 

se opredelijo z značilnostmi SMART ter se pristojnosti definirajo tako, da ne posegajo v pristojnosti 

odgovornih urednikov in direktorjev PPE. 

 

Nadzorni svet je prejel: 

- pojasnilo glede finančnih odhodkov, vezanih na vnovčenje obveznic 

- pojasnilo generalnega direktorja glede dopisa KNS RTV Slovenija programskemu in nadzornemu 

svetu s pozivom za ukrepanje z dne 23.5.2018 

- pregled nepremičnin RTV Slovenija na dan 31.5.2018. Vodstvo do naslednje seje predloži poročilo o 

oddaji stanovanj, katerih lastnica je RTV Slovenija, in o reševanju zemljiško knjižnega statusa še 

nevpisanih nepremičnin. 
 
 

 

 

2.   NOV PRAVILNIK O NAČINU PRIJAVLJANJA IN ODJAVLJANJA TELEVIZIJSKIH IN 

RADIJSKIH SPREJEMNIKOV TER O NAČINU PLAČEVANJA PRISPEVKA ZA PROGRAME 

RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA 
 

6.2.1. Vodstvo RTV Slovenija do naslednje seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve in nadzornega sveta: 

- podrobno preveri, ali so vse določbe predlaganega Pravilnika o načinu prijavljanja in 

odjavljanja sprejemnikov ter o pogojih plačevanja prispevka za opravljanje dejavnosti RTV 

Slovenija v skladu s pozitivno zakonodajo;  

- podrobno preveri, ali sodna praksa narekuje potrebo po morebitnih spremembah in 

dopolnitvah, ki v predlogu Pravilnika še niso upoštevane; 



- pripravi obrazložitev pravnih podlag, razlogov za spremembo, ter pravnih, finančnih in 

administrativnih posledic sprejema predloga Pravilnika. 
 

Vodstvo v istem roku tudi preveri, ali so potrebne spremembe Pravilnika o kriterijih za odpis, delni 

odpis, odlog in obročno plačilo prispevka za programe RTV Slovenija. 
 

6.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve in naroča, da 

mora vsak normativni akt, ki ga vodstvo zavoda posreduje nadzornemu svetu v sprejem, biti 

opremljen z:  

- navedbo in obrazložitvijo pravnih podlag, razlogov za sprejem, ter finančnih in administrativnih 

posledic sprejema predloga normativnega akta;  

- navedbo in podpisom osebe, odgovorne za vsebinsko pripravo normativnega akta;  

- navedbo in podpisom osebe, odgovorne za pravni pregled in uskladitev normativnega akta; 

- zagotovilom osebe, odgovorne za pravni pregled in uskladitev normativnega akta in generalnega 

direktorja, da je predlog normativnega akta normo tehnično in vsebinsko ustrezen ter skladen s 

pravno ureditvijo Republike Slovenije. 
 

 

3. POROČILO SVETA DELAVCEV O URESNIČEVANJU ZAKONA O SODELOVANJU 

DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2017 
 

6.3.1. Glede na to, da je bila »Pogodba o sodelovanju delavcev pri upravljanju (Participacijska pogodba)« 

sklenjena leta 2007 in v tem času ni bila spremenjena, Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu in svetu 

delavcev predlaga, da preverita potrebo po morebitni spremembi pogodbe in ga o dogovoru obvestita 

do konca leta 2018.  
 

6.3.2  Nadzorni svet RTV Slovenija se je na zahtevo Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z 80. členom 

Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-NPB2) seznanil z letnim poročilom Sveta 

delavcev RTV Slovenija za leto 2017.  
 
 

4.   TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 

6.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom generalnega direktorja o izvajanju ukrepov za 

znižanje stroškov dela v prvem polletju 2018. Sklep nadzornega sveta 3.5.2. je trajne narave. 
 

6.4.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo vodstva glede poteka priprave sprememb in 

dopolnitev Statuta JZ RTV Slovenija. Nadzorni svet vodstvu naroča, da ga na naslednji seji 

podrobneje seznani s konkretnimi predlogi sprememb statuta. Pri posredovanju predloga sprememb 

statuta v sprejem nadzornemu svetu vodstvo postopa tudi skladno s sklepom 6.2.2. 
 

6.4.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo o testiranju ustreznosti normativov iz leta 

2016 v nekaterih uredništvih TV in RA Slovenija. Vodstvo poročilo o analizi testiranja normativov 

predloži na septembrsko sejo nadzornega sveta. 
 

6.4.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o ugotovljeni porabi sredstev reprezentance 

na TV Slovenija. Vodstvo RTV Slovenija na naslednjo sejo nadzornega sveta predloži interne akte oz. 

navodila, povezana s področjem reprezentance, skupaj s poročilom z navedbo oseb oz. enot, ki so v 

letu 2018 upravičene do sredstev za reprezentanco, oseb, ki so po posameznih enotah odgovorne za 

potrjevanje računov za reprezentanco in letno višino sredstev, namenjenih za reprezentanco, po 

posamezni osebi oz. enoti. 
 

 

5.  SPREMEMBE IN DOPOLNITVE CENIKA TER PAKETNE PONUDBE MMC RTV 

SLOVENIJA 2018 
 

6.5.1.  Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l.  

RS, št. 96/2005 s spremembami) in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (U. l. RS, št. 106/2006 s spremembami), 

sprejme predlagane spremembe in dopolnitve Cenika MMC RTV Slovenija 2018, ki so predmet javne 

objave. Spremembe in dopolnitve stopijo v veljavo s 1.9.2018 in veljajo do preklica oz. do sprejetja 



sprememb ali novega cenika. Za njihovo ustrezno javno objavo je zadolžena PPE Multimedijski 

center.  
 

6.5.2.  Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane spremembe in dopolnitve paketne ponudbe MMC 

2018, ki niso predmet javne objave. 
 

 

6.   POBUDE, RAZNO 
 

Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje sklepe in dogovore sprejete na julijskih sejah odborov.  
 

- - - 
 

Nadzorni svet RTV Slovenija je 11.6.2018 prejel dopis odvetniške pisarne Križanec glede zamenjave 

zavarovalne družbe in načina njene izbire, ki ga je predsednik nadzornega sveta skladno s pristojnostmi 

odstopil v odgovor generalnemu direktorju. 
 

- - - 
 

6.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je seznanjen s sprejetim Pravilnikom o spremembah in dopolnitvah 

Pravilnika  o  delovanju  notranje  revizije v javnem  zavodu  Radiotelevizija Slovenija z dne 

20.6.2018. 
 

- - - 
 

Nadzorni svet RTV Slovenija je 4.7.2018 prejel pisno informacijo generalnega direktorja in Sindikata 

kulturno umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija o poteku pogajanj za odpravo anomalij plačnega sistema 

javnega sektorja na RTV Slovenija (pri vrednotenju delovnih mest na RTV Slovenija) ter mnenje 

Koordinacije novinarskih sindikatov o predmetni informaciji. 
 

6.6.2.  Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pisno informacijo generalnega direktorja in Sindikata 

kulturno umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija o poteku pogajanj za odpravo anomalij plačnega 

sistema javnega sektorja na RTV Slovenija in mnenjem Koordinacije novinarskih sindikatov o 

predmetni informacij. Glede predloga nadzornemu svetu, podanim v pisni informaciji Sindikata 

kulturno umetniških ustvarjalcev, nadzorni svet opozarja, da ni pristojen za zagotavljanje sredstev za 

odpravo anomalij.  
 

- - - 
 

6.6.3. Nadzorni svet RTV Slovenija od vodstva zavoda zahteva, da v vseh predloženih mu gradivih poda 

poslovodni povzetek s predlogom sklepa.  
 

 

- - - 
 

Vodstvo do naslednje seje predloži poročilo o stroških najema prostorov za garažiranje reportažnih 

avtomobilov RTV Slovenija in nadaljnjih postopkih ureditve tega področja, ter poročilo o obnovi Studia 14 in 

njegove nadaljnje namenske uporabe.  
 

 

 

 

7.  POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-V/2018  
 

6.7.1.  Vodstvo RTV Slovenija za naslednjo sejo pripravi analizo gledanosti programov RTV Slovenija in 

načrt aktivnosti za izboljšanje stanja trženja, ob upoštevanju pristojnosti, ki jih ima na tem področju 

nadzorni svet. 
 

6.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija opozarja vodstvo RTV Slovenija, da so sredstva, prejeta iz naslova 

dospelosti obveznic SLOVEN4 dne 23.3.2018, predmet razpolaganja v skladu z Merili za koriščenje 

sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova. 
 

6.7.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar-maj 

2018, z vključeno realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih, s finančnimi tabelami in 

kazalniki poslovanja. 
 

 

 
 

 

 



 

8. POROČILO O IZVEDENIH POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA IN REALIZACIJA ŽE 

SKLENJENIH NABAV IN INVESTICIJ TER INVESTICIJSKEGA VZDRŽEVANJA V 

OBDOBJU I-V/2018 
 

6.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z realizacijo investicij v obdobju januar-maj 2018 in s 

poročilom o izvedenih postopkih javnega naročanja in realizacijo izvedenih nabav v obdobju od 

1.1.2018 do 11.6.2018. Vodstvo ob polletnem poročilu o poslovanju zavoda predloži aktualen pregled 

investicij in odstopanj v odnosu na načrt z oceno realizacije do konca leta 2018. 
 

 
 

9.   STRATEGIJA RAZVOJA JZ RTV SLOVENIJA 2018-2022  
 

6.9.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija (U. l. RS, št. 106/2006 s 

spremembami) in predhodnega pozitivnega mnenja Programskega sveta RTV Slovenija na 6. redni seji z 

dne 18.6.2018 sprejme Strategijo razvoja RTV Slovenija 2018–2022. Ob tem nadzorni svet opozarja, 

da: sprejem Strategije razvoja RTV Slovenija 2018–2022 ne pomeni podpore investiciji v nadomestni 

objekt Komenskega 5, o čemer bo nadzorni svet odločal, ko bodo izpolnjeni vsi pogoji; ne pomeni 

podpore investicijskim projektom, navedenim v Strategiji; in ne prejudicira ugotovitev projekta 

analize delovnih mest. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu naroča, da po sprejemu končne 

odločitve glede investicije v nadomestni objekt Komenskega 5 in glede ostalih investicijskih 

projektov ter po zaključku projekta analize delovnih mest, kar je po veljavnem časovnem načrtu 

predvideno za konec leta 2018, pristopi k novelaciji Strategije razvoja RTV Slovenija 2018–2022, če 

bi prišlo do pomembne spremembe predpostavk, na katerih temelji Strategija razvoja RTV Slovenija 

2018–2022, kar vključuje predpostavko o investiciji v nadomestni objekt Komenskega 5, 

predpostavko o ostalih investicijah in predpostavko glede potrebnega števila zaposlenih.   
 

 

10. IZHODIŠČA, ROKOVNIK PRIPRAVE IN SPREJEMANJA PPN-FINANČNEGA NAČRTA ZA 

LETO 2019 
 

6.10.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s priročnikom za finančno planiranje 2019. Iz slednjega je 

razviden rokovnik priprave in sprejemanja plana ter matrika odgovornosti za pripravo planskih 

dokumentov. Osnutek finančnega načrta za leto 2019 vodstvo predloži na oktobrsko sejo.  
 

Nadzorni svet opozarja vodstvo, da pri pripravi planskih dokumentov upošteva sklepa nadzornega 

sveta 4.2.2. in 4.10.5. skladno s katerima se v finančnem načrtu za leto 2019 navede vir pokrivanja 

stroškov dela po organizacijskih enotah, ustrezno vključi ločitev javne in tržne dejavnosti po ZRTVS-

1 ter v finančni načrt vključi načrt javnih naročil in nabav v letu 2019. 
 

 
- - - 

 
 

Naslednja redna seja nadzornega sveta bo v sredo, 12. septembra 2018, ob 15. uri. 
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