POROČILO O DELOVANJU NADZORNEGA SVETA
RTV SLOVENIJA V LETU 2010

Nadzorni svet RTV Slovenija (v nadaljevanju: NS) šteje enajst članov. Upoštevaje zastopanost političnih strank
jih pet imenuje in razrešuje Državni zbor, štiri Vlada RS, dva pa na neposrednih volitvah izvolijo zaposleni. Na
podlagi Sklepa Državnega zbora RS, Sklepa Vlade RS ter Sklepa Volilne komisije RTV Slovenija so bili v skladu s
26. členom Zakona o RTV Slovenija imenovani oz. izvoljeni za člane nadzornega sveta za mandatno obdobje
2010-2014:
Državni zbor RS:

Anton Horvatič
Miha Klun
Marko Laznik
Amalija Lukner
mag. Lenart Šetinc

Vlada RS:

mag. Nataša Koprivšek
Marjan Sedmak
Aljoša Štampar Strojin
mag. Matjaž Medved

Zaposleni na RTV Slovenija:

Suzana Vidas Karoli
Martin Žvelc

V omenjeni sestavi se je NS sestal prvič 11. februarja 2010 in za predsednika izvolil mag. Lenarta Šetinca ter za
namestnico predsednika mag. Natašo Koprivšek.
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Nadzorni svet po zakonu in statutu RTV Slovenija:
1. sprejme statut zavoda;
2. sprejema finančni načrt in letno poročilo in odloča o uporabi morebitnega presežka prihodkov nad
odhodki;
3. določa ceno storitev, ki niso del javne službe;
4. določi način prijavljanja in začasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov;
5. podrobneje določi način plačevanja prispevkov za sprejemnike ter kriterije za odpis, delni odpis, odlog
in obročno plačilo skladno z zakonom;
6. odloča o tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev;
7. nadzira poslovanje zavoda;
8. nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja ter pregleduje periodične obračune.
Pri svojem delu ima 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 (v nadaljevanju: PS) in Programska odbora RTV- programov za italijansko oz.
madžarsko narodno skupnost, Državni zbor in pristojnega ministra za področje medijev.

Zaključek mandatnega obdobja 2006-2010
NS prejšnjega mandatnega obdobja je delovanje zaključil 13. januarja 2010. Na zadnji seji je opravil pregled
realizacije sklepov v mandatnem obdobju 2006-2010, katerih realizacija je bila v teku oz. je bila prestavljena
na kasnejši čas ter v okviru tekočih obvestil generalnega direktorja obravnaval: končno poročilo o odpravi
ugotovljenih napak in nepravilnosti iz revizijskega poročila za leto 2007; oceno poslovanja zavoda v letu 2009
in oceno finančnega stanja obdobja 2006-2009; poročilo o razvojnih sredstvih (porabljena/razpoložljiva,
prodane obveznice in delnice po letih v obdobju 2006-2009); operativni plan porabe razvojnih sredstev za
projekt T-5 »Gradnja scenskega depoja in parkirišč za RTV studio v Lendavi; poročilo o gibanju zaposlenih v
obdobju 2006-2009; poročilo o številu novo pridobljenih zavezancev za plačilo RTV prispevka v obdobju 20062009 in poročilo o gibanju števila socialno ogroženih zavezancev in invalidov, ki so oproščeni plačila RTV
prispevka v obdobju 2006-2009. Sprejel pa je dopolnitev 8. člena »Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz
kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova« in poročilo o delu v letu 2009. Predlagano
spremljanje področij je NS nove sestave upošteval in jih vključil v svoj program dela, medtem ko je ostala
področja spremljal v okviru tekočih obvestil generalnega direktorja.
NS prejšnjega sestava je še v okviru svojega mandatnega obdobja na 43. redni seji dne 30.11.2009 sprejel
programsko poslovni načrt (PPN) RTV Slovenija za leto 2010, se seznanil s ponudbo za oglaševanje
svetovnega prvenstva v nogometu 2010 in sprejel projekte, ki se financirajo iz razvojnih sredstev.

Zamenjava vodstva RTV Slovenija
Leto 2010 je bilo za delo NS posebej zahtevno, saj se je v tem letu zamenjalo vodstvo RTV Slovenija. Tako je v
času od 1.1. do 28.2.2010 vodil javni zavod generalni direktor Anton Guzej. Za čas od 28.2.2010 do
imenovanja novega generalnega direktorja oziroma najdlje do 31.8.2010 je gospoda Guzeja imenoval PS
prejšnjega mandatnega obdobja. Nov sestav PS je na temelju javnega razpisa imenoval z dnem 25.5.2010 za
generalnega direktorja mag. Marka Fillija. Gospod Guzej je vložil tožbo s predlogom začasne odredbe zoper
imenovanje mag. Marka Fillija, z obrazložitvijo, da mag. Filli ni bil imenovan na zakonit način. Prvostopenjsko
sodišče je ugodilo predlogu začasne odredbe ter je tako gospod Guzej dne 1.6.2010 ponovno prevzel vodstvo
RTV Slovenija kot v.d. generalnega direktorja. Višje sodišče je nato razveljavilo začasno odredbo in je z dnem
15.7.2010 mag. Marko Filli ponovno nastopil mandat generalnega direktorja RTV Slovenija. Dne 1.5.2010 je
potekel mandat direktorju Radija Slovenija Vinku Vasletu in direktorju Televizije Slovenija Jožetu Možini, ki sta
do 31.8.2010 opravljala delo kot v.d. direktorja. Programski svet je za v.d. direktorico Radia Slovenija imenoval
Mojco Menart in za v.d. direktorja Televizije Slovenija Janeza Lombergarja, oba do imenovanja novih
direktorjev po razpisu oziroma najdalj do 15.11.2010. Dne 5.10.2010 je PS dal predhodno soglasje k
imenovanju Mihe Lamprehta za direktorja Radija Slovenija ter dne 12.10.2010 predhodno soglasje k
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podaljšanju mandata v.d. direktorju TV Slovenija Janezu Lombergarju do imenovanja novega direktorja
oziroma najdlje do 15.4.2011. Posledica takšnih izrednih razmer je bila zamuda pri pripravi PPN za leto 2011,
vedejevsko vodstvo ni uspelo pripraviti strateškega načrta RTV SLovenija 2011-2014 (gre za obvezen
dokument, v skladu z Zakonom o uresničevanju javnega interesa za kulturo), nekateri odobreni razvojni
projekti v uresničevanju zamujajo (npr. prenova dnevno informativnih oddaj). Novo vodstvo RTV Slovenija, ki
je lahko pričelo z delom šele v septembru 2010, se je soočilo s temi zamudami, tako je moralo proces priprave
PPN opraviti v polovico krajšem času, kot je to bilo običajno, zamude pri pripravi strateškega načrta kot pri
uresničevanju nekateri razvojnih projektov pa ni bilo mogoče nadoknaditi. V takšnih razmerah se je NS
srečeval v času vedejevskega vodstva s težavami pri pridobivanju pravočasnih in točnih informacij o
poslovanju javnega zavoda, z ne-uresničevanjem sklepov (MMC, strateški plan, primer novinarke Muženič...), z
delovanjem generalnega direktorja mimo NS ter s časovno stisko novega vodstva.

Delovanje NS v letu 2010
Tako je NS te sestave v letu 2010 deloval slabih 11 mesecev. Člani NS so zavzeto opravljali svojo vlogo in
naloge: od 11.2.2010 se je NS sestal na 10-ih rednih sejah, eni izredni in eni korespondenčni seji; udeležba na
sejah je bila 85%, praviloma so posamezne seje zaradi obsežnih dnevnih redov trajale 5 ur, člani NS so delovali
tudi v odborih in komisijah NS (skupno 22 sej).
Ob nastopu mandata je NS pregledal akte povezane z njegovim delom in delovanjem. Potrdil je »Merila za
koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova« in »Pravilnik o
sejninah in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih
organov in delovnih teles ter programskih odborov«. Sprejel je poslovnik in program dela za tekoče leto, pri
čemer je upošteval predlagano spremljanje področij, ki jih je v svojem poročilu predlagal NS prejšnjega sklica,
vključno s predlogi Odbora DZ za kulturo, šolstvo, šport in mladino ter Komisije DZ za nadzor javnih financ. NS
je imenoval delovna telesa, in sicer: Odbor za nadzor ekonomike poslovanja; Odbor za nadzor trženja; Odbor
za kadrovske zadeve; Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb; Odbor za pravne
zadeve in Odbor za nadzor planiranja. Njihovo sestavo, pristojnosti, delovno področje in način dela je določil v
skladu s sprejetim pravilnikom o oblikovanju delovnih teles. Kot začasno delovno telo je NS v letu 2010
imenoval tudi Komisijo za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu dni in odgovornosti za nastalo
situacijo v MMC ter strokovno skupino za uskladitev odprtih vprašanj glede izvajanja 92. člena Zakona o
medijih.



