
 
 

  V Ljubljani, 25.10.2018 

 

SKLEPI  8. REDNE SEJE NADZORNEGA SVETA 

RTV SLOVENIJA Z DNE 24. OKTOBRA 2018 
 

 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 7. REDNE SEJE 
 

8.1.1.  Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje zapisnik 7. redne seje.  
 

 

 
 

 
 

POROČILO O REALIZACIJE SKLEPOV  

 

- 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.  
 

-  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.) – Sklep 4.1.3. je realiziran. Nadzorni svet je prejel mnenje Ministrstva za finance št. 

007-544/2018/3 z dne 5.10.2018 vezano na uporabo določbe 80. člena Zakona o javnih financah za JZ RTV 

Slovenija. 
 

8.1.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil mnenjem Ministrstva za finance št. 007-544/2018/3 z dne 

5.10.2018 glede uporabe določbe 80. člena Zakona o javnih financah za JZ RTV Slovenija. Nadzorni 

svet upoštevaje napotilo ministrstva naroča vodstvu zavoda, da preveri ustreznost ravnanja na 

področju trženja stvarnega premoženja države tudi z vidika državnih pomoči. 
 

- Izsledki posnetka stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest (dogovor 3. seje NS v povezavi s 

sklepom 7.1.2.) – Vodstvo je predložilo dopolnjeno poročilo o izsledkih posnetka stanja preverjanja ustreznosti 

sistemizacije delovnih mest, dokument št. 01-613/2018 z dne 9.10.2018. 
 

8.1.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z dopolnjenim gradivom o izsledkih posnetka stanja 

preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest, dokument št. 01-613/2018 z dne 9.10.2018. 

Nadzorni svet soglaša z Odborom za kadrovske in pravne zadeve, da posredovano gradivo z 

dopolnitvami kaže na odsotnost metodologije in kriterijev, po katerih so bila opravljena snemanja 

stanj ustreznosti sistemizacije in obremenitev na delovnih mestih ter, da je v veljavnih notranjih 

pravilih opredeljena možnost in dolžnost, da se enkrat letno preuči ustreznost opisa delovnih mest. 

Zato nadzorni svet od vodstva zahteva strokovno pripravljeno analizo obstoječe sistemizacije s 

predlogi za novo.  
 

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

Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 4.8.1. še vedno ni realiziran. 
 



- Ukrepi za izboljšanje delovanja notranjega okolja (sklep 4.10.2. v povezavi s sklepom 6.1.6.) – Nadzorni svet se je 

na 6. seji seznanil s poročilom o ukrepih za izboljšanje delovanja notranjega okolja in s sklepom 6.1.6. 

vodstvu priporočal, da pripravi ukrepe na objektivni ravni, upoštevaje organizacijo dela.  
 

Nadzorni svet  ponovno poziva vodstvo zavoda k predložitvi ukrepov za izboljšanje delovanja na objektivni 

ravni, ki bodo pripravljeni v skladu z zahtevo, kot izhaja iz sklepa 6.1.6. Uspešnost ukrepov naj se preverja po 

preteku enega leta. 
 

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

odgovornih urednikov (sklep 6.1.7. v povezavi z dogovorom 7. seje) – Nadzorni svet se je seznanil z dopolnjenim 

poročilom o pristojnostih in ciljih pomočnikov generalnega direktorja št. 01-517/2018 in pravnim mnenjem 

glede skladnosti postopkov imenovanja pomočnikov generalnega direktorja z veljavno predmetno zakonodajo 

št. 01-627/2018 z dne 10.10.2018.  
 

- Nov Pravilnik o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih sprejemnikov ter o načinu 

plačevanja prispevka za programe Radiotelevizije Slovenija (sklep 6.2.1. v povezavi s sklepom 7.1.3.) – Nadzorni 

svet je skladno s sklepom 7.1.3. prejel predlog sprememb predmetnega Pravilnika.   
 

8.1.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s predlogom sprememb Pravilnika o načinu prijavljanja in 

odjavljanja sprejemnikov in o pogojih plačevanja prispevka za opravljanje dejavnosti RTV Slovenija. 

Nadzorni svet vodstvu nalaga, da predlog posreduje v javno obravnavo, dokončno uskladitev besedila 

na podlagi prejetih predlogov javnosti, in predložitev usklajenega besedila nadzornemu svetu v 

sprejem na decembrsko sejo.  
 

- Predlogi sprememb in dopolnitev Statuta JZ RTV Slovenija (sklep 6.4.2.) – Skladno z dogovorom 7. seje 

predsednik do dogovorjenega roka ni prejel pobud oz. predlogov za spremembo Statuta. 
 

- Informacija o testiranju ustreznosti normativov za ustvarjalne poklice RTV Slovenija iz leta 2016 (sklep 

6.4.3. v povezavi s sklepom 7.1.4.) – Vodstvo zavoda skladno s sklepom 7.1.4. do decembrske seje nadzornega sveta 

predloži osnutek internega akta o predvidenem obsegu dela za ustvarjalne poklice. 
 

- Poraba reprezentance (sklep 6.4.4.) – Skladno z dogovorom 7. seje je vodstvo posredovalo pojasnilo glede 

planiranja reprezentance v Regionalnem RTV centru Maribor in na Televiziji Slovenija, dokument št. 01-

630/2018 z dne 10.10.2018. 
 

- Analiza gledanosti programov RTV Slovenija (sklep 6.7.1.) – Upoštevaje dogovor 7. seje se je z analizo 

gledanosti, poslušanosti po programih in obiskanosti spletnega mesta rtvslo.si z vidika realizacije sklepov 

Odbora za nadzor trženja 1.2.2. in 1.3.1. seznanil tudi omenjeni odbor.  
 

- Obnova Studia 14 (dogovor 7. seje) – Nadzorni svet se je seznanil z dopolnjenimi  podatki o prenovi Studia 14, 

dokument št. 01-637/2018 z dne 11.10.2018. 
 

- Medijske pravice za reprezentančni in klubski nogomet (dogovor 7. seje) – Vodstvo je v dopolnitev informacije 

predložilo pojasnilo o razlogih za oddajo ponudb za skupni prenos nogometnega državnega prvenstva in 

svežnja pravic za prenose tekem slovenske reprezentance v Lige narodov in za Kvalifikacijske tekme za 

EURO 2020, dokument št. 01-573-1/2018 z dne 16.10.2018. 
 

- Preseganje planskih postavk kot kršitev delovne obveznosti (sklep 7.4.1.) – Nadzorni svet je prejel opredelitev 

vodstva zavoda glede preseganja postavk programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta kot kršitev 

delovne obveznosti, dokument št. 01-628/2018 z dne 10.10.2018.  
 

8.1.5. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pojasnilom in opredelitvijo vodstva zavoda glede 

preseganja postavk programsko-produkcijskega načrta in finančnega načrta kot kršitev delovne 

obveznosti. Nadzorni svet vodstvu nalaga, da postopek možnega preseganja planskih postavk opredeli 

v ustreznem internem aktu do 31.12.2018. 
  

- »Domnevno sporne prakse v okviru izvajanja Zakona o SFC (17. člen)« (sklep 7.4.2. in 7.4.4.) – Sklepa 7.4.2. in 

7.4.4. sta realizirana. Prejeto gradivo s sklepi 7. seje nadzornega sveta je bilo skladno s sklepom 7.4.2. dne 



14.9.2018 odstopljeno Komisiji za preprečevanje korupcije Republike Slovenije, o čemer je bil skladno s 

sklepom 7.4.4. obveščen tudi Programski svet RTV Slovenija. 
 

- - - 
 

Nadzorni svet je prejel: 

- pojasnilo vodstva o odmikih v izkazu prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka za javne 

zavode in agencije, dokument št. 01-612/2018 z dne 8.10.2018 

- informacijo vodstva, dokument št. 01-648/2018 z dne 12.10.2018, o razpisu za izbiro zunanjega 

revizorja za revidiranje računovodskih izkazov in letnega poročila za leto 2018. Vodstvo skladno s 

sklepom nadzornega sveta 7.3.2. pred podpisom pogodbe o izbiri pripravi pregled ponudb z izbiro 

najboljšega ponudnika in s predlogom ter utemeljitvijo odločitve seznani nadzorni svet. 
 
 
 

2.  POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU I-IX 2018   
 

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

september 2018 in oceno poslovanja do konca leta 2018 z vključeno realizacijo kadrovskega načrta in 

stanjem zaposlenih, poročilom o izvajanju akcijskega načrta za obvladovanje stroškov dela, s 

finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, s tabelarnim pregledom gibanja stalnih pogodbenih 

sodelavcev, obvestilom glede registra tveganj, vmesnim poročilom o izvajanju konkretnega načrta 

izvedenih ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest in 

poročilom o vseh ukrepih za znižanje stroškov dela, z realizacijo investicij od januarja do septembra 

2018 in podatki o stanju vseh javnih naročil od 1.1.2018 do 9.10.2018 v okviru kvartalnega poročanja, 

s pregledom odprtih sodnih sporov in realizacijo izobraževanj. 
 

8.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z obvestilom generalnega direktorja - predlogom ravnanja 

vodstva glede predvidene prodaje delnic v skladu s sklepom nadzornega sveta 7.2.3. Nadzorni svet 

generalnega direktorja opozarja, da je bila predvidena prodaja finančnih naložb za investicijske in 

kadrovske namene ena izmed predpostavk finančnega načrta za leto 2018 in da je generalni direktor 

dolžan, v kolikor obstajajo razlogi za rebalans finančnega načrta, le-tega nadzornemu svetu 

nemudoma posredovati v obravnavo.    
 

8.2.3.  Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s seznamom sodnih sporov na dan 09.10.2018. Nadzorni 

svet vodstvu naroča, da mu za naslednjo sejo predloži poročilo o izvedbi postopkov sklenitev pogodb 

o zaposlitvi v skladu z usmeritvami iz odločitve Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017, ki naj vsebuje 

tudi celovito informacijo o vseh pravnih in finančnih posledicah »kadrovske sanacije« leta 2016. 

Vodstvo zavoda naj nadzornemu svetu tudi posreduje zagotovilo, da so vsi učinki sklepa Vrhovnega 

sodišča VIII Ips 343/2017 upoštevani v finančnem načrtu 2019. 
 
 

3. POROČILO NOTRANJE REVIZIJE I-IX/2018 
 

8.3.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o  delu notranje revizije v JZ RTV Slovenija 

v obdobju I-IX 2018, pregledom realizacije priporočil iz opravljenih notranjih revizij v letih 2016 in 

2017 in s pojasnilom glede ustreznosti rokov popravljalnih ukrepov opravljenih notranji revizij glede 

na pomembnost posameznih popravljalnih ukrepov. Nadzorni svet vodstvu priporoča, da skrajša rok 

popravljalnih ukrepov opravljenih notranji revizij, ki neposredno vplivajo na strošek javne službe.  
 

 

4. PREGLED DOSEGANJA KVOT AVDIOVIZUALNIH DEL, PREDPISANIH Z ZAKONOM O 

MEDIJIH IN ZAKONOM O AVDIOVIZUALNIH MEDIJSKIH STORITVAH, NAČIN 

MONITORINGA IN POROČANJA, IZPOLNJEVANJE ODLOČB, IZDANIH V 

INŠPEKCIJSKIH POSTOPKIH IN POSTOPKIH NADZORA  
 

8.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s pregledom doseganja kvot avdiovizualnih del, 

predpisanih z Zakonom o medijih in Zakonom o avdiovizualnih medijskih storitvah, načinom 



monitoringa in poročanja, izpolnjevanja odločb izdanih v inšpekcijskih postopkih in postopkih 

nadzora. 

Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da do naslednje seje predloži:  

- preglednico, kako so bile upoštevane zadnje ugotovitve iz nadzora regulatornega organa; 

- preglednico, katere oddaje oz. dela so oz. bodo vključena v letni pregled izvajanja zakonskih 

določb, in kakšni so stroški vezani nanje. 

 
 

5. DIGITALIZACIJA ARHIVA 
 

8.5.1. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s kalkulacijo cen pri digitalizaciji arhivov, postopkom 

digitalizacije gradiva RTV Slovenija in z načrtom sistemskega urejanja avtorskih pravic (tveganja in 

priložnosti). Nadzorni svet vodstvu nalaga, da preveri pravno ustreznost digitalizacije gradiva s 

stališča avtorskih pravic in ga obvesti o ugotovitvah.  
 

 

6. OSNUTEK PPN – FINANČNEGA NAČRTA 2019 
 

8.6.1. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu zavoda naroča, da pripravi dopolnjen načrt investicij 2019 s 

podatkom o oceni realizacije investicij do konca leta 2018, v postavkah, ki se prenašajo v leto 2019. 

Vodstvo naj načrt dopolni tudi s pregledom večletnega investiranja in dopolni tabelo, ali naredi novo, 

z navedbo, kje gre za nadomestne investicije in kje za posodobitve in razširitve. Investicijski načrt 

2019 naj bo dopolnjen tudi s predvidenimi viri financiranja. 
 

8.6.2. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da vodstvo pri pripravi osnutka kadrovskega načrta za leto 

2019 ni sledilo zahtevam ustanovitelja po zniževanju stroškov dela, zato naj vodstvo to zahtevo 

ustrezno upošteva pri pripravi  predloga finančnega načrta za leto 2019. 
 

8.6.3. Nadzorni svet RTV Slovenija je obravnaval osnutek finančnega načrta javnega zavoda RTV Slovenija 

za leto 2019 in vodstvu predlaga, da pri pripravi predloga planskih dokumentov za leto 2019 

upošteva: 

- plan mora biti finančno, kadrovsko in programsko usklajen; 

- v planu naj se navede načrtovane programske deleže prikazovanja AV del neodvisne produkcije; 

- v finančnem načrtu naj se navede vir pokrivanja stroškov dela po organizacijskih enotah in 

ustrezno vključi ločitev javne in tržne dejavnosti po ZRTVS-1 (sklep NS 4.2.2.); 

- PPN-finančni načrt mora biti usklajen s finančnimi zmožnostmi in iz rednega delovanja izkazovati 

pozitivno poslovanje;  

- iz finančnega načrta naj se odstranijo vsi sklici na nadomestni objekt Komenskega 5 in ustrezno 

prilagodijo postavke. Nadzorni svet bo o predlogu prodaje finančnih naložb za nadomestni objekt 

na Komenskega 5 odločal po tem, ko bo vodstvo izkazalo, da so izpolnjeni vsi pogoji in hkrati 

predložilo tudi morebitni rebalans finančnega načrta skupaj s predlogom koriščenja finančnih 

naložb; 

- kadrovski ukrepi naj se finančno ovrednotijo; 

- vodstvo naj zagotovi realen plana izobraževanj;  

- kot priloga finančnega načrta naj se predloži časovni plan izvrševanja nabav v letu 2019;  

- finančni načrt naj se dopolni s podatki o oceni poslovanja za leto 2018; 

- iz finančnega načrta 2019 naj bo jasno razvidno, da predstavlja izvrševanje Strategije razvoja 

2018-2022;  

- kot priloga finančnega načrta naj se predloži analitičen plan načrtovanja reprezentance za leto 

2019;  

- investicije naj bodo na ravni amortizacije;  

- kot priloga finančnega načrta naj se predloži izračun morebitnih dodatnih stroškov dela, ki bi 

nastali kot posledica dogovora Vlade s sindikati javnega sektorja in iz naslova kadrovske sanacije. 
 



8.6.4. Nadzorni svet RTV Slovenija bo predlog finančnega načrta javnega zavoda RTV Slovenija za leto 

2019 obravnaval, ko bo vodstvo poleg predloga načrta predložilo tudi izjavo generalnega direktorja in 

obeh programskih direktorjev, da: 

- je finančni načrt usklajen s programsko-produkcijskim načrtom za leto 2019, ki ga bo sprejel 

Programski svet RTV Slovenija, in bo tudi usklajen glede na določila 12. in 92. člena Statuta JZ 

RTV Slovenija; 

- finančni načrt vsebuje vse finančne obveznosti v zvezi z javnimi razpisi za dela neodvisnih 

producentov (9. ZRTVS-1 in 17. člen ZSFCJA). 

 
 

7.   TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA  
 

8.7.1. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija in 22. Statuta 

RTV Slovenija sprejme predlagane Prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV Slovenija za 

leto 2019, Cenike TV Slovenija, Radia Slovenija, RC RTV Koper-Capodistria, RC RTV Maribor in 

MMC za leto 2019, ponudbo za oglasno oddajo v oddaji Dobro jutro, Cenik radijskih obvestil in 

osmrtnic na Radiu Slovenija in Paketne ponudbe 2019 na Radiu Slovenija, ki so predmet javne 

objave. 
 

Prodajni pogoji, ceniki in paketne ponudbe stopijo v veljavo s 01.01.2019 in veljajo do preklica oz. do 

sprejetja sprememb ali novih pogojev, cenikov oz. paketnih ponudb. Za njihovo ustrezno javno objavo 

so zadolžene pristojne službe oz. enote. 
 

8.7.2. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane Posebne popuste, dogovore za oglaševanje v 

programih RTV Slovenija za leto 2019, predlagane pakete za oglaševanje na TV Slovenija, splošne 

pakete za oglaševanje v rednih oglasnih blokih na Radiu Slovenija, ponudbo za pokroviteljstvo 

prometnega kluba na Radiu Slovenija, pakete za oglaševanje na TV Maribor, vključno s prodajo na 

TV Maribor in paketne ponudbe na MMC, ki niso predmet javne objave.  
 

8.7.3. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagane Oglaševalske pakete na TV Slovenija za leto 2019 

na osnovi gledanosti, ki niso predmet javne objave. 
 

8.7.4. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlagani lestvici in pogoje za izračun dodatnega količinskega 

popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja na TV Slovenija in na Radiu 

Slovenija za leto 2019, ki niso predmet javne objave. 
 

8.7.5. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil z informacijo o uvedbi plačljive televizije na multipleksu 

C. Nadzorni svet vodstvu naroča, da pripravi podroben pregled vseh možnosti reševanja problematike 

multipleksa C skupaj s primerjalnim pregledom ocenjenih pravnih, finančnih in drugih posledic. 
 

 

8.   POBUDE, RAZNO 
 

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

- Zaposlovanje v letu 2018    
 

8.8.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve in od vodstva 

zahteva predložitev vseh podlag, upoštevanih pri pripravi dokumenta št. 01-615/2018 z dne 

10.10.2018, vezano na izvedene postopke zaposlovanja v letu 2018. Gradivo naj se tudi dopolni s 

konkretnimi ukrepi, kako bo vodstvo pristopilo k sanaciji zaposlovanja in o tem do 5.11.2018 poroča 

nadzornemu svetu.  
 

 

8.8.2. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvo zavoda opozarja na nujnost priprave notranjega akta o 

postopkih, nalogah, odgovornostih in dolžnostih deležnikov pri izvajanju kadrovske funkcije na 

segmentu zaposlovanja.  
 

- - - 

 



- Sklep programskega sveta 6-2 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018  
 

8.8.3. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s sklepom 6-2 nadaljevanja 7. seje Programskega sveta 

RTV Slovenija z dne 1.10.2018. Nadzorni svet RTV Slovenija se bo do predloga programskega sveta 

opredelil potem, ko mu bo vodstvo zavoda predložilo poročilo, kdaj in v katerih letih (za zadnjih 5 let) 

so bile opravljene revizije informacijskih sistemov in natančno oceno vrednosti stroškov tovrstne 

zunanje revizije, kot izhaja iz predloga programskega sveta. Vodstvo zahtevano nadzornemu svetu 

predloži do naslednje seje. 
 

- - - 

 

- Sklep programskega sveta 6-8 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018  
 

8.8.4. Nadzorni svet RTV Slovenija se je seznanil s sklepom 6-8 nadaljevanja 7. seje Programskega sveta 

RTV Slovenija z dne 1.10.2018. Nadzorni svet RTV Slovenija vodstvu naroča, da do 5.11.2018 

predloži: 

- konkretno pojasnilo o točnih finančnih učinkih na finančne načrte vseh let, za katera so bile 

prevzete obveznosti v zvezi z zadevo »nakup pravic za nogomet«; 

- konkretno pojasnilo o viru finančnih sredstev za snemanje nadaljevanke, ki ni bila predvidena v 

programsko-produkcijskem in finančnem načrtu za leto 2018, in glede izvedbe tega razpisa 

dodatno še:  

- besedilo javnega razpisa, na katerem sta bili nadaljevanki izbrani;  

- odločbi o izbiri oziroma sofinanciranju obeh nadaljevank;  

- vse relevantne pogodbe, vključno z morebitnimi aneksi, iz katerih bo razvidna dinamika 

plačevanja prevzetih obveznosti. 
 

- - - 
 

- Dopis generalnega direktorja RTV Slovenija št. 01-583/2018 – Prijava možnega konflikta interesov  
 

Nadzorni svet RTV Slovenija je prejel dopis generalnega direktorja št. 01-583/2018 z dne 25.9.2018 v zadevi 

»Prijava možnega konflikta interesov«, naslovljen na predsednika Programskega sveta RTV Slovenija in 

predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija. 
 

8.8.5.  Nadzorni svet RTV Slovenija generalnemu direktorju naroča, da do 7.11.2018 predloži: 

- pravno mnenje zunanje odvetniške pisarne glede uporabe 44. člena Statuta RTV Slovenija v 

konkretnem primeru sedanjega generalnega direktorja v povezavi z izjavo o izpolnjevanju 

pogojev za imenovanje generalnega direktorja; 

- poročilo o odobrenih popustih za najem produkcijskih kapacitet za zadnja 3 leta, za konkretno 

zadevo pa še pojasnilo glede pravne podlage za odobritev popusta v višini 60%. 
 

- - - 
 

Nadzorni svet RTV Slovenija je 15.10.2018 prejel dopis Narodne avtorske agencije v zadevi »Prijava 

generalnega direktorja RTV Slovenija« in ga odstopa generalnemu direktorju v reševanje.  

 
- - - 

 

- Projekt gradnje nadomestnega objekta Komenskega 5 
 

8.8.6 Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predlog Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in 

poslovnih pogodb, ki se je na svoji 3. redni seji dne 15.10.2018 seznanil s projektom gradnje 

nadomestnega objekta Komenskega 5, in vodstvu naroča: 

a) da dopolni Investicijski program za »Nadomestni objekt Komenskega 5« tako, da se: 

- na Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb ustno podane 

utemeljitve vodstva zavoda zapišejo v gradivo,  

- v gradivo vključijo oportunitetni prihranki, ki so posledica predvidene gradnje,  

- vrednost investicije poenoti v vseh predloženih dokumentih; 

b) da pri finančni analizi preveri ustreznost navedb ter jih podrobneje utemelji, in sicer glede: 



- obveznosti najema skladišč, pisarniških prostorov in parkirnih mest in s podatkom, zakaj in 

kdaj bodo ti stroški morali nastati, kot je to izpostavljeno v investicijskem programu, 

- prihranka 100.000 € neto letno, ki jih povzročajo premiki in hramba službenih vozil ter izguba 

delovnega časa – zlasti pri katerih stroških bo prišlo do prihranka, na kakšen način ter za 

koliko pri vsaki od navedenih stroškov; 

c) da pri ekonomski analizi preveri ustreznost navedb ter podrobno pojasni okoliščine, vzrok, 

kalkulacijo in višino nastanka koristi eksternalij: 

- prihranki selitve (I.1), 

- koristi nove aktivnosti (I.2), 

- multiplikativni učinek (I.3), 

- prihranki najemnin (I.4); 

d) da utemelji, kako konkretno se bodo formirala nova uredništva in kakšna bo interakcija le-teh s 

preostalimi uredništvi in ali to pomeni popolno ukinitev starih informativnih redakcij; 

e) da kvantificira, kolikšen bo premik novinarjev iz različnih informativnih redakcij v novo prečno 

organizirano redakcijo v 1. in 2. nadstropje nove stavbe in kolikšen delež bodo od tega 

predstavljali honorarni sodelavci; 

f) da utemelji, kakšni so ocenjeni učinki - kvantitativno in kvalitativno - prečnega združevanja 

redakcij na program, njegovo kvaliteto, produktivnost in ali bo to pripomoglo k izboljšanju 

delovanja preostalih redakcij, ki ostajajo na starih lokacijah; 

g) da utemelji, kako konkretno bo z novogradnjo prišlo do dviga kakovosti in raznovrstnosti 

programske ponudbe, razvoja obstoječih in novih programov, povečanja ugleda in verodostojnosti 

v javnosti in povečanja gledanosti; 

h) da utemelji, kolikšen delež redakcije po številu zaposlenih ostaja v starih nepovezanih pisarnah in 

ali se bo izvedla večja horizontalna oziroma prečna integracija preostalih ustvarjalcev iz drugih 

(neinformativnih) redakcij ter takšno odločitev pojasni; 

i) da natančneje pojasni, zakaj se z izboljšanimi tehnološkimi pristopi in organizacijo dela ne morejo 

dosegati enaki učinki prečno integrirane produkcije, saj se celotno planiranje dela, obdelovanje 

informacij, dodeljevanje dela, komunikacija in priprava prispevkov izvaja preko skupnih 

informacijskih platform z možnostjo uporabe sejnih sob za vsakodnevno usklajevanje; 

j) da pojasni podrobneje, kako bo projekt vplival na izboljšanje: razvoja programa, produkcije 

oziroma ustvarjanja, kadrovske (strukturne) težave, organizacijske težave (procesov dela) na 

nivoju celotnega javnega zavoda; 

k) da se predstavitev v PPT, podana na seji Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in 

poslovnih pogodb, predstavi tudi na Nadzornem svetu RTV Slovenija. 
 

- - -  
 

8.8.7  Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da pri pripravi poročil in gradiv še vedno ni upoštevana 

zahteva, da naj bodo le-ta jasna, vsebinsko konkretna in opremljena s konkretnimi predlogi sklepov. 

Ker se z neustrezno pripravljenimi gradivi ne omogoča kvalitetnih razprav, predvsem pa odločanja, 

nadzorni svet opozarja vodstvo zavoda, da v prihodnje gradiv, ki ne bodo predložena kot izhaja iz 

naročila, ne bo uvrstil v obravnavo, od vodstva in pripravljavcev pa bo zahteval ustrezno odgovornost.   

 
 

   Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 

                            Andrej Grah Whatmough, l.r.  


