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Zadeva:  Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v 
letu 2018

Spoštovani! 

Nadzorni svet javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija (v nadaljevanju: nadzorni svet) ob spoštovanju 
določb Zakona in Statuta RTV Slovenija ter svojega poslovnika, oddaja poročilo o svojem delovanju v 
letu 2018. Skladno z zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi so bile aktivnosti nadzornega sveta 
osredotočene na nadzor gospodarnosti in zakonitosti poslovanja vseh dejavnosti javnega zavoda ter 
sprejemanje in izvrševanje letnega finančnega načrta. Čeprav je nadzorni svet organ nadzora z 
zakonskimi pristojnostmi predvsem na finančnem področju, je pri svojem delovanju upošteval dejstvo, 
da je končni produkt javne, nacionalne Radiotelevizije Slovenija program, katerega ustvarjajo, oblikujejo 
in pripravljajo ljudje, zato je dobršen del pozornosti namenil tudi kadrovsko-organizacijskemu in 
tehnično-tehnološkemu področju ter spremljanju zagotavljanja izvajanja  storitev v dobro in korist 
njenih gledalcev in poslušalcev.  

Predloženo poročilo predstavlja predvsem informacije o pomembnejših dogodkih, povezanih s 
poslovanjem zavoda v letu 2018, in je podano po posameznih vsebinsko zaokroženih sklopih, ki 
vključujejo ugotovitve, priporočila in naročila s ciljem izboljšanja delovanja javnega nacionalnega 
servisa s strani nadzornega sveta.  

S spoštovanjem, 

     Andrej Grah Whatmough 
 predsednik nadzornega sveta 

Prilogi: 
 Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2018 
 Pregled sklepov in dogovorov v obdobju od 1. redne seje z dne 14.2.2018 do vključno 11. redne 

seje z dne 19.12.2018 
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POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA 
JAVNEGA ZAVODA RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA V LETU 2018 

Nadzorni svet RTV Slovenija (v nadaljevanju: NS) po Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (v 
nadaljevanju: ZRTVS-1) šteje enajst članov. Upoštevaje zastopanost političnih strank jih pet 
imenuje in razrešuje Državni zbor, štiri Vlada RS, dva na neposrednih volitvah izvolijo zaposleni. 
Za mandatno obdobje 2018–2022 so bili s strani Državnega zbora RS s Sklepom št. 010-02/17-
17/13 z dne 14.12.2017 imenovani: Damjan Damjanovič, Andrej Grah Whatmough, mag. 
Aleksander Igličar, mag. Stanka Premuš in Matjaž Rakovec. Po Sklepu Državnega zbora št. št. 
010-02/18-3/3 z dne 15.2.2018 je prenehal mandat Damjanu Damjanoviču na podlagi sedmega 
odstavka 26. člena ZRTVS-1, ki ga je po Sklepu Državnega zbora št. 010-02/18-8/10 z dne 
27.3.2018 nadomestil Janez Čadež. S strani Vlade RS so bili s Sklepom š. 01415-8/2016/15 z dne 
18.1.2018 imenovani: mag. Matjaž Medved, Irena Ostrouška, Petra Majer in Marko Kerin. Iz vrst 
zaposlenih sta bili izvoljeni Lucija Valenčak in Vesna Zadravec. 

NS se je prvič sestal na seji 14.2.2018 in za predsednika izvolil Andreja Grah Whatmougha ter za 
namestnico predsednika Ireno Ostrouška. 

NS po ZRTVS-1 in Statutu RTV Slovenija: 
 sprejema statut zavoda; 
 sprejema finančni načrt in letno poročilo in odloča o uporabi morebitnega presežka 

prihodkov nad odhodki; 
 določa ceno storitev, ki niso del javne službe; 
 določa način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov; 
 podrobneje določa način plačevanja prispevkov za sprejemnike ter kriterije za odpis, 

delni odpis, odlog in obročno plačilo skladno z zakonom; 
 odloča o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev; 
 nadzira gospodarnost in zakonitost poslovanja; 
 nadzira vodenje poslovnih knjig in pregleduje periodične obračune; 
 opozarja na neustreznost finančnega poslovanja ter predlaga ukrepe za izboljšanje dela. 

NS ima pri svojem delu pravico do vpogleda v vso dokumentacijo zavoda, vključno z 
dokumentacijo, ki se nanaša na obratovanje oddajnikov. Organizira svoje delo, za kar ima 
pravico imenovati svoje odbore v skladu s poslovnikom ter odloča o drugih vprašanjih, 
določenih z zakonom ali statutom. O svojih ugotovitvah pisno obvešča Programski svet RTV 
Slovenija, Programska odbora RTV programov za italijansko oz. madžarsko narodno skupnost, 
Državni zbor in pristojnega ministra za področje medijev. 
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Delovanje nadzornega sveta v letu 2018 

Ob nastopu mandata se je NS seznanil z akti povezanimi z njegovim delom in delovanjem, potrdil 
poslovnik ter sprejel program dela za tekoče leto z okvirnimi vsebinami, v katerem je upošteval 
tudi spremljanje segmentov, na katere je v svojem poročilu opozoril NS predhodnega mandata. 

NS je imenoval delovna telesa, in sicer: Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja; 
Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb; Odbor za kadrovske in 
pravne zadeve ter Odbor za nadzor trženja. Sestava, pristojnosti, delovna področja in način dela 
odborov je potekal skladno s sprejetim Pravilnikom o oblikovanju delovnih teles. 

NS se je v letu 2018 sestal na 11-ih rednih sejah; udeležba na sejah je bila 90%; posamezne seje 
so v povprečju trajale 4 ure. Člani so delovali v delovnih telesih, ki so imela v letu 2018 skupaj 13 
sej. 

Finančni načrt javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2018 

Dopolnjen finančni načrt RTV Slovenija za leto 2018 je v okviru mandatnega obdobja 2014-2018 
sprejel NS preteklega mandata na nadaljevanju svoje 39. redne seje (dne 25.01.2018). Z 
upoštevanjem vseh prihodkov in odhodkov je bil za konec leta 2018 načrtovan presežek 
prihodkov nad odhodki v višini 22 tisoč €. Eksterni prihodki iz poslovanja so bili načrtovani v 
višini 119,41 mio € ter variabilni stroški in stroški dela redno zaposlenih v višini 94,78 mio €. V 
okviru eksternih prihodkov iz poslovanja se je 94,16 mio € nanašalo na prihodke od RTV 
prispevka, prihodki od oglaševanja so bili načrtovani v višini 14,18 mio € in ostali komercialni 
prihodki v višini 8,90 mio €. Sofinanciranje je bilo predvideno v višini 1,99 mio €. Med stroški je 
bilo 68,71 mio € načrtovanih za stroške dela redno zaposlenih, za variabilne stroške 26,07 mio 
€, za fiksne stroške 15,28 mio € ter za amortizacijo osnovnih sredstev 10,0 mio €. NS je s 
sklepom 39.3.4., s katerim je sprejel dopolnjen finančni načrt JZ RTV Slovenija za leto 2018 
skupaj s finančnimi tabelami sprejel s tem, da se uporaba sredstev iz naslova prodaje finančnih 
naložb v maksimalni višini do 2.275.000 € lahko izvrši ob izvršitvi vseh naslednjih pogojev:  da 
vodstvo najkasneje do 15.03.2018 NS predloži strategijo razvoja programov RTV Slovenija v 
povezavi s kadrovskim načrtom ter obsegom in načini zaposlovanja ter konkretni program, iz 
katerega bo razviden trajni strateški pomen koriščenja sredstev iz naslova prodaje finančnih 
naložb za leto 2018 v višini največ do 425.000 € ter dodatno tudi konkretni program za 
srednjeročno obdobje 2018-2022; da vodstvo najkasneje do 31.03.2018 NS predloži strategijo 
razvoja programov RTV Slovenija v povezavi z investicijami in investicijskim vzdrževanjem ter 
konkretni program, iz katerega bo razviden trajni strateški in razvojni pomen investicij in 
investicijskega vzdrževanja digitalizacije arhivov, prenove studia, energetske sanacije, NRCS 
sistema kar se bo v letu 2018 financiralo s prodajo finančnih naložb v višini največ do 1.850.000 
€ ter dodatno tudi konkretni program za srednjeročno obdobje 2018-2022; da vodstvo pred 
vsakokratnim predlogom NS za odobritev sredstev iz naslova prodaje finančnih naložb v letu 
2018 in v povezavi s cilji strategije razvoja JZ RTV Slovenija 2018-2022 predloži dosežene 
sporazume z delavci vključno z oceno finančnih posledic in dolgoročnimi učinki omenjenih 
sporazumov s kadrovskega področja; da vodstvo v strategiji razvoja JZ RTV Slovenija za obdobje 
2018-2022 zagotovi na letni ravni višja sredstva za programe kot v letu 2017; da Odbor NS za 
spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb obravnava načrtovano obnovo 
počitniškega doma v Fiesi najkasneje do 1.3.2018. Na podlagi izpolnjenih navedenih pogojev in 
po preučitvi zahtevane dokumentacije bo NS odločal o porabi sredstev iz prodanih finančnih 
naložb opredeljenih v maksimalni višini določeni v finančnem načrtu 2018 in v skladu z Merili za 
koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine finančnih naložb in drugih prihodkov iz tega naslova, 
veljavnih na dan odločanja o finančnem načrtu 2018 (verzija z dne 25.01.2018 ob 18:30). NS je s 
sklepom 39.3.5. vodstvu tudi naložil, da najkasneje na sejo NS v mesecu marcu 2018 predloži 
plan strateškega razvoja RTV Slovenija 2018-2022 v katerem bodo posebej določene prednostne 
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naloge s področja investicij in investicijskega vzdrževanja ter predloži celovite investicijske 
programe narejene v skladu z Uredbo o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo 
investicijskih dokumentov na področju javnih financ. 
 
 
Letno poročilo javnega zavoda RTV Slovenija 2017 
 
Na podlagi 2. alineje 27. člena ZRTVS-1 je NS na 2. redni seji (dne 27.2.2018) sprejel letno 
poročilo o poslovanju RTV Slovenija v letu 2017 s spremembami in dopolnitvami, ki so bile 
dogovorjene neposredno na seji. NS je namreč od vodstva zavoda v dokumentu zahteval razkrije 
plačila odškodnine Media Publikumu, zato je vodstvo tekom seje predložilo popravljen »Izkaz 
prihodkov in odhodkov po vrstah dejavnosti« ter »Prihodke in odhodke določenih uporabnikov 
po vrstah dejavnosti za leto 2017« in posledično popravljene sklepe k letnemu poročilu in 
zaključnemu računu leta 2017. Po ugotovitvah je znašal presežek prihodkov nad odhodki iz 
opravljanja tržne dejavnosti 16.201.554 € ter presežek odhodkov nad prihodki iz opravljanja 
javne službe 16.922.049 €. V skladu s 14. členom ZRTVS-1 je bil presežek prihodkov nad 
odhodki iz naslova tržne dejavnosti porabljen za pokrivanje presežka odhodkov nad prihodki pri 
opravljanju javne službe. Vrednost sredstev (aktive) oziroma obveznosti do virov sredstev 
(pasive) je na dan 31.12.2017 znašala 95.012.192 €. V izvenbilančni evidenci je zavod izkazoval 
11.950.877 € potencialnih terjatev in obveznosti. Presežek odhodkov nad prihodki tekočega 
poslovnega leta je znašal 720.495 € in se je pokril iz presežka prihodkov nad odhodki iz 
preteklih let. Presežek, ugotovljen po obračunskem načelu za leto 2017, ki se je zmanjšal za 
presežek izračunan v skladu z ZIPRS1819 za leto 2017 je znašal 9.379.001 € ter je ostal 
nerazporejen in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje. NS je prejel tudi 
izračun programskih deležev po Zakonu o medijih (Zmed) in Zakonu o avdiovizualnih medijskih 
storitvah (ZAvMS) za leto 2017 s seznamom slovenskih avdiovizualnih del in slovenskih 
avdiovizualnih del neodvisne proizvodnje, informativni izračun deležev slovenske glasbe in 
glasbe slovenskih poustvarjalcev v programih Radia Slovenija v letu 2017. 
 
NS se je seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto 
2017, ki je bilo brez pridržka. Po mnenju revizijske hiše KPMG d.o.o. so bili računovodski izkazi 
javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2017 v vseh pomembnih pogledih pripravljeni v skladu z 
Zakonom o računovodstvu in z njim povezanimi podzakonskimi akti. Pismo poslovodstvu je bilo 
s strani revizorja vodstvu zavoda predloženo na dan seje, medtem ko pregled v naprej 
dogovorjenih področij ni bil predmet pogodbe. NS se je na 3. redni seji (dne 21.3.2018) seznanil 
z revizorjevim pismom poslovodstvu po opravljeni reviziji računovodskih izkazov za leto 2017 
in s pripombami vodstva RTV Slovenija na ugotovitve iz pisma poslovodstvu. Upoštevaje 
revizorjevo poročilo je NS na 5. redno sejo (dne 29.5.2018) prejel v vednost zapisnik sestanka 
»Način evidentiranja tujih filmov in nadaljevank v javnem zavodu RTV Slovenija z dne 
11.5.2018«. Predmet sestanka je bil način evidentiranja kupljenih filmov, serij in nadaljevank v 
javnem zavodu RTV Slovenija in je bil organiziran zaradi pobude zunanje revizijske hiše KPMG 
za spremembo načina evidentiranja filmov. Ker zakonodaja na področju evidentiranja filmov 
dopušča možnosti različne interpretacije, so bili na sestanek, poleg revizorjev, povabljeni še 
predstavniki Ministrstva za finance in predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija. Po sklepu 
omenjenega sestanka je RTV Slovenija spremenila način evidentiranja kupljenih filmov, serij in 
nadaljevank tako, da je od 1.1.2018 dalje vzpostavljena evidenca le-teh med dolgoročnimi 
aktivnimi časovnimi razmejitvami (konto 001). Metodologija prenosa predvajanih filmov, serij in 
nadaljevank v stroške (odpise) je bila natančneje opredeljena v Pravilniku o računovodstvu 
(objavljenim v Informatorju št. 18-33 dne 14.11.2018), prav tako tudi metodologija za prenos iz 
dolgoročnih aktivnih časovnih razmejitev na kratkoročne konec leta. 
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Cene storitev, ki niso del javne službe 
 
Skladno z zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi je NS na 6. redni seji (dne 11.7.2018) sprejel 
spremembe in dopolnitve Cenika MMC RTV Slovenija 2018 z veljavnostjo od 1.9.2018 ter 
spremembe in dopolnitve paketne ponudbe MMC 2018. Na 8. redni seji (dne 24.10.2018) je 
sprejel 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. Na isti seji so 
bili sprejeti tudi Posebni popusti, dogovori za oglaševanje v programih RTV Slovenija za leto 
2019, paketi za oglaševanje na TV Slovenija, splošni paketi za oglaševanje v rednih oglasnih 
blokih na Radiu Slovenija, ponudba za pokroviteljstvo prometnega kluba na Radiu Slovenija, 
paketi za oglaševanje na TV Maribor, vključno s prodajo na TV Maribor in paketne ponudbe na 
MMC, ki niso predmet javne objave. Prav tako so bili sprejeti oglaševalski paketi na TV Slovenija 
za leto 2019 na osnovi gledanosti, ki niso predmet javne objave, ter lestvici in pogoje za izračun 
dodatnega količinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglaševanja na TV 
Slovenija in na Radiu Slovenija za leto 2019. NS se je seznanil tudi z informacijo vodstva zavoda 
o uvedbi plačljive televizije na multipleksu C. Na 11. redni seji (dne 19.12.2018) pa je NS sprejel 
(sklep 11.4.2.) spremembo Posebnih popustov in dogovorov za oglaševanje v programih RTV 
Slovenija za leto 2019, ki niso predmet javne objave. 
 
 
Plačevanje RTV prispevka 
 
V septembru 2018 je bilo 623 tisoč zavezancev za plačilo RTV prispevka, kar je bilo v primerjavi 
z decembrom 2017 za 1.700 oseb več. Istega meseca je bilo dobrih 15 tisoč oseb takih, ki so bile 
oproščene plačila RTV prispevka (socialno ogrožene in invalidne osebe), kar je bilo v primerjavi 
z decembrom leta 2017 za 94 oseb manj. V obdobju januar – september 2018 so bile v Službi za 
RTV prispevek izvedene večje aktivnosti na področju izterjave. V mesecu maju 2018 so bile 
poslane odločbe o obveznosti plačila preko 34.000 zavezancem, ki so imeli za leto 2017 
neporavnane obveznosti v višini minimalno 11 €. Skupna vrednost glavnice iz tega naslova je 
znašala 3,28 mio €. Plačanih je bilo 33 odstotkov izdanih odločb. V septembru 2018 je bil 
izpeljan prvi krog prisilne izterjave. V izvršbo je bilo delodajalcem poslanih 5.882 sklepov o 
davčni izvršbi. Skupna vrednost terjatev z zamudnimi obrestmi in stroški izvršbe je znašala 839 
tisoč €. V mesecu novembru 2018 je sledil še drugi krog davčne izvršbe z rubežem na dolžnikova 
denarna sredstva pri bankah. 
 
 
Nadzor nad poslovanjem zavoda, vodenjem poslovnih knjig, zakonitostjo poslovanja in 
pregled periodičnih obračunov poslovanja 
 
NS je tekoče spremljal poslovanje RTV Slovenija na podlagi rednih poročil in računovodskih 
izkazov. 
 
Po računovodskih izkazih je zavod v prvem trimesečju 2018 realiziral presežek odhodkov nad 
prihodki v višini 441 tisoč €, kar je za 2 mio € boljše od načrta in za 708 tisoč € slabše v odnosu 
na enako obdobje leta 2017. Vsi pozitivni odmiki v skupni višini 2,53 mio € (nižji variabilni in 
fiksni stroški, nižji stroški dela redno zaposlenih ter amortizacije osnovnih sredstev, boljša 
izterjava terjatev, višji finančni in drugi prihodki ter nižji drugi odhodki) so pokrili negativne 
odmike od načrta v skupni višini 483 tisoč € (nižji eksterni prihodki iz poslovanja ter višji 
finančni odhodki). Na prihodkovni strani so prihodki iz naslova RTV prispevka bili realizirani v 
okviru načrta in so bili na ravni lanske realizacije obdobja. Prihodki od oglaševanja so zaostali za 
načrtom za 243 tisoč €, boljši so bili od realizacije v letu 2017 za 172 tisoč €, medtem ko so 
ostali komercialni prihodki bili boljši od načrta za 199 tisoč €. Na strani odhodkov so variabilni 
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stroški in stroški dela redno zaposlenih dosegli 23,75 mio € in so bili pod načrtom za 1,85 mio €, 
v primerjavi z enakim obdobjem 2017 pa višji za 512 tisoč €. V strukturi variabilnih stroškov v 
primerjavi z realizacijo 2017 se je najbolj zmanjšal delež stroškov za zunanje sodelavce, in sicer 
za 10,2 odstotni točki. 
 
NS se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju I-III 2018 z vključeno realizacijo 
kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih ter poročilom o izvajanju akcijskega načrta za 
obvladovanje stroškov dela, s finančnimi tabelami in kazalniki poslovanja, posodobitvijo registra 
tveganj, s poročilom o delu notranje revizije v obravnavanem obdobju in izvajanjem 
popravljalnih ukrepov na opravljene notranje revizijske preglede v letih 2016 in 2017 (sklep 
4.2.4.). NS se je seznanil z odprtimi sodnimi spori na dan 31.3.2018 in od vodstva zahteval (sklep 
4.2.3.), da pregled dopolni tudi z nepravdnimi ter denacionalizacijskimi postopki in ob 
periodičnih poročilih o poslovanju zavoda predloži redni pregled vseh odprtih sodnih sporov. 
Prav tako je zahteval (sklep 4.2.5.), da vodstvo ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda 
posreduje tudi prikaz stanja javnih naročil in prikaz investicij po tipih sredstev, upoštevaje 
realizacijo v odnosu na letni plan in vir financiranja. Generalnemu direktorju je bilo naročeno 
(sklep 4.2.6.), da naj preuči utemeljenost določenih tveganj v registru tveganj in pripravi predlog 
popravkov oz. posodobitve registra, in da se pri popravljalnih ukrepih na opravljene notranje 
revizije (sklep 4.2.7.) poda podatek o prvotnem roku in obrazložitev o razlogih v primeru zamika 
izvedbe ukrepa. 
 
Vezano na pripravo finančnega načrta za leto 2019 je NS vodstvu naročil, da naj se (sklep 4.2.2.) 
v finančnem načrtu navede vir pokrivanja stroškov dela po organizacijskih enotah in ustrezno 
vključi ločitev javne in tržne dejavnosti po ZRTVS-1 ter (sklep 4.10.5.) v finančni načrt vključi 
načrt javnih naročil in nabav v letu 2019. Od generalnega direktorja pa zahteval predložitev 
usklajenega načrta s finančnimi zmožnostmi, ki bo iz rednega dela izkazoval pozitivno 
poslovanje. 
 
Na 6. redni seji (dne 11.7.2018) se je NS seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju I-V 
2018, z vključeno realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih, s finančnimi tabelami in 
kazalniki poslovanja. NS je od vodstva zahteval (sklep 6.7.1.), da 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 NS ter opozoril vodstvo (sklep 6.7.2.), 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. Skladno z zahtevo NS (sklep 6.7.1.) je vodstvo na 7. redno sejo (dne 
12.9.2018) predložilo analizo gledanosti, poslušanosti po programih in obiskanosti spletnega 
mesta rtvslo.si za zadnjih deset let z vključenimi cilji za naslednji dve leti ter načrtom aktivnosti 
za izboljšanje stanja trženja. Poročilo z vidika realizacije sklepov Odbora NS za nadzor trženja 
(sklepa 1.2.2. in 1.3.1.) je obravnava in se z analizo seznanil tudi omenjeni odbor.  
 
V prvem polletju 2018 je bil realiziran presežek odhodkov nad prihodki v višini 1,52 mio €, kar 
je za 2,65 mio € boljše od načrta in za 555 tisoč € slabše kot v enakem obdobju 2017. Prihodki 
od RTV prispevka so presegli načrt obdobja, boljša je bila tudi izterjava iz naslova RTV 
prispevka. Zaostajali za načrtom so prihodki od oglaševanja za 481 tisoč € oz. 5,9 %, vendar so 
bili boljši od realizacije obdobja 2017 za 690 tisoč €. Nižji so bili variabilni stroški za 1,37 mio € 
oz. 8,7 %. Glede na realizacijo preteklega leta so bili nižji za 1,19 mio € oz. 7,7 %. Za planom je 
zaostajala realizacija koprodukcij na podlagi 17. člena Zakona o Slovenskem filmskem centru, 
javni agenciji Republike Slovenije (v nadaljevanju: ZSFCJA), kjer so bili zaradi zamika realizacije 
nižji stroški za pravice in stroški avdiovizualnih del neodvisnih producentov. Nižji v odnosu na 
načrt za 474 tisoč € so bili stroški redno zaposlenih, in sicer pri plačah. Zaradi manjšega števila 
zaposlenih, ker je bila še vedno nejasna problematika za zaposlitev sodelavcev, ki nimajo 
ustrezne izobrazbe za delo, ki ga opravljajo, jih zavod v obravnavanem obdobju še ni zaposlil. 
Posledično je to razlog za preseganje načrta variabilnih stroškov na postavki zunanjih 
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sodelavcev za 381 tisoč €. Nižja je bila tudi amortizacija osnovnih sredstev za 199 tisoč €. V 
prvem polletju je znašala 4,79 mio € in je bila nižja tudi glede na realizacijo leta 2017 za 451 
tisoč € oz. 8,6 %. NS se je seznanil (sklep 7.2.1.) s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju 
januar-junij 2018 in oceno poslovanja 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, s poročilom o delu notranje revizije v obdobju od 
januarja do junija 2018 in izvajanjem popravljalnih ukrepov na opravljene notranje revizijske 
preglede v letih 2016 in 2017, s programskimi deleži po ZMed in ZAvMS v programih RTV 
Slovenija in doseganjem skupnih deležev slovenske glasbe v radijskih programih RTV Slovenija, 
z izvajanjem konkretnega načrta izvedenih ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in 
»analiza potrebnih delovnih mest, z realizacijo investicij od januarja do delno avgusta 2018 in 
podatki o stanju vseh javnih naročil od 1.1.2018 do 20.8.2018 v okviru kvartalnega poročanja, z 
aktualnim pregledom investicij in odstopanji v odnosu na načrt ter z oceno do konca leta 2018, s 
pregledom odprtih sodnih sporov in realizacijo izobraževanj. NS je zahteval od vodstva (sklep 
7.2.2.), da hkrati z obravnavo poročila o poslovanju I-IX 2018 predloži tudi vmesno podrobno 
opisno poročilo o izvajanju načrta izvedbe ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in 
»analiza potrebnih delovnih mest« (sklep NS 3.4.2.) in poročilo o vseh ukrepih za znižanje 
stroškov dela (sklep NS 3.5.2.), iz katerega bodo razvidni konkretni ukrepi, ugotovitve in 
projekti, skupaj z merljivimi cilji in roki. Prav tako je vodstvu naročil (sklep 7.2.3.), da v kolikor 
namerava v letu 2018 predlagati koriščenje finančnih naložb, kot izhaja iz veljavnega finančnega 
načrta za leto 2018, najkasneje s poročilom o poslovanju I-IX 2018 predloži predlog za 
koriščenje sredstev iz naslova finančnih naložb, ki bo pripravljen v skladu z Merili za koriščenje 
sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova, in predloži 
tudi zahtevano dokumentacijo, ki bo predstavljala realizacijo prve in druge alineje sklepa 
nadzornega sveta št. 4.7.1. Z omenjenim sklepom je NS na 4. redni seji (dne 25.4.2018) ugotovil, 
da nista realizirani 1. alineja sklepa prejšnjega mandata NS 39.3.4. (da vodstvo najkasneje do 15. 
marca 2018 nadzornemu svetu predloži strategijo razvoja programov RTV Slovenija v povezavi s 
kadrovskim načrtom ter obsegom in načini zaposlovanja ter konkretni program, iz katerega bo 
razviden trajni strateški pomen koriščenja sredstev iz naslova prodaje finančnih naložb za leto 
2018 v višini največ do 425.000 € ter dodatno tudi konkretni program za srednjeročno obdobje 
2018-2022) in 2. alineja istega sklepa (da vodstvo najkasneje do 31. marca 2018 nadzornemu 
svetu predloži strategijo razvoja programov RTV Slovenija v povezavi z investicijami in 
investicijskim vzdrževanjem ter konkretni program, iz katerega bo razviden trajni strateški in 
razvojni pomen investicij in investicijskega vzdrževanja digitalizacije arhivov, prenove studia, 
energetske sanacije, NRCS sistema kar se bo v letu 2018 financiralo s prodajo finančnih naložb v 
višini največ do 1.850.000 € ter dodatno tudi konkretni program za srednjeročno obdobje 2018-
2022). 
 
Zavod je v obdobju prvih devetih mesecih leta 2018 realiziral presežek odhodkov nad prihodki v 
višini 824 tisoč €, kar je za 2,96 mio € boljše v odnosu na načrt in za 578 tisoč € slabše kot v 
enakem obdobju 2017. Za načrtovanimi so zaostali prihodki iz naslova RTV prispevka za 283 
tisoč € in prihodki od oglaševanja za 193 tisoč €. Pozitivni odmiki so skupaj znašali 3,095 mio € 
in so bili rezultat: nižjih variabilnih stroškov za 1,046 mio €; nižjih stroškov redno zaposlenih za 
636 tisoč €; nižje amortizacije osnovnih sredstev za 328 tisoč €; boljšega salda odpisanih 
terjatev iz naslova RTV prispevka za 314 tisoč € in drugih terjatev za 195 tisoč €. Višji so bili 
finančni prihodki za 141 tisoč € in eksterni prihodki iz poslovanja za 95 tisoč € ter nižji drugi 
odhodki za 228 tisoč € in nižji fiksni stroški za 27 tisoč €. Negativni odmiki so bili realizirani v 
skupni višini 136 tisoč € in so bili rezultat višjih finančnih odhodkov. Na podlagi devet mesečne 
realizacije je bila skupaj z enotami narejena ocena poslovanja do konca leta 2018, ki kaže, da bo 
ob koncu leta realiziran presežek odhodkov nad prihodki v višini 1,6 mio €. NS se je seznanil 
(sklep 8.2.1.) s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar - september 2018 in oceno 
poslovanja do konca leta 2018, realizacijo kadrovskega načrta in stanjem zaposlenih, poročilom 
o izvajanju akcijskega načrta za obvladovanje stroškov dela, s finančnimi tabelami in kazalniki 
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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. Prav tako se je NS seznanil z 
obvestilom generalnega direktorja v skladu s sklepom 7.2.3. - da zavod v letu 2018 ne načrtuje 
prodaje delnic Eutelsat Communication - in generalnega direktorja opozoril (sklep 8.2.2.), 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 nemudoma posredovati v obravnavo. NS 
se je seznanil (sklep 8.2.3.) tudi s seznamom sodnih sporov na dan 09.10.2018 in vodstvu naročil 
(sklep 8.2.3.), 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 naj posreduje tudi zagotovilo, da so vsi učinki sklepa Vrhovnega sodišča VIII 
Ips 343/2017 upoštevani v finančnem načrtu 2019. NS se je na 10. redni seji (dne 28.11.2018) 
seznanil s poročilom vodstva o izvedbi postopkov sklenitev pogodb o zaposlitvi v skladu z 
usmeritvami iz odločitve Vrhovnega sodišča VIII Ips 343/2017 in vodstvu naročil (sklep 10.1.1.), 
da o zaposlitvi honorarnih sodelavcev in finančnih posledicah sklepa Vrhovnega sodišča NS 
poroča v okviru periodičnih poročil o poslovanju. 
 
Upoštevaje poročilo NS prejšnjega mandata o delovanju v letu 2017 je NS na 3. redni seji (dne 
21.3.2018) od generalnega direktorja zahteval, da ga glede določanja večopravilnosti (sklep 
3.1.3.) obvesti, ko bo sprejet Pravilnik o večopravilnosti in združevanju dela v javnem zavodu 
RTV Slovenija ter ga (sklep 3.1.4.) tekoče obvešča o spremembi sistemizacije v povezavi s 
pravilno umestitvijo poklicnih članov sveta delavcev glede na predpisane pogoje. Vezano 
na Strategijo razvoja RTV Slovenija 2018-2022, katere osnutek je bil NS predstavljen na 3. 
redni seji, je NS vodstvu predlagal (sklep 3.3.1.), da pri pripravi predloga dokumenta v največji 
možni meri upošteva predloge, podane v razpravi: celotna strategija naj se spremeni in dopolni 
ob upoštevanju sedanje višine prispevka, morebitna sprememba prispevka naj bo upoštevana 
kot varianta strategije; struktura dokumenta (pravna podlaga, pravno primerjalni pregled, sklic 
na morebitne strateške dokumente na državni ravni oziroma na ravni EU); cilji (z 
obrazložitvami), ukrepi in kazalniki (s ciljnimi vrednostmi); pregled trenutnega stanja javne 
nacionalne Radiotelevizije Slovenija (npr. ugotovitve PESTLE analize); prodajno strategijo in 
cenovno politiko oglaševanja v programskih vsebinah (pozicioniranje na trgu storitev in 
oglaševanja, povezano z deležem stroškov dela v vseh stroških); ugotovitve SWOT analize s 
prednostmi/slabostmi in predvsem priložnostmi javnega servisa v prihodnje; jasno povezavo 
med strateškimi usmeritvami, konkretnimi ukrepi, določitev prioritet, določitev SMART ciljev in 
ključnih kazalnikov poslovanja, za ukrepe pa tudi jasno časovnico izvedbe; primerjavo (bench 
marking) s primerljivim javnimi RTV v Evropski uniji (v okviru tega oris želenega pozicioniranja 
RTV Slovenije na trgu javnih radiotelevizij in spleta); jasno kvantificiranje željenega stanja leta 
2022, s konkretno navedbo stroškov, posebej razdeljene na variabilne in fiksne stroške 
(struktura po letih); jasno opredelitev ključnih programskih in tehnoloških izzivov ter 
odgovorov nanje (npr. koliko programa bo RTV pripravljala sama, koliko ga bo naročala na trgu 
ipd.); poenotenje poslovnih/produkcijskih procesov na ravni zavoda (Ljubljana, Maribor, Koper, 
Lendava) in projekcijo finančnih izkazov za obdobje 2018-2022. NS je vodstvo tudi naročil 
(sklep 4.3.2.), da ob predlogu Strategije razvoja RTV Slovenija 2018-2022 predloži tudi strateški 
načrt investicij tega obdobja. Na 6. redni seji (dne 11.7.2018) je NS na podlagi 22. člena Statuta 
JZ RTV Slovenija in predhodnega pozitivnega mnenja Programskega sveta RTV Slovenija na 6. 
redni seji z dne 18.6.2018 sprejel Strategijo razvoja RTV Slovenija 2018–2022 (sklep 6.9.1.). Ob 
tem je NS opozoril, 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 
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prejudicira ugotovitev projekta analize delovnih mest. NS je vodstvu naročil, 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. Na 9. redni seji (dne 14.11.2018) je NS soglašal, da se v letu 2019 
uvrstil na dnevni red pregled posameznih segmentov uresničevanja strategije. 
 
Na 3. redni seji (dne 21.3.2018) je NS od generalnega direktorja zahteval (sklep 3.4.1.), da 
pripravi konkreten načrt izvedbe ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in 
»analiza potrebnih delovnih mest«, po posameznih organizacijskih enotah RTV Slovenija, po 
mesecih, z navedbo konkretnih oseb, ki bodo aktivnosti izvajale, in z roki izvedbe posameznih 
aktivnosti. O izvajanju načrta izvedbe ukrepov »posnetek stanja kadrovskega področja« in 
»analiza potrebnih delovnih mest« generalni direktor skladno z naročilom NS (sklep 3.4.2.) 
obvešča pisno, ob periodičnih poročilih o poslovanju zavoda, in sicer z navedbo v preteklem 
obdobju opravljenega dela, z navedbo vmesnih ugotovitev za posamezna, v preteklem obdobju 
pregledana področja, vse tako, da bo NS lahko podrobno spremljal realizacijo konkretnega 
načrta, tako vsebinsko kot časovno. Na 4. redni seji (dne 25.4.2018) se je NS seznanil z 
dokumentom generalnega direktorja št. 01-253/2018 z dne 12.4.2018 v zadevi »Načrt izvedbe 
posnetka stanja kadrovskega področja in analize potrebnih delovnih mest« in ugotovil (sklep 
4.6.1.), da iz dokumenta izhaja načrt izvedbe posnetka stanja brez odgovornih oseb in ne ustreza 
sklepu 3.4.2. ampak delno sklepu 3.4.1., s tem, da ne zajema vseh elementov, kot izhaja iz sklepa 
3.4.1. Zato je NS zahteval, da generalni direktor predloži dopolnjen načrt, kot izhaja iz sklepa 
3.4.1. Sklep 3.4.2. je ostal trajne narave. Generalni direktor je na 6. redno sejo NS (dne 
11.7.2018) predložil akcijski načrt optimizacije in analize delovnih mest, dokument št. 01-
402/2018 z dne 26.6.2018. S tem je bil sklep NS 3.4.1. v povezavi s sklepom 4.6.1. realiziran. 
Skladno s sklepom 3.4.2. pa je generalni direktor o izvajanju načrta ukrepov »posnetek stanja 
kadrovskega področja« in »analiza potrebnih delovnih mest« opisno poročal ob periodičnih 
poročilih o poslovanju zavoda. 
 
Vezano na ukrepe za znižanje stroškov dela ter celovito uravnoteženje poslovanja RTV 
Slovenija s ciljem dolgoročno pozitivnega poslovanja brez porabe finančnih naložb (2. sklep 
Odbora DZ za kulturo 29. seje z dne 1.3.2018) je vodstvo zavoda na 3. redno sejo (dne 
21.3.2018) predložilo dokument št. 01-187/2018 v zavedi »Ukrepi za znižanje stroškov dela in 
uravnoteženje poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez 
uporabe finančnih naložb«. NS je generalnemu direktorju naročil (sklep 3.5.1.), da gradivo 
dopolni s konkretnimi ukrepi na vseh obravnavanih področjih, pri čemer naj bodo ukrepi 
sorazmerni cilju znižanja stroškov dela in uravnoteženja poslovanja RTV Slovenija s ciljem 
dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez uporabe finančnih naložb. NS je zahteval, da ga 
generalni direktor (sklep 3.5.2.) o vseh ukrepih za znižanje stroškov dela in uravnoteženje 
poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez uporabe finančnih 
naložb (tako načrtovanih kot dejansko izpeljanih) tekoče obvešča na vsaki seji nadzornega sveta 
v okviru točke »tekoča obvestila generalnega direktorja«. Na 4. redni seji (dne 25.4.2018) se je 
NS seznanil (sklep 4.5.1.) z dopolnjenimi ukrepi za znižanje stroškov dela in uravnoteženje 
poslovanja RTV Slovenija s ciljem dolgoročnega pozitivnega poslovanja brez uporabe finančnih 
naložb. S tem je bil realiziran sklep NS 3.5.1., medtem ko je sklep 3.5.2. ostal trajne narave. Ob 
obravnavi osnutka finančnega načrta za leto 2019 na 8. redni seji (dne 24.10.2018) je NS 
ugotovil (sklep 8.6.2.), da vodstvo pri pripravi osnutka kadrovskega načrta za leto 2019 ni 
sledilo zahtevam ustanovitelja po zniževanju stroškov dela, zato je naročil, da naj vodstvo to 
zahtevo ustrezno upošteva pri pripravi predloga finančnega načrta za leto 2019. Dolgoročno 
zniževanje stroškov dela je NS pod posebno točko obravnaval na 9. redni seji (dne 14.11.2018) 
in upoštevaje predlog vodstva, da konkreten dolgoročni kadrovski načrt naslednjih petih let 
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predloži do konca meseca januarja 2019 sprejel (sklep 9.3.1.), da vodstvo do konca meseca 
januarja 2019 predloži konkreten dolgoročni kadrovski načrt naslednjih petih let (2019-2023), 
iz katerega bo razvidno dolgoročno znižanje števila zaposlenih in stroškov dela, skupaj z 
ocenjenimi finančnimi učinki (stroški) takšnega razvoja kadrovskega področja in virom 
pokrivanja teh stroškov, z opredelitvami optimalnega deleža stroškov rednega dela v okviru 
celotnih prihodkov RTV Slovenija za izvajanje javne službe, ter končnimi vrednostmi, vezano na 
optimizacijo programsko produkcijskih procesov. 
 
Skladno z dogovorom 3. redne seje NS (dne 21.3.2018), da vodstvo zavoda o izsledkih posnetka 
stanja preverjanja ustreznosti sistemizacije delovnih mest poroča na seji v mesecu septembru 
2018, je NS na 7. redno sejo (dne 12.9.2018) prejel izsledke posnetka stanja. NS je ugotovil 
(sklep 7.1.2.), da je gradivo neustrezno, zato je pozval vodstvo, da gradivo dopolni, vključno s 
konkretnimi ukrepi za odpravo ugotovljenih anomalij. Na 8. redni seji (dne 24.10.2018) se je NS 
seznanil z dopolnjenim gradivom in soglašal z Odborom za kadrovske in pravne zadeve (sklep 
8.1.3.), 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 je NS od vodstva zahteval strokovno 
pripravljeno analizo obstoječe sistemizacije s predlogi za novo. Na 11. redni seji (dne 
19.12.2018) je bilo sprejeto (sklep 11.1.4.), da vodstvo analizo potrebnih delovnih mest predloži 
do seje NS v mesecu marcu 2019. 
 
Vezano na kadrovski načrt 2018 je vodstvo skladno z zahtevo NS (sklep 3.12.1.) ob periodičnih 
poročilih o poslovanju zavoda, predložilo poročilo realizaciji kadrovskega načrta po Uredbi o 
načinu priprave kadrovskih načrtov posrednih uporabnikov proračuna in metodologijo 
njihovega izdajanja za leti 2017 in 2018 (Ur. l. RS. št. 84/2016) in tabelarni pregled stalnih 
pogodbenih sodelavcev (za vsakega od pogodbenih sodelavcev poimenski razvid, kdaj je pričel 
pogodbeno sodelovati z RTV Slovenija, za koliko časa je bila sklenjena pogodba, za katero delo 
(vrsta pogodbe) in kdaj so bili izpolnjeni pogoji za redno zaposlitev (nastanek elementov 
delovnega razmerja). Prav tako je skladno z zahtevo (sklep 3.12.2.) poročalo o realizaciji načrta 
izobraževanja 2018. Na zahtevo NS (sklep 4.1.6.) je vodstvo na 6. redno sejo (dne 11.7.2018) 
predložilo navodila z dne 20.6.2018, s katerimi je predpisan postopek preverjanja izpolnjevanja 
elementov delovnega razmerja v primerih zaposlovanja pogodbenih sodelavcev. 
 
Skladno s programom dela v letu 2018 je NS na 4. redno sejo (dne 25.4.2018) prejel obvestilo 
vodstva glede izvajanja projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programu na 
nivoju zavoda, in od generalnega direktorja zahteval (sklep 4.8.1.), da do junijske seje predloži 
celovito poročilo o stanju projekta na nivoju javnega zavoda RTV Slovenija vključno s programi 
Regionalnih RTV centrov v Kopru in Mariboru ter Studiu v Lendavi, z vsebino, cilji, roki in 
odgovornimi osebami za dokončanje projekta. NS je na 6. redni seji (dne 11.7.2018) in 7. redni 
seji (dne 12.9.2018) opozoril vodstvo, da v povezavi z realizacijo sklepa 4.8.1. ni prejel nobenega 
gradiva, zato je ostal sklep 4.8.1. nerealiziran. Na 11. redno sejo (dne 19.12.2018) je vodstvo 
predložilo pojasnilo glede izvajanja predmetnega projekta, vendar je NS zahteval (sklep 11.1.5.), 
da generalni direktor do 31.3.2019 predloži poglobljeno končno poročilo o implementaciji 
projekta porazdeljevanja stroškov po oddajah /programih na nivoju zavoda. 

 
Vodstvo zavoda je NS na 6. redni seji (dne 11.7.2018) seznanilo z informacijo o testiranju 
ustreznosti normativov iz leta 2016 v nekaterih uredništvih TV in RA Slovenija, in skladno z 
zahtevo NS (sklep 6.4.3.) na 7. redno sejo (12.9.2018) predložilo poročilo o analizi testiranja 
normativov za ustvarjalne poklice iz leta 2016. NS je sprejel predlog Odbora NS za kadrovske in 
pravne zadeve in od vodstva zahteval (sklep 7.1.4.), da do decembrske seje predloži osnutek 
internega akta o predvidenem obsegu dela za ustvarjalne poklice. Vodstvo je predložilo (na 11. 
redno sejo dne 19.12.2018) osnutek internega dokumenta o pričakovanem obsegu dela za 
ustvarjalne poklice. 
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Vezano na zaposlovanje v letu 2018 je NS na 8. redni seji (dne 24.10.2018) sprejel predlog 
Odbora NS za kadrovske in pravne zadeve in od vodstva zahteval (sklep 8.8.1.) 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 NS. Prav tako je 
NS opozoril vodstvo (sklep 8.8.2.) na nujnost priprave notranjega akta o postopkih, nalogah, 
odgovornostih in dolžnostih deležnikov pri izvajanju kadrovske funkcije na segmentu 
zaposlovanja. Na 9. redni seji (dne 14.11.2018) se je NS seznanil s podlagami, upoštevanimi pri 
pripravi dokumenta št. 01-615/2018 z dne 10.10.2018, vezanimi na izvedene postopke 
zaposlovanja v letu 2018 ter pravnimi vidiki sanacije. NS je ugotovil (sklep 9.2.1.), da iz prejetega 
izhaja, da so bile določene zaposlitve v letu 2018 izvedene v nasprotju s predmetno zakonodajo 
in internimi akti, zato je vodstvu priporočal, da takoj pristopi k odpravi posledic zaznanih 
kršitev, pri novem zaposlovanju pa dosledno upošteva predmetno zakonodajo in interne akte 
zavoda, ki urejajo zaposlovanje oziroma pogoje za zasedbo določenih delovnih mest. Notranji 
reviziji RTV Slovenija pa je predlagal (sklep 9.2.2.), da v letu 2019 opravi notranjo revizijo 
zaposlovanja v letu 2018 in na podlagi opravljene revizije vodstvu predlaga vzpostavitev 
ustreznih notranjih kontrol na področju zaposlovanja. 

Glede preprečevanja morebitnega konflikta interesov v primeru odločanja in 
dodeljevanja sredstev po Pravilniku o postopku javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih 
producentov za javno kinematografsko prikazovanje je NS mandata 2014-2018 na nadaljevanju 
svoje 39. redne seje dne 25.1.2018 s sklepom 39.6.3. opozoril vodstvo RTV Slovenija, da naj v 
postopku odločanja in dodeljevanja sredstev po Pravilniku o postopku javnega razpisa za 
izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko prikazovanje sprejme in 
zagotovi vse ukrepe, ki bodo preprečevali morebitne konflikte interesov ter upoštevali  določbe 
Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije tudi v primeru dejanskega obstoja konflikta 
interesov. NS je generalnemu direktorju svetoval, da se odpove vsem funkcijam, ki bi lahko 
povzročile sum njegovega konflikta interesov z funkcijo generalnega direktorja RTV Slovenije in 
s tem poveznimi tveganji, kot jih določa Zakon o integriteti in preprečevanju korupcije. 
Upoštevaje realizacijo omenjenega sklepa se je NS sedanjega mandata na svoji 3. redni seji (dne 
21.3.2018) seznanil (sklep 3.1.5.) z obvestilom generalnega direktorja št. 01-163/2018 z dne 
8.3.2018, da se je glede preprečevanja konflikta interesov v postopku odločanja in dodeljevanja 
sredstev po Pravilniku o postopku javnega razpisa za izdelavo filmov neodvisnih producentov za 
javno kinematografsko prikazovanje iz razloga previdnosti izločil iz vseh postopkov, kjer bi 
obstajala možnost konflikta interesov ter za podpisovanje pogodb določil pooblaščenca. 

Za 7. redno sejo (dne 12.9.2018) je NS prejel dopis z dne 10.9.2018 z naslovom »Domnevno 
sporne prakse v okviru izvajanja Zakona o SFC (17. člen)«, s prilogama, in dokumentacijo vezano 
na projekt z naslovom »Uskladitev administrativnih postopkov prijavljanja, obračunov in 
dokumentacije med SFC in RTVS po 17. členu Zakona o ZSFCJA«. NS je na podlagi prejetega in 
ustnih pojasnil generalnega direktorja, podanih na seji NS, ugotovil (sklep 7.4.2.), da obstaja 
sum, da morebitno nasprotje interesov, na katerega je NS opozoril s prvim delom sklepa 39.6.3., 
ni bil ustrezno obvladovan v skladu z določbami ZIntPK, kar je v nasprotju s sklepom 3.1.5. 
Prejeto gradivo je zato NS odstopil Komisiji za preprečevanje korupcije Republike Slovenije. 
Glede na navedbe iz dopisa, ki se nanašajo na izvedbo javnega naročila »Uskladitev 
administrativnih postopkov prijavljanja, obračunov in dokumentacije med SFC in RTVS po 17. 
členu Zakona o ZSFCJA«, in glede na prejeto dokumentacijo, posredovano s strani generalnega 
direktorja, je NS, ob soglasju generalnega direktorja RTV Slovenija, predlagal Notranji reviziji 
RTV Slovenija (sklep 7.4.3.), da opravi revizijo javnega naročila »Uskladitev administrativnih 
postopkov prijavljanja, obračunov in dokumentacije med SFC in RTVS po 17. členu Zakona o 
ZSFCJA«, in sicer z vidika poslovne potrebnosti projekta ter skladnosti izbirnega postopka z 
zakonodajo s področja javnih naročil in določbami ZIntPK. Glede na vpliv morebitnih 
nepravilnosti na vsebino programa, ki pa je v izključni pristojnosti programskega sveta, je NS 
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(sklep 7.4.4.) o odstopu prejetega gradiva Komisiji za preprečevanje korupcije Republike 
Slovenije obvestil Programski svet RTV Slovenija. 
 
Na 8. redno sejo (dne 24.10.2018) je NS prejel v vednost Sklep generalnega direktorja št. 01-
588/2018 z dne 28.9.2018, da se opravi izredna Notranja revizija javnega naročila »Uskladitev 
administrativnih postopkov prijavljanja, obračunov in dokumentacije med SFC in RTV Slovenija 
po 17. členu ZSFCJA«. Na 11. redno sejo (dne 19.12.2018) je NS prejel poročilo opravljene 
notranje revizije javnega naročila »Uskladitev administrativnih postopkov prijavljanja, 
obračunov in dokumentacije med SFC in RTV Slovenija po 17. členu Zakona o ZSFCJA«. 

 
NS se je na 8. redni seji (dne 24.10.2018) seznanil s sklepom 6-2 nadaljevanja 7. seje 
Programskega sveta RTV Slovenija z dne 1.10.2018, s katerim je predlagal NS izvedbo zunanje 
revizije Informacijskega sistema v TV produkciji s poudarkom na postopkih in opremi za 
zagotavljanje neprekinjenega poslovanja, arhiviranja podatkov in vzdrževalnih pogodb za 
strojno opremo. Zunanja revizija naj vsebuje tudi pregled stanja informatike na uredništvih TV. 
NS je sprejel (sklep 8.8.3.), da 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. NS se je na 10. redni seji (dne 28.11.2018) 
seznanil s prvo oceno in predlaganim s strani vodstva obsegom revizije IT sistemov RTV 
Slovenija in na 11. redni seji (dne 19.12.2018) soglašal (sklep 11.1.6) s predlogom Odbora za 
spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, da vodstvo ceno pregleda oz. revizije 
dopolni še z alternativno ceno. 
 
NS se je na 8. redni seji (dne 24.10.2018) seznanil tudi s sklepom 6-8 nadaljevanja 7. seje 
Programskega sveta RTV Slovenija z dne 1.10.2018, s katerim je prosil NS, da se opredeli v 
okviru svojih pristojnosti do delovanja generalnega direktorja v zvezi s 6. točko omenjene 
seje programskega sveta v celoti. NS je vodstvu naročil (sklep 8.8.4.), 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. Glede prejetega dopisa 
generalnega direktorja št. 01-583/2018 z dne 25.9.2018 v zadevi »Prijava možnega konflikta 
interesov«, naslovljenim na predsednika Programskega sveta RTV Slovenija in predsednika 
Nadzornega sveta RTV Slovenija, je NS generalnemu direktorju naročil (sklep 8.8.5.), 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%. Vodstvo je zahtevano predložilo na 9. redno 
sejo NS (dne 14.11.2018). NS je sprejel (sklep 9.5.1.), da odstopi Komisiji za preprečevanje 
korupcije dopis generalnega direktorja št. 01-583/2018 z dne 25.9.20189.5.1. Vodstvu je naročil 
(sklep 9.5.2.), da najkasneje do konca leta preveri potrebnost posodobitve cenikov za najem 
produkcijskih kapacitet in o tem poroča NS. Na podlagi sklepa Programskega sveta RTV 
Slovenija 6-8 nadaljevanja 7. seje z dne 1.10.2018 pa je obvestil programski svet (sklep 9.5.3.), 
da: 
- je vodstvo v zvezi z nakupom pravic za nogomet sprejelo pogodbeno zavezo, katerih finančni 

učinek bo nastal v kasnejših letih oziroma za obdobja, za katere finančni načrt še ni 
pripravljen oziroma sprejet; 

- je vodstvo v zvezi s snemanjem nadaljevanke, ki ni bila predvidena v finančnem načrtu 2018, 
ravnalo v nasprotju s sprejetim PPN-FN 2018 in samim besedilom javnega razpisa, saj je bil v 
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okviru objavljenega javnega razpisa izrecno predviden odkup ene (1) televizijske nanizanke 
oz. nadaljevanke v obsegu 18 delov po 25 minut v maksimalni vrednosti 518.616,00 € z DDV 
(3. in 5. člen besedila Javnega razpisa za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov, 
Uradni list RS, št. 75/2017), z izdanima odločbama pa je bil sprejet odkup dveh AV del, in 
sicer ene nadaljevanke v obsegu 18 epizod po 25 minut za predračunsko vrednost 
511.424,00 € z DDV, in druge nadaljevanke v obsegu 10 epizod po 25 minut za vrednost 
240.000,00 € z DDV; 

- je v zvezi z opravljenim odstopom gradiva nadzornega sveta Komisiji za preprečevanje 
korupcije nadzorni svet programskemu svetu odstopil vso gradivo, ki ga je prejel in 
posredoval Komisiji za preprečevanje korupcije; 

- je bila prijava možnega konflikta interesov v zadevi Zavoda Blade generalnega direktorja 
dana prepozno, s čimer je generalni direktor opustil dolžno ravnanje (samoizločitev oziroma 
obvestitev predstojnika takoj ob seznanitvi z možnostjo obstoja vsaj videza nasprotja 
interesov), kar predstavlja kršitev določb ZIntPK. Nadzorni svet RTV Slovenija o ugotovljeni 
opustitvi dolžnega ravnanja obvesti Komisijo za preprečevanje korupcije (sklep 9.5.1). 

Na 9. redni seji (dne 14.11.2018) je NS v skladu s tretjim odstavkom 27. člena Zakona o RTV 
Slovenija in drugim odstavkom 49. člena Statuta RTV Slovenija podal (sklep 9.4.1.) 
Programskemu svetu RTV Slovenija pobudo za predčasno razrešitev generalnega direktorja, 
iz razlogov, navedenih v četrti alineji 48. člena Statuta, in sicer zaradi: 

- nezakonitosti pri zaposlovanju, saj so se sklepale pogodbe o zaposlitvi brez vnaprejšnje 
vsaj interne javne objave prostega delovnega mesta, oziroma so se sklepale pogodbe o 
zaposlitvi mimo določil internih aktov; 

- kršitve dolžnega ravnanja, ko generalni direktor ni pravočasno obvestil predstojnika o 
sodelovanju podjetja Captain z Zavodom Blade in posredno z RTV Slovenija in o vsaj 
videzu obstoja nasprotja interesov zaradi navedenih okoliščin; 

- kršitve dolžnega ravnanja, ko generalni direktor predstojnika ni obvestil o okoliščinah 
nasprotja interesov, čeprav bi to moral storiti (Obvestilo Komisije za preprečevanje 
korupcije o ugotovitvah št. 06211-41/2017,23 22099 z dne 11. 4. 2018), in 

- neizvršenih sklepov nadzornega sveta. 

NS je pooblastil predsednika NS, da na podlagi sklepov skupaj z odvetniško pisarno pripravi 
pisno pobudo za razrešitev generalnega direktorja in jo skupaj s sklepi posreduje 
programskemu svetu v obravnavo. Predsednik NS je programskemu svetu pobudo za predčasno 
razrešitev generalnega direktorja posredoval 30.11.2018. 

Programski svet RTV Slovenija je pobudo NS obravnaval na svoji 10. redni seji dne 17.12.2018. 
Na podlagi glasovanja pobuda ni bila izglasovana. 

Finančni načrt javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2019 

NS je na 11. redno sejo (dne 19.12.2018) prejel dopolnjen predlog finančnega načrta RTV 
Slovenija za leto 2019. NS je na predlog generalnega direktorja sprejel (sklep 11.2.1.), da bo ob 
upoštevanju, da Programski svet RTV Slovenija k predlogu finančnega načrta 2019 ni podal 
mnenja, predlog finančnega načrta 2019 obravnaval na seji v januarju 2019. NS je na podlagi 86. 
člena Statuta RTV Slovenija generalnemu direktorju naložil (sklep 11.2.2.), da do sprejema 
finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2019, takoj določi financiranje nemotenega delovanja 
RTV Slovenija v letu 2019 po dvanajstinah finančnega načrta RTV Slovenija za leto 2018. 

Delo nadzornega sveta v letu 2019 

V letu 2019 bo nadzorni svet, tako kot v letu 2018, posebno pozornost namenil izvajanju 
ukrepov za znižanje stroškov dela in za celovito uravnoteženje poslovanja javnega zavoda RTV 
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Slovenija s ciljem dolgoročno pozitivnega (ali vsaj uravnoteženega) poslovanja brez porabe 
finančnih naložb. Uravnoteženost delovanja proračunskih porabnikov v širšem smislu je namreč 
zahteva 148. člena Ustave Republike Slovenije, konkretno za javne zavode pa takšno 
uravnoteženost prihodkov in izdatkov zahteva 7. odstavek 2. člena Zakona o javnih financah. 
Nenazadnje je poglavitni vir financiranja javne službe, prispevek za programe RTV Slovenija, 
oblika javnofinančne dajatve, s katero mora zavod ravnati racionalno in odgovorno v odnosu do 
ustanovitelja, plačnikov prispevka in javnosti na splošno. 

V Ljubljani, 28. februarja 2019 

Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija: 
Andrej Grah Whatmough 

Priloga: 
 Pregled sklepov in dogovorov Nadzornega sveta RTV Slovenija mandata 2018-2022 v 

obdobju od 1. redne seje z dne 14.2.2018 do vključno 11. redne seje z dne 19.12.2018 