Sprejem finančnega načrta in letnega poročila

Programsko poslovni načrt (PPN) in Finančni načrt RTV Slovenija za leto 2010 je v okviru svojega mandatnega
obdobja na 43. redni seji dne 30.11.2009, sprejel NS prejšnjega sestava.
V okviru obravnave Letnega poročila o poslovanju RTV SLO v letu 2009 je sedanji NS opozoril na posamezne
vrednosti izkazanih računovodskih izkazov, še posebej vrednosti aktive in pasive (predvsem razliko med bilančno
izkazano vrednostjo dolgoročnih finančnih naložb ter njihovo dejansko vrednostjo na dan 31.12.2009). Na 3. redni seji (dne
1.4.2010) je NS prejel poročilo neodvisnega revizorja revizijske hiše ABC o reviziji poslovanja in revidiranju
računovodskih izkazov na dan 31.12.2009. V izjavi je revizor podal pozitivno mnenje glede resničnosti in
poštenosti finančnega stanja zavoda na dan 31.12.2009 ter njenega poslovnega izida za tedaj končano leto v
skladu z Zakonom o računovodstvu in podzakonskimi predpisi. Prav tako je po mnenju revizorja JZ RTV
Slovenija pri sestavi računovodskih izkazov na dan 31.12.2009 in razkrivanju informacij v letnem poročilu v
vseh pomembnih pogledih upošteval določbe iz Zakona o Radioteleviziji Slovenija. Zato je NS v skladu s 27.
členom Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/2005) in 22. členom Statuta JZ RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006)
sprejel letno poročilo RTV Slovenija za leto 2009. Ob tem je naročil vodstvu zavoda, naj se z zunanjo revizijsko
hišo in z Ministrstvom za finance razreši ugotovljene pravne praznine na področju knjiženja dolgoročnih
finančnih naložb. Ob predložitvi zapisnika (na 4. redni seji dne 19.5.2010) s sestanka na Ministrstvu za finance
z dne 7.5.2010 na temo načina vrednotenja dolgoročnih finančnih naložb v JZ RTV Slovenija, je članica NS mag.
Nataša Koprivšek predložila NS pisno veljavno zakonsko podlago, ki določa postopke evidentiranja poslovnih
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sprememb v povezavi z finančnimi naložbami. Iz slednje izhaja, da se morajo računovodski izkazi prikazovati
resnično in morajo odražati pošteno stanje sredstev in obveznosti do virov sredstev ter se finančne naložbe, ki
kotirajo na borzi, kot je v primeru delnic Eutelsat, vrednotijo po pošteni vrednosti in ne po nabavni vrednosti,
kot izkazuje v poslovnih knjigah RTV SLO. O tem vprašanju bi bilo pomembno pridobiti mnenja Direktorata za
javno računovodstvo, ki se ukvarja z bilancami, Direktorata za javno premoženje s finančnimi naložbami ter
mnenje Davčne uprave. Glede na to, da je bil v mesecu maju 2010 sprejet Zakon o upravljanju kapitalskih
naložb je NS nadaljevanje razprave o evidentiranju poslovnih sprememb v povezavi s finančnimi naložbami
prenesel na čas, ko bo prejel poročilo o poslovanju zavoda v letu 2010.
Poslovodstvo zavoda se je na ugotovitve in priporočila iz revizorjevega poročila za leto 2008 odzvalo z
operativnimi ukrepi za odpravo slabosti v delovanju notranjega kontroliranja. Nekatere aktivnosti, ki so se
zaradi kompleksnosti izvajale še v letu 2010, pa so se nanašale predvsem na tri vsebinsko ločena področja, in
sicer je strokovna služba nadaljevala z orisi delovnih procesov na področju javnega naročanja in plač, medtem
ko je projektna skupina spremljala avtomatski prenos podatkov iz sistema za evidentiranje prisotnosti v
obračun plač z ustreznimi notranjimi kontrolami. Nadaljevale so se tudi še aktivnosti za celovit in enovit sistem
spremljanja pogodb in izplačil v informacijskem sistemu za spremljanje pogodb zunanjih sodelavcev. Poročilo
o izvedbi popravljalnih ukrepov na ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2008 je NS obravnaval na 3. redni
seji in naročil Službi za notranjo revizijo, da mu v vednost predloži vsa končna poročila. Po pooblastilu je
vpogled v končna poročila notranje revizijske službe za obdobje od 1.5.2009 do 1.4.2010 opravil Odbor za
nadzor ekonomike poslovanja. Vezano na revizorjevo poročilo o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto
2009 in poročilo o opravljenih prevetritvah notranjih kontrol za leto 2009 ter poročilo RTV Slovenija o
realizaciji ukrepov na ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2009, je NS naročil vodstvu zavoda, da opredeli
vsa možna tveganja pri poslovanju, jih finančno ovrednoti ter predvidi tudi možnost ukrepanja za njihovo
pravočasno preprečitev oz. morebitno odpravo. NS je na 9. redni seji (6.12.2010), ko je prejel register tveganj,
opozoril poslovodstvo na mnenje Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da mora zavod pred pripravo
registrov tveganj, opredeliti najprej pravila t.j. Navodila o upravljanju s tveganji, s katerim poslovodstvo določi
postopke prepoznavanja tveganj, postopke analiziranja in vrednotenja tveganj in načine njihovega
obvladovanja. Sicer pa mora biti obvladovanje tveganj obvezna priloga letnega poročila o poslovanju RTV SLO.
Na 9. redni seji je generalni direktor NS predložil programsko poslovni načrt RTV Slovenija s Finančnim
načrtom za leto 2011. NS je zahteval, da se mu v primeru razvojnih projektov, ki so bili vključenih v Načrt
koriščenja razvojnih projektov za obdobje 2007-2010 in še niso bili potrjeni, predloži dokument identifikacije
vsakega razvojnega projekta (DIP) v potrditev pred koriščenjem sredstev, v skladu z veljavnimi Merili za
koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice in drugih prihodkih iz tega naslova. Na podlagi 27. člena
Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta JZ RTV Slovenija je NS na predlog generalnega direktorja sprejel
finančni plan JZ RTV Slovenija za leto 2011. Ob tem je opozoril, da tako kot so spremljale neznanke pripravo in
sprejemanje plana, predvsem vezane na nov srednjeročni načrt razvoja RTV Slovenija in novo medijsko
zakonodajo, ko takrat še za nobeno od njih ni bilo znano, ali se bodo uveljavile in s kakšnimi posledicami,
bodo pa vplivale na izvajanje plana v letu 2011. V skladu z zakonom in statutom je moral generalni direktor
predložiti finančni načrt še v mnenje Programskemu svetu RTV SLO. V primeru, da bi v postopku pridobitve
soglasja prišlo do bistvenega posega v programsko poslovni in s tem v finančni načrt za leto 2011, je NS
naročil generalnemu direktorju, da ga o tem takoj obvesti .
Na 10. redni seji (22.12.2010) je NS ugotovil, da na podlagi sklepov Programskega sveta RTV SLO ni prišlo do
bistvenih posegov v PPN za leto 2011, ki bi vplivali na finančni načrt JZ RTV SLO za leto 2011 in ni podal
mnenja o finančnem načrtu, v katerem bi predlagal NS spremembe oz. dopolnitve finančnega načrta. Zato je
NS potrdil svoj sklep 9.3.2., s katerim je sprejel finančni načrt JZ RTV SLO za leto 2011. Vodstvu RTV SLO pa je
naročil, da do konca meseca aprila 2011 poda oceno o možnosti realizacije plana 2011 oz. predlaga njegovo
morebitno spremembo.
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 Nadzor vodenja poslovnih knjig in pregled periodičnih obračunov poslovanja
NS je tekoče spremljal poslovanje RTV Slovenija, še zlasti preko Odbora za nadzor ekonomike poslovanja.
Slednji je na podlagi podatkov polletnega poslovanja posebej opozoril, da je zavod na dan 30.6.2010 sicer
izkazoval presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.587.000 €, pri čemer pa presežek ni bil posledica
uspešnega poslovanja zavoda, pač pa rezultat odprave rezervacij v tem obdobju v višini 2.853.000 €. V
primeru, da zavod ne bi odpravil rezervacij, kar je sicer opravil v skladu s predpisi, bi na dan 30.6.2010 bilo
mogoče ugotoviti presežek odhodkov nad prihodki v višini 1.266.000 €. Ker je tudi ocena poslovanja do konca
leta 2010 izkazovala na segmentu tekočega poslovanja ustvarjanje presežka odhodkov nad prihodki, je NS od
vodstva zavoda zahteval strogo omejitev stroškov poslovanja in uravnoteženo poslovanje tako, da bo to ob
koncu leta v okviru sprejetega PPN za leto 2010. Ob predloženih podatkih, ki jih je zavod izkazoval po devet
mesečnem poslovanju (9. redni seji dne 6.12.2010), je Odbor za nadzor ekonomike poslovanja ugotovil, da je
skupni rezultat obdobja izkazoval presežek prihodkov nad odhodki v višini 726.313 €. Pri izvajanju javne službe
se je izkazoval presežek odhodkov nad prihodki v višini 19.901.842 €. Rezultat izvajanja javne službe, ki se
financira iz nejavnih sredstev, je bil v tem obdobju presežek prihodkov nad odhodki v višini 12.864.936 € in
rezultat tržne dejavnosti istega obdobja presežek prihodkov nad odhodki za 7.763.220 €.
NS je ob periodičnih pregledih poslovanja namenil posebno pozornost tudi koriščenju razvojnih sredstev za
razvojne in posebne programske projekte RTV SLO v letu 2010, ki so bila odobrena po načrtu koriščenja v
obdobju 2007-2010 in dovolil koriščenje za že odobrene projekte, skladno s spremenjeno dinamiko za leto
2010. Zahteval je predložitev novega srednjeročnega načrta, v skladu z optimalnimi potrebami zavoda in v
naprej določeno metodologijo vodenja razvojnih projektov. Poleg porabe sredstev je zahteval dosledno
vodenje tudi vsebinske realizacije posameznega projekta. Na 4. redni seji je na podlagi vloge z identifikacijo
dokumenta projekta »Prenova DIO TV SLO- Razširitev news sistema«, po predhodni podpori Programskega
sveta, dovolil koriščenje razvojnih sredstev za investicijski projekt »Prenova dnevno-informativnih oddaj TV
Slovenija - Razširitev news sistema, ki je v načrtu investicij označen z zaporedno številko 15 v vrednosti
700.000 €. S tem je potrdil sklep NS prejšnjega sklica, ki je s sklepom 1-2 na 44. redni seji dne 23.12.2009 na
podlagi takrat predloženega operativnega plana za projekt PP 17 »Prenova osrednjih informativnih oddaj« že
dovolil koriščenje razvojnih sredstev v višini 1 mio €, ki so bila zanj rezervirana s sklepom 2-9 42. redne seje z
dne 13.11.2009, in sicer na oceni stroškov programskega dela, brez upoštevanja stroškov, povezanih z
grafično prenovo oz. investicijskimi stroški. Znesek je bil razdeljen na dva dela: 300 tisoč € je bilo načrtovanih
za materialne stroške in 700 tisoč € za investicije, kot je bilo zapisano v finančnem načrtu RTV Slovenija. Glede
na potrebe projekta za prehod na format 16:9 je NS dovolil koriščenja razvojnih sredstev za omenjeni
investicijski projekt še 1.250.000 €. Ob tem je jasno opozoril, da je z odobritvijo razvojnih sredstev podprl
tehnično prenovo dnevno-informativnih oddaj TV SLO, vendar pa je uspeh projekta odvisen prvenstveno od
programske prenove. Na 9. redni seji (6.12.2010) je NS dovolil koriščenje dodatnih finančnih sredstev še za
razvojni projekt HD reportažni avtomobili, ki je v načrtu investicij označen z zaporedno številko PP 67.
Podrobnejšo realizacijo porabe razvojnih sredstev je spremljal Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in
poslovnih pogodb, ki je posebno skrb namenil še stanju na področju investicij. Potem, ko je pregledal
vsebinske opise desetih največjih in ključnih investicijskih projektov v zadnjih letih, tekoče investicije, odprta
javna naročila na dan 1.10.2010, se seznanil s postopki planiranja, pravilnikom, navodili in evidenčnim
vodenjem investicij, je bil sprejet dogovor, da odbor enkrat letno opravil pregled ene naključne investicije, z
vidika skladnosti z zakonodajo, notranjimi akti ter vidika smotrnosti. Vodstvo odboru vsake dva meseca
pripravlja tekoča poročila o izvajanju investicij po posameznih sklopih (nepremičnine, TV, Radio, OZ, MMC,
RCMB, RCKP, informatika, skupne inv. RTV SLO), zlasti z vidika sledenja terminskemu planu. Vsako poročilo naj
zajema dva sklopa, razen TV, ki se predstavi posebej. Enkrat letno pa se odboru predloži skupno poročilo za
vse sklope skupaj. Odbor se je na svoji novembrski seji seznanil s predlogom investicijskih projektov za
obdobje do leta 2014 in načeloma podprl predlagano razporeditev sredstev zanje. Zavzel se je za dosledno
spremljanje investicijskih projektov, v ta namen pa priporočil pripravo tabele, po vzgledu tiste za koriščenje
razvojnih sredstev v letih 2007-2009, z dodatno rubriko »realizacija plana« iz preteklega obdobja in rubriko
»prenos v naslednje obdobje«. Glede na izkazano slabo realizacijo razvojnih projektov, ki so jo ugotavljali tako
odbori kot NS, je sledni zahteval natančno poročilo o realizaciji razvojnih projektov, ki so v teku in se
financirajo iz razvojnih sredstev, vključno z obrazložitvijo odstopanj od načrtovane realizacije. NS je prejel
Načrt koriščenja sredstev iz kupnine delnic in obveznic v lasti RTV SLO za obdobje 2011-2014 na 9. redni seji v
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mesecu decembru, vendar se je odločil, da bo načrt koriščenja sredstev obravnava istočasno s strategijo
razvoja RTV SLO, ki pa bo predložena v razpravo predvidoma meseca marca 2011. Na 10. redni seji
(22.12.20109) je generalni direktor seznanil NS s poročilom o delni prodaji delnic in z vrednostjo naložbe na
dan 20.12.2010.

 Plačevanje RTV prispevka
NS je tekoče spremljal tudi gibanje števila oproščenih zavezancev za plačilo RTV prispevka. Zaradi nastale
ekonomske situacije se je v letu 2010 zelo povečalo število prejetih vlog za oprostitev plačila RTV prispevka
zaradi socialne ogroženosti. Gre za oprostitve plačila zavezancev, ki prejemajo denarno socialno pomoč in za
oprostitve plačila upokojencev, ki zaradi prenizke pokojnine prejemajo varstveni dodatek. Največje število
vlog - skoraj 2.000 mesečno je bilo v mesecu marcu in v mesecu aprilu. Več kot 1.000 vlog za oprostitev je
prispelo tudi v mesecu maju, od junija dalje pa prispe od 800 do 900 vlog na mesec, od katerih je v povprečju
96% odobrenih. Število izdanih odločb o oprostitvi plačila za socialno ogrožene je že v prvih sedmih mesecih
2010 preseglo skupno število izdanih odločb v celem letu 2009. Povprečno število izdanih odločb v zvezi z
oprostitvami socialno ogroženih in invalidov tako v letu 2010 znaša 1.175 mesečno. Skupno število oproščenih
zavezancev za plačilo RTV prispevka zaradi invalidnosti narašča zmerno in je znašalo po stanju na zadnji dan v
mesecu oktobru 16.929 zavezancev. Konec meseca oktobra je bilo oproščenih plačila RTV prispevka zaradi
socialne ogroženosti 9.722 zavezancev, kar pomeni 85-odstotni porast glede na konec meseca decembra
2009. Največji porast oproščenih plačila je nastal zaradi izjemnega povečanja števila vlog upokojencev, ki
prejemajo varstveni dodatek. V strukturi oproščenih zavezancev zaradi socialne ogroženosti je 62%
upokojencev in 38% prejemnikov denarne socialne pomoči. Oprostitve plačila RTV prispevka so za upokojence
trajne, medtem ko so oprostitve prejemnikov denarne pomoči vezane zgolj na obdobje prejemanja denarne
pomoči, kar je razvidno iz odločb Centra za socialno delo. Denarne socialne pomoči se v večini primerov
dodeljujejo za obdobje šestih mesecev, po preteku tega obdobja pa je potrebno ponovno vložiti vlogo za
dodelitev denarne pomoči, na podlagi česar mora tudi RTV Slovenija ponovno obravnavati vlogo zavezanca za
oprostitev plačila RTV prispevka. Mesečni izpad prihodka zaradi oprostitev socialno ogroženih znaša 116.664
€, zaradi oprostitev invalidov pa okoli 200.000 € mesečno. Glede na socialne razmere in glede na čedalje večjo
ozaveščenost ljudi se pričakuje nadaljnja rast števila oproščenih zavezancev. Po zadnjih podatkih prejema že
več kot 46.000 upokojencev varstveni dodatek, za enkrat je plačila RTV prispevka oproščenih 5.672
upokojencev, tako da je potencialni nabor oproščenih še zelo velik, podobno velja tudi za prejemnike denarne
socialne pomoči.

 Cene storitev, ki niso del javne službe
Zavedajoč se pomembnosti financiranja, katerega drugi najpomembnejši vir so prihodki od oglaševanja, je NS
razmeram na slovenskem oglaševalskem trgu namenil pozornost že v samem začetku nastopa svojega
mandata in naročil, naj ga v okviru tekočih obvestil generalni direktor redno obvešča o realizaciji prihodkov iz
tega naslova, v odnosu na plan leta 2010. Za podrobnejšo vsebinsko obravnavo izvajanja oglaševanja,
delovanja tržnih dejavnosti, cenikov, pogojev oglaševanja, ipd. pa je NS imenoval stalno delovno telo, to je
Odbor za nadzor trženja. NS je bil na 6. redni seji s strani takratnega v.d. generalnega direktorja seznanjen tudi
s trženjem svetovnega prvenstva v nogometu (SPN) 2010. NS je naročil, naj se mu do seje v mesecu
septembru predloži kompletno končno poročilo o obračunu oglaševanja v času svetovnega nogometnega
prvenstva. Odbor za nadzor trženja je prejel seznam prodanih oglaševalskih paketov po njihovi vrsti in
oglaševalcih v okviru paketne ponudbe za trženje med svetovnim prvenstvom v nogometu. Ob tem je
ugotovil, da je bilo prodanih skupaj 37 paketov - 36 preko agencij in 1 paket direktno; da je skupna vrednost
znaša 4.348.257,00 €; da v internetni objavi oglaševalske ponudbe za razliko od tiskane ponudbe ni bilo
klavzule s kompenzacijskim obdobjem, kljub različnosti mnenj glede potrebnosti te klavzule. Cene paketov
niso bile fiksne, kot sledi iz ponudbe in so bili nekateri paketi prodani dražje kot so bili ponujeni, drugi pa
ceneje, pri čemer je takratno vodstvo pojasnilo, da so se paketi prilagajali željam naročnikov, tako, da so bile
pri paketih možne različne opcije. Glede spremembe prodajnih pogojev za oglaševanje v programih RTV SLO z
dne 17.3.2010, načinom obračuna popustov, njihove višine, prejemnikov ter veljavnosti samih sprememb
prodajnih pogojev, je omenjeni odbor ugotovil, da je bila sprememba prodajnih pogojev z dne 17.3.2010
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sprejeta in podpisana s strani generalnega direktorja Antona Guzeja brez odobritve NS, prav tako ni bil
spoštovan kompetenčni red. Odbor je ugotovil tudi, da je bila 15.1.2010 dana ponudba za oglaševanje v času
SPN, 17.3.2010 je prišlo do spremembe pogojev za oglaševanje, s katero pa se je naknadno omogočil dodaten
popust v višini 20% potem, ko so bile pogodbe o oglaševanju v večini že podpisane. V sled ugotovitve, da v
skladu z zakonom in veljavnimi internimi pravili določa ceno storitev, ki ni del javne službe, Nadzorni svet, je
odbor soglašal, da morajo biti pravila in pogoji za oglaševanje v programih RTV SLO fleksibilni, enako ceniki,
zato se je zavzel, NS pa vodstvu naročil, da poenoti splošne in prodajne pogoje za oglaševanje v programih
RTV SLO tako, da bodo čim bolj prilagodljivi. V skladu z zakonom in internimi pravili jih generalni direktor
predloži v potrditev NS. Za področje oglaševanja je NS predlagal novemu generalnemu direktorju, da opravi
poseben strokoven pregled stanja in podlag poslovanja, podpisovanja pogodb, sistema popustov in provizij,
ipd., ki bo lahko kvalitetna osnova za pripravo novega koncepta oglaševanja, pri čemer je v okviru zunanje
revizije poslovanja za leto 2010 NS priporočal v okviru dogovorjenih postopkov naročilo tudi revizije področja
marketinga. Vodstvo je omenjeno revizijo naročilo in NS je na 9. redni seji prejel revizorjevo poročilo. Z ozirom
na zgoraj omenjene ugotovitve Odbora za nadzor trženja, revizorjevo poročilo ni izpostavljalo novih, pač pa
ugotovljene le potrdilo. NS je z vidika zakonitosti poslovanja RTV SLO nesporno ugotovil, da je bila sprememba
prodajnih pogojev v zvezi s trženjem svetovnega prvenstva v nogometu 2010, objavljena na spletni strani RTV
SLO, z začetkom veljavnosti 17.3.2010, uveljavljena, ne da bi bila sprejeta oz. potrjena na NS. Z vidika
zakonitosti poslovanja zavoda, pa je ugotovil, da način trženja paketnih ponudb ni bil opredeljen in paketne
ponudbe niso imele osnove v dosedanjih prodajnih pogojih, ki so bili potrjeni na NS prejšnjega mandata. Zato
je naročil poslovodstvu, da ga obvesti o morebitni nastali škodi iz naslova opustitev, omenjenih ugotovitev.
NS je na seji v mesecu decembru 2010 sprejel v skladu z zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi predložene
cenike tržnih dejavnosti in cenike storitev tržnih dejavnosti za javno službo za leto 2011, in sicer: Cenike za
trženje oglaševalskega časa in trženje programov s splošnimi pogoji poslovanja RTV SLO in prodajnimi pogoji
za oglaševanje v programih RTV SLO. Ob prodajnih pogojih je NS sprejel tudi predlog Odbora za nadzor
trženja, da se v prodajne pogoje vključi besedilo, na podlagi katerega generalni direktor v primerih
odstopanja od prodajnih pogojev pridobi soglasje nadzornega sveta. Sprejeti so bili še Cenik storitev OE
Oddajniki in zveze, Cenike za založniško dejavnost,Cenike za komercialno uporabo arhivskega gradiva on Cenik
OE Glasbena produkcija in glasbeni programi. Ceniki in prodajni pogoji stopijo v veljavo s 1.1.2011 in veljajo do
preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih pogojev oz. cenikov. Za njihovo ustrezno objavo pa je NS zadolžil
pristojne službe oz. enote. NS je bil s strani vodstva seznanjen s ponudbami za sponzorstvo in oglaševanje v
programih RTV SLO in MMC v prenosih dirk Formule 1 v letu 2011 in prenosih smučanja v sezoni 2010/2011.
Upoštevaje ugotovitve Odbora za nadzor trženja, da čeprav temelji trženje omenjenih dveh športnih
dogodkov na paketnem oglaševanju, pa so cene paketov, za razliko od svetovnega nogometnega prvenstva,
zasnovane na določenem obsegu inventorija, to je sekund oz. prikazov; da so cene paketov fiksne, tveganje
pri paketih pa je na strani oglaševalcev, saj zaradi klasičnega načina trženja ne bo nobenega kompenzacijskega
obdobja, kot je bilo to v primeru paketov SP v nogometu, je NS predložene ponudbe za sponzorstvo in
oglaševanje tudi potrdil. Da je popustov preveč in so nepregledni, se je vnovič izkazalo na 10. redni seji NS
(22.12.2010). V skladu s sedmo točko prodajnih pogojev namreč o oglaševanju s posebnimi popusti, dogovori
in višini popustov odloča generalni direktor RTV Slovenija. Pri tem pa ni jasnih kriterijev. Zato je NS priporočal
poslovodstvu RTV SLO, da se posli na sekundo sprejmejo kot prevladujoča oblika prodaje in le kot izjema
sistem CPP. Hkrati je naročil Odboru za nadzor trženja, da se skupaj s strokovnimi službami pripravijo kriteriji,
po katerih se bodo v prihodnje obravnavali CPP posli.
V skladu si 27-im členom zakona in 22-im členom Statuta RTV Slovenija je NS Na 9. redni seji sprejel zvišanje
vrednosti točke v OE OZ s 01.01.2011 za storitve analognega oddajanja nacionalnim programom, programom
posebnega pomena in za storitve ostalim radiodifuznim organizacijam za 28,34 odstotkov. Vrednost točke
tako znaša 0,13537 €, medtem ko vrednost točke za storitve neradiodifuznim organizacijam ostaja v letu 2011
nespremenjena in znaša 0,13938 €.
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 Zakonitost poslovanja
V skladu z zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi je NS pooblastil namestnico predsednika NS in predsednico
Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, mag. Natašo Koprivšek za vpogled v vse pravne posle, ki jih je JZ
RTV SLO sklenil od 1.1.2010 do vključno 21.6.2010. V sklenjene pravne posle od tega dne naprej se ji omogoči
tekoči vpogled. Prav tako je naročil predložitev na vpogled pogodbe, ki so bile sklenjene od 1.1.2010 do
vključno 21.6.2010, in ni bil spoštovan »Pravilnik o kompetenčnem redu in notranji strukturi pristojnosti v JZ
RTV Slovenija«. Na 6. redni seji je NS prejel pisno poročilo o ugotovitvah mag. Koprivšek pri pregledu
naključno izbranega vzorca pogodb dne 6.7.2010. NS je poročilo predložil vodstvu zavoda, glede na ugotovitve
v primeru pogodb s področja prodaje oglasnega prostora v času svetovnega prvenstva v nogometu pa je NS
zahteval, da se mu (do 20.7.2010) predloži bilančno poročilo z obračunom oglaševanja v času SPN vključno z
mesecem julijem, z vsemi potrebnimi podatki (ceno pravic za prenose; način obračuna popustov, njihova višina,
prejemniki ter veljavnost spremembe prodajnih pogojev za oglaševanje z dne 17.3.2010; osnovo za obračun nagrade
agenciji S.V. - RSA; koliko so dobile agencije za oglaševanje v času SPN na osnovi spremembe cenika). Glede na to, da v

mesecu septembru, ko je NS prejel poročilo programsko poslovne ocene projekta SPN 2010, še niso bile
zaključene vse kompenzacije, je bilo dogovorjeno, da bo poročilo upoštevano ob zahtevi za vpogled v pravne
posle in polletnem poročilu poslovanja RTV SLO. Zato je NS zahteval predložitev vseh pogodb, pri katerih ni bil
spoštovan »Pravilnik o kompetenčnem redu in notranji strukturi pristojnosti v JZ RTV Slovenija« in vseh
pogodb, pri katerih niso bili spoštovani splošni pogoji oglaševanja RTV Slovenija, ki jih je sprejel prejšnji
Nadzorni svet je na 8. redni seji ob zahtevanem seznamu pogodb, pri katerih ni bil spoštovan »Pravilnik o
kompetenčnem redu in notranji strukturi pristojnosti v JZ RTV Slovenija«, pooblastil za podrobnejši pregled
pogodb glede na posamezna področja odbore, zlasti Odbor za nadzor trženja in Odbor za nadzor ekonomike
poslovanja. Na 9. redni seji sta odbora seznanila NS z ugotovitvijo, da pri podpisovanju pogodb, navedenih na
seznamu, ki ga je NS prejel na 8. redni seji, ni bil upoštevan »Pravilnik o kompetenčnem redu in notranji
strukturi pristojnosti v JZ RTV SLO«. Zato je NS naročil generalnemu direktorju, da ga obvesti, v primeru
morebitno ugotovljene škode, ki bi nastala zaradi neupoštevanja kompetenčnega reda pri podpisovanju
pogodb. NS je vseskozi opozarjal na nesprejemljivost sklepanja pravnih poslov mimo kompetenčnega reda,
zato je tudi zahteval od novo imenovanega vodstva, da z vidika poslovanja preveri vse pravne posle, kjer
pristojnosti po sprejetem internem aktu niso bile spoštovane in zagotovi njihovo dosledno spoštovanje.
Kar zadeva projektov, ki niso bili v letnem planu (PPN) (v letu 2010 je bilo realiziranih 20 oddaj, ki so se ali
finančno pokrivale z dodatni prihodki ali so zamenjale oddaje v programski shemi. Planirani stroški 20. oddaj (polna cena)
so znašali 576.228,00 €; dodatni nadplanski prihodki 531.316,00 €; skupaj plan in prihodki 1.107.544,00 €; skupaj stroški
(polna cena) 988.110,00 €) je NS prejel na seji v mesecu juniju (5. redni seji) poročilo s stroški in s pregledom
finančnih virov pokritja njihove realizacije. Vodstvu je naročil, da naj z notranjimi pravili oz. ustrezno
statutarno uredi postopek za prerazporeditev sredstev znotraj UPE in določitev tistih projektov, ki morajo v
okviru pristojnosti iti v obravnavo Programskemu oz. Nadzornemu svetu. Na 8. redni seji (14.10.2010) je NS
prejel navodila generalnega direktorja za odobritev finančnih sredstev za izvedbo projektov izven letnega
programsko produkcijskega načrta RTV Slovenija. V okviru predloga spremembe finančnega načrta 2010 je NS
bil seznanjen s sklepom (3-3 8. redne seje) Programskega sveta RTV Slovenija in poročilom generalnega
direktorja o realizaciji oddaje »Pogledi Slovenije«. NS ni sprejel nobene spremembe finančnega načrta za leto
2010, pač pa je zahteval, da morajo biti vse oddaje realizirane v okviru sprejetega finančnega načrta za leto
2010. V zvezi s pogodbama o poslovnem sodelovanju obeh avtorjev oddaje »Pogledi Slovenije« je NS ugotovil,
da odstopata od prakse in notranjih predpisov in ob tem opozoril, da gre za sklepanje pogodb o
dolgoročnejšem sodelovanju in s tem poseganjem v finančna plana za leti 2011 in 2012. Zato je predlagal
generalnemu direktorju, naj v dogovoru s pogodbenima strankama doseže drugačno pogodbeno ureditev,
skladno z ekonomskimi interesi ter pravili, ki veljajo za zaposlene in strokovne sodelavce RTV SLO. NS se je
pridružil predlogu Odbora za kadrovske zadeve, ki je predlagal poslovodstvu razmislek o »borzi idej«, ki bi
spodbudila iskanje novih programskih rešitev in boljšega izkoristka danih finančnih sredstev ter predlagal v
razmislek dilemo, ali je vzdržna pogodba, ki stroške agresivnega trženja oddaje »Pogledi Slovenije« nalaga
zavodu, koristi od povečane gledanosti pa gredo avtorjem. NS je na seji 22.12.2010 zahteval od vodstva, da
mu poročilo o projektih, ki so bili v letu 2010 realizirani izven PPN-ja, predloži na prvo redno sejo v letu 2011.
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Na 5. redni seji (21.6.2010) je NS vpogledal v pogodbe o zaposlitvi in pripadajoče anekse takratnega v.d.
generalnega direktorja RTV Slovenija, v.d. direktorja Radia Slovenija in v.d. direktorja Televizije Slovenija in
ugotovil, da pogodbe, katerih nekatere klavzule so že bile javno objavljene, niso skladne z zakonodajo in
običaji v javnih zavodih. Zato je naročil strokovnim službam RTV Slovenija, naj pripravijo pogodbe o zaposlitvi
za vodilne delavce RTV Slovenija v skladu z veljavno zakonodajo in običaji za javne zavode. Prav tako je
ugotovil, da so vodilni delavci javno oz. pisno izjavili, da pravic iz sedanjih aneksov št. 1 v delu, ko gre za
odpravnine, ne bodo uveljavljali. Na 6. redni seji je bil NS seznanjen s spremenjenimi elementi v aneksih k
pogodbam o zaposlitvi, za katere sta Kadrovska in Pravna služba RTV SLO zagotovili, da so skladni z veljavno
zakonodajo v javnem sektorju. Na podlagi ugotovitve Odbora za kadrovske zadeve, da se opisi delovnih mest
in njihovo dejansko delo, ki ga opravljajo bivši vodilni kadri po poteku mandata, ne pokrivajo, je NS predlagal
generalnemu direktorju, da preveri omenjene pogodbe in jih uskladi z dejanskim delom, ki ga ti delavci
opravljajo. Glede na objavljena javna razpisa za odgovorne urednike radijskih in televizijskih programov RTV
Slovenija je NS na seji 6.12.2010 prestavil obravnavo poročila na sejo, ko bodo imenovani odgovorni uredniki
po objavljenem razpisu ter naročil dopolnitev poročila, z odgovorom, in sicer ali opisi delovnih mest na
katere so delavci razporejeni tudi dejansko ustrezajo delu, ki ga opravljajo. NS je vzel na znanje zagotovilo
strokovnih služb, da so pogodbe o zaposlitvi bivših vodilnih kadrov sklenjene v skladu z veljavnimi predpisi in v
bistvenih delih ne odstopajo od ostalih sklenjenih delovno pravnih pogodb v zavodu. Na podlagi dopolnitve
pravnega mnenja k aneksu 2 h pogodbi o zaposlitvi bivšega v.d. generalnega direktorja RTV SLO pa je NS
predlaga Programskemu svetu RTV SLO, da opravi verifikacijo zapisnika s sklepi seje Programskega sveta z dne
14.1.2010.
NS je glede na ugotovljeno aktualnost stališč Odbora za kadrovske zadeve, ki je opravil podrobnejši pregled
poročila o stanju redno zaposlenih delavcev, stroških dela redno zaposlenih delavcev in stroških po avtorskih
in podjemnih pogodbah na RTV Slovenija v obdobju 2006-2009 ter trende, ki so bili na tem področju zaznani v
prvem polletju 2010, zahteval od vodstva, da vse morebitne nove zaposlitve pred njihovo realizacijo predloži v
obravnavo NS oz. imenovanemu Odboru za kadrovske zadeve z vidika nadzora finančno-kadrovske
učinkovitosti pri uresničevanju kadrovskega plana za leto 2010. Zaposlitve so dopustne le v okviru
sistemizacije delovnih mest in kadrovskega načrta; spremembe kadrovskega načrta so spremembe PPN in
mora z njimi soglašati programski svet, z vidika finančno-kadrovske učinkovitosti pa NS. Zaposlovanje na
delovnih mestih, prikrojenih potrebam posameznika, ni dopustno. NS je priporočal vodstvu zavoda, naj
nadaljuje z delom skupina za standarde in normative; da sistematično pristopi k reševanju problematike
vodenja in znanj za povečanje njegove učinkovitosti kot dela ekonomike poslovanja ter da ugotovi
srednjeročne in dolgoročne kadrovske potrebe ter jih vključi v PPN. O zaposlovanju zunaj kadrovskega plana
(PPN) pa mora skozi perspektivo ekonomičnosti poslovanja razpravljati tudi Odbor za kadrovske zadeve in s
stališčem seznaniti NS.
Vezano na problematiko izplačila in upravičenost do dodatka za dvojezičnost je bil NS s strani vodstva RTV
SLO obveščen, da so bili 72-im upravičencem Regionalnega RTV centra Koper-Capodistria in Studia madžarskih
programov Lendava izdani sklepi o upravičenosti do tega dodatka. Prvo izplačilo, vključno s poračunom od
1.1.2010, so upravičenci prejeli 15.3.2010. Zavod se je v svoji zavezanosti k socialnemu dialogu glede izplačila
dodatka za dvojezičnost in določitve delovnih mest, na katerih se bo kot pogoj med drugim zahtevalo tudi
znanje jezika narodnosti, s socialnimi partnerji dogovoril, da posredujejo pisne predloge. Predmet nadaljnjih
dogovorov bo tudi način izplačila poračuna za nazaj. Na predlog NS je vodstvo 12.3.2010 zaprosilo Državni
zbor Republike Slovenije tudi za avtentično razlago z obrazložitvijo 28. člena Zakona o sistemu plač v javnem
sektorju, ki opredeljuje dodatek za dvojezičnost, pri čemer pa predlog za avtentično tolmačenje ne bo posegal
v odlaganje izvajanja zakona in izplačila dodatka, saj je uresničevanje zakona, kot je izpostavil NS, obveznost in
dolžnost vodstva zavoda.
NS je bil seznanjen s protestno izjavo zoper domnevno protizakonito in protiustavno delovanje vodstva RTV
Slovenija do novinarke Mirjam Muženič in seznamom podpisnikov izjave. V okviru svojih pristojnosti je NS, ne
da bi se spuščal v vodenja programske politike, pozval RTV SLO, naj čim prej v naprej, celovito, transparentno
in jasno določi normativna pravila ravnanja v primeru, ko se zaposleni na RTV Slovenija odloči za kandidaturo
ali sodelovanje na volitvah ter postopka v primeru kršitve Poklicnih meril RTV Slovenija. V primeru spora z
novinarko Muženič pa je predlagal iskanje kompromisne rešitve spora s poravnavo in mediacijo. Na 4. redni
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seji (19.5.2010) je NS ugotovil, da je takratni v.d. generalnega direktorja na osnovi sklepa NS dne 6.4.2010
pisno odredil, da se vzpostavi stanje kot ga zahteva izdana začasna odredba v primeru Muženič, vendar pa je
na podlagi predloženega primerjalnega poročila o delu novinarke Muženič v obdobju od 1.1. do 30.4.2009 ter
od 1.1. do 15.5.2010 NS ugotovil, da se je začasna odredba na Radiu Slovenija spoštovala, medtem, ko se ni
spoštovala na Televiziji Slovenija. Ugotovitve NS je potrdilo tudi pisno poročilo novinarke Muženič, ki ga je
prejel na 5. redni seji (21.6.2010). Tako sklepi NS kot pisna odredba prejšnjega generalnega direktorja pa niso
bili izvedeni vse do konca leta 2010. Zato je NS zahteval od novo imenovanega programsko poslovnega
vodstva RTV Slovenija, naj upošteva že sprejete sklepe NS v predmetni zadevi in nemudoma prepreči
nezakonito preprečevanje dela novinarki Mirjam Muženič v informativnem programu TV Slovenija.
Na 3. redni seji (1.4.2010) je NS, prejel, vezano na poslovanje in delovanje Programsko produkcijske enote
Multimedijski center izsledke celovitega poročila, vezanega na PPE MMC, tako o delovanju MMC-ja v letu
2009; izpadu sistema avdio/video vsebin dne 15.2.2010 in reševanju izpada; poročila Pravne službe glede
ugotavljanja odgovornosti za izpad sistema predvajanja arhivskih avdio/video vsebin oz. vsebin na zahtevo;
delnega poročila notranje revizije poslovanja MMC; strateško razvojne usmeritve MMC in poročilo o stanju na
dan 15.3.2010 s stališčem socialnih partnerjev o trenutnem stanju in delovanju MMC, ki sta ga podala svet
delavcev in Sindikat delavcev radiodifuzije. Na seji so člani prejeli sprejete sklepe in ukrepe v.d. generalnega
direktorja v zvezi z obravnavano problematiko in izdano poročilo preizkušene revizorke informacijskih
sistemov ga. Irene Andolšek, »Revizija izpada informacijskega sistema za predvajanje A/A vsebin« z oznako
»zaupno«. NS je naročil vodstvu predložitev sistemsko, organizacijsko in kadrovsko prenovo PPE MMC,
vključno s predlogom potrebnih statutarnih sprememb, medtem ko naj bosta strategija PPE MMC in strategija
izvajanja varnostne politike IT sistemov za javni zavod sestavni del dolgoročne strategije javnega zavoda RTV
Slovenija 2010-2014. NS je imenoval tudi Komisijo za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu dni in
odgovornost za nastalo situacijo v MMC v sestavi: Štampar Strojin, Klun in Žvelc, ter jo naknadno dopolnil še s
članico mag. Koprivšek in članom Horvatičem. Komisija je NS na 5. redni seji (21.6.2010) predložila fazno
poročilo (PPE MMC organizacijsko vodi vodja, ki je neposredno odgovoren generalnemu direktorju RTV SLO; nemoteno
delovanje in vzdrževanje sistema je temeljilo na zunanjih izvajalcih; RTV SLO v času od 1.1.2010 do 26.2.2010 ni imela
ustrezno urejenih pogodbenih odnosov z zunanjimi izvajalci, zato je bil sistem za predvajanje A/V vsebin na portalu MMC
izpostavljen tveganju, da se zaradi prenehanja vzdrževanja sistema s strani zunanjih izvajalcev delovanje sistema prekine,
do česar je nato v času od 15.2.2010 do 26.2.2010, to je v času ZOI 2010, tudi prišlo; za pravilnost in zakonitost
poslovanja ter s tem za urejena pogodbena razmerja JZ RTV SLO z zunanjimi izvajalci odgovarja generalni direktor RTV
SLO; vodstvo RTV je marca 2010 pridobilo strokovno mnenje (zunanje revizijsko poročilo) o pregledu izpada
informacijskega sistema za predvajanje A/V vsebin na portalu MMC in dogodkih, ki so bili povezani s prekinitvijo
delovanja sistema MMC; v poročilu je po strokovni plati pojasnjeno vse v zvezi s tehnično in notranje organizacijsko
problematiko sistema MMC, v mnenju so tudi dana ustrezna priporočila za ukrepanje; vodstvo RTV SLO bi moralo po
mnenju komisije priporočila upoštevati v celoti; stanje v MMC je bilo neurejeno še vedno v mesecu juniju 2010, saj so
pogodbe z zunanjimi izvajalci pretekle 31.5.2010 in je bil sistem v času SPN 2010 ponovno izpostavljen tveganju za
prekinitev delovanja, delno ali v celoti, iz istih, že omenjenih razlogov. Ker je za skrbnika pogodb, ki so veljale do
31.5.2010, bil določen g. Martič, je nadaljnje sodelovanje z zunanjimi izvajalci po 31.5.2010 očitno vzpostavljeno, vendar
ne preko urejenih pogodbenih odnosov z RTV SLO. Opisano stanje je po mnenju komisije neustrezno in nezakonito; iz
pregledane dokumentacije ni mogoče izključiti možnosti, da v.d. generalnega direktorja ni ravnal z dolžno skrbnostjo; iz
predložene dokumentacije tudi ni mogoče oceniti ali je JZ RTV Slovenije utrpel materialno škodo in v kakšni višini), z

ločenim mnenjem člana komisije g. Kluna, NS pa je naročil vodstvu zavoda, naj komisiji predloži in zagotovi vso
potrebno dokumentacijo, ki jo potrebuje za dokončanje dela, vključno z odgovori (do 6.7.2010), vezanimi do
zadev (trženje, najdi.si, TV pravice, Persek in izpad sistema AVA), na je opozoril Zvezdan Martič v svojem
dopisu dne 18.5.2010. Na 9. redni seji (6.12.2010) je NS na podlagi predloga komisije predlagal generalnemu
direktorju, da se opravi strokovna revizija zakonitosti poslovanja v MMC v zadnjem letu dni (junij 2009/ julij
2010) ter razpustil imenovano komisijo.
Glede izpostavljene zakonitosti imenovanja odgovornega urednika MMC mag. Uroša Urbanije je NS na podlagi
dopolnjenega mnenja pravne službe ugotovil, da dokazilo o izpolnjevanju poznavanja RTV dejavnosti ni bilo
predloženo, pač je bilo poznavanje RTV dejavnosti pri kandidatu ugotovljeno na podlagi zaposlitvenega
razgovora in njegove vizije razvoja UPE MMC. Oceno o izpolnjevanju predmetnega pogoja pa sta sprejela oba
takratna programska direktorja na podlagi osebnih in neformalnih kriterijev.
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Upoštevaje poziv Programskega sveta, da naj NS preveri finančno konstrukcijo EMA 2010, se opredeli do
upravičenosti preseganja plana in predlaga nadaljnje ukrepe, je NS na podlagi poročila odgovornega urednika
Razvedrilnega programa TV Slovenija in poročila Službe za notranjo revizijo RTV Slovenija o prihodkovnem in
stroškovnem obračunu »EMA 2010« na 4. redni seji (19.5.2010) ugotovil: da je bilo v planu za prireditev
načrtovanih 93.850 €, medtem ko so bili stroški realizirani v višini 149.352 €. Ob tem je NS opozoril vodstvo
zavoda, da je pri presežku porabe potrebno upoštevati, da pogodba, ki jo je RTV Slovenija sklenila z
Gospodarskim razstaviščem o poslovnem sodelovanju 20.11.2009 določa 70% popust, pri čemer kompenzacija
ne pomeni popusta, zato je to dodaten strošek, ki se ga mora prišteti pogodbeni vrednosti oz. realizirani višini
stroškov. Prireditev tako ni bila izpeljana skladno s planom, prekoračitev stroškov znaša najmanj 55.502,00 €;
da prekoračitev načrtovanih stroškov izhaja iz dejstva, da je stroškovna ocena EME 2010 v planu temeljila na
predpostavki, da bo potekala v studiu 1 TV SLO, medtem ko je bila izpeljana na Gospodarskem razstavišču.
Odločitev, da se prestavi iz studia na Gospodarsko razstavišče ter da je bila prireditev organizirana v času
olimpijskih iger je bila poslovna odločitev generalnega direktorja, ki jo je sprejel na predlog vodstva Televizije,
ki za takšno odločitev navaja programske razloge; presežek porabe, ki je nastal zaradi premika EME na zunanje
prizorišče, bo po zagotovilu v.d. generalnega direktorja pokrit iz prihrankov rednega poslovanja zavoda, pri
čemer zaradi tega ne sme biti prizadet ali ogrožen noben projekt ali oddaja, niti zaradi tega ne bodo
nobenemu projektu ali oddaji zmanjšana sredstva znotraj sprejetega plana. Glede na prekoračitve pri
prireditvah EMA 2010 in Slovenska polka in valček (pri tej prireditvi je po informaciji vodstva prišlo tudi do
prekoračitve v planu načrtovanih stroškov) ter upoštevaje, da je RTV Slovenija 20.11.2009 z Gospodarskim
razstaviščem sklenila poslovno sodelovanje s »Pogodbo o uporabi prostorov in storitev za prireditve: EMA
2010, Slovenska polka in valček in Slovenska popevka«, je Nadzorni svet zahteval od vodstva, da pri omenjeni
prireditvi plan ne sme biti presežen.
Glede oddaje »Kolo sreče« je NS na 7. redni seji (9.9.2010) ugotovil, da Programski svet RTV Slovenija na seji
dne 31.8.2010 ni odobril uvrstitve oddaje Kolo sreče v programsko shemo za leto 2010. Glede na to, da je v
pripravi PPN za leto 2011, je generalni direktor obvestil NS, da se proučuje možnost o smotrnosti umestitve
oddaje v PPN 2011, saj stroški, ki so oz. bodo nastali v zvezi z oddajo v letu 2010 niso vezani na začetek
predvajanj oddaje, ali pa se bo pristopilo v dogovor z lastnikom licence za drugačen format oddaje.
NS je bil na problematiko izvajanja 92. člena Zakona o medijih opozorjen s strani Gospodarskega interesnega
združenja slovenskih neodvisnih avdio in video producentov (GIZ SNAVP) že ob nastopu svojega mandata.
Zato so predstavniki NS, skupaj s predsednikom, na temo doseganja in prikazovanja deležev avdiovizualnih del
neodvisne produkcije v programih RTV Slovenija, opravili sestanek s predstavniki RTV SLO in GIZ SNAVP. NS je
podprl predlog, da se razgovori med udeleženci nadaljujejo, in da se oblikuje strokovna skupina, v kateri bi
sodelovali predstavniki RTV SLO, GIZ neodvisnih producentov in Ministrstva za kulturo, s ciljem, da se
uskladijo stališča o tem, kaj se šteje v kvote neodvisne produkcije, metodologija izračuna deležev cenik in
druga odprta vprašanja. NS je prevzel koordinacijo za imenovanje predstavnikov in v mesecu avgustu je bila
imenovana skupina, sestavljena iz predstavnikov: GIZ SNAVP - Andrej Kregar in Matjaž Žbontar; iz RTV
Slovenija - Martin Žvelc, član nadzornega sveta in Irena Bočko, glavna producentka PPE TV SLO in iz
Ministrstva za kulturo - Irena Ostrouška, sekretarka na Direktoratu za medije. Za vodjo skupine je bil izvoljen
Martin Žvelc, ki je o delu skupine tekoče obveščal tudi NS. S strani vodstva je NS v mesecu oktobru prejel
seznam predvajanih oddaj do konca leta 2010 s katerimi bo dosežen deleže AV del slovenskih neodvisnih
producentov ter informativni izračun deležev po Zmed. Ob tem je naročil, da se naj čim prej ustrezno, ob
sodelovanju tudi strokovne skupine, dopolni Pravilnik o izvajanju javnega razpisa za odkup slovenskih AV del
neodvisnih producentov in pripravi pravilnik za vse druge oblike sodelovanja z zunanjimi neodvisnimi
producenti. NS je posebej izpostavil zahtevo (7. redna seja 9.9.2010), da je v programsko poslovnem načrtu za
leto 2011 potrebno natančno opredeliti z zakonom predpisano kvoto oddaj neodvisnih producentov v okviru
posameznih programov. Na decembrski seji (9. redni) je NS prejel informacijo, da je strokovna komisija prejela
v pregled še preostali del pravilnika o koprodukcijah in drugih oblikah sodelovanja. Člani so predlagali, da se
ponovno aktivirajo postopki za izračun cene posameznih oddaj in da odkupi AV del, izdelanih v neodvisni
produkciji, temeljijo na realnih cenikih. Zavzeli so se, da v ta namen vodstvo posreduje NS ceno minute
programa in predloži metodologijo izračunavanja. Prav tako naj se preuči možnost nakupa izgotovljenih AV
del, kar pa mora biti ustrezno vključeno tudi v pravilnik.
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NS je tekom leta 2010 prejel v vednost kar nekaj dopisov Pro Plus-a, vezanih na prijavo kršitve 3. odstavka 98.
člena Zakona o medijih s predlogom APEK RS za uvedbo postopka strokovnega nadzorstva TV programov SLO
1 in SLO 2, izdajatelja RTV Slovenija. NS je naročil vodstvu RTV SLO, naj takoj sprejme ukrepe, s katerimi bo
zagotovljeno dosledno uresničevanje 98. člena Zakona o medijih. Na podlagi prijav, ki so se s strani PRO PLUSa vrstile tekom celega leta, je glede prekoračevanja oglaševalskega časa v programih TV Slovenija NS na 9.
redni seji (6.12.2010) prejel pojasnilo generalnega direktorja, da je RTV vselej pristopila k analizi dejanskega
stanja. Drži, da so podatki navedeni v prijavah točni na posamezen termin. Gre za zelo togo tolmačenje
zakonodaje oz. posameznih členov. TV Slovenija v skupnem času od 19. do 23. ure dnevno nikoli ne
prekoračuje dovoljeni oglaševalski čas, ga pa prekoračuje v nekaterih terminih na posamezno uro. Do
slednjega pride v dnevih, ko je težko predvideti, ali se bodo oddaje, ki tečejo v živo končale točno na določeno
minuto ali ne. Tudi umestitev filmov v programsko shemo točnosti ne dopušča, saj vsi filmi ne trajajo npr.
bodisi 50 minut. Zato bi po oceni poslovodstva morala obstajati tovrstna fleksibilnost pri razlagi zakonodaje.
Odločbe, ki jih na podlagi prijav izda Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS so v teh primerih
opozorilne narave, kar pomeni, da mora TV Slovenija z navedenimi kršitvami nemudoma prenehati, sicer
lahko pride do začasnega preklica dovoljenja za izvajanje TV dejavnosti - največ za 3 mesece. Seveda pa lahko
agencija ali inšpektor izrečeta tudi zakonsko določeno globo. Strokovni službi RTV SLO, služba za trženje in
programski kontroling pripravljajo tekoče analize planiranja posameznih reklamnih pasov in analize
prekoračevanja oglaševalskih terminov. Ne glede na navedeno, je generalni direktor že dne 15. 9. 2010 o
kršitvah seznanil v. d. direktorja TV in vodjo službe za trženje, skupaj z opozorilom, da pristopijo k reševanju
problemov na način, da se Zmed, ne bo več kršil in da bodo pri ponovnih kršitvah nosili odgovornost. Ponovno
opozorilo je bilo podano dne 23. 11. 2010. S strani Pro Plus je bila predložena NS tudi zahteva za dostop do
informacij javnega značaja. Dogovorjena dokumentacija z dne 28.9.2010, je bila generalnemu direktorju Pro
Plus vročena dne 29.9.2010. NS je ob tem opozoril, da bo v prihodnje vsako zahtevo v zvezi z dostopom do
informacij javnega značaja posebej preučil in ugotovil, ali zahtevani deli zapisnikov vsebujejo podatke, ki so
poslovna skrivnost RTV Slovenija, saj bi bili s tem podani razlogi za zavrnitev dostopa po ZDIJZ.

 Drugo
V času stavke javnega sektorja, ki se je začela dne 27.9.2010, je imel NS tako korespondenčno kot izredno
sejo. Ob tem je NS sprejel sklep o izjavi generalnemu direktorju RTV Slovenija, v katerem je pridružitev
sindikatov RTV Slovenija stavki dela zaposlenih v javnem sektorju, označil kot razumevajočo pozitivno
izkazovanje solidarnosti in pripadnosti sistemu javnih uslužbencev. Vsekakor imajo javni uslužbenci pravico do
stavke, četudi so v času gospodarske krize delavci v privatnih podjetjih, še bolj izpostavljeni, je zapisal v izjavi.
Opozoriti pa je želel predvsem na dilemo glede načina in oblike stavke, saj trenutne razmere v RTV Slovenija
ne zagotavljajo dolgoročne stabilnosti poslovanja, kaj šele rasti. Veliko je parametrov, ki kažejo, da se
konkurenca krepi, gledanost in poslušanost programov RTV SLO upada, oglaševalci želijo dodatne popuste.
Zato je NS opozoril, da je JZ RTV Slovenija v primerjavi z drugimi deli javnega sektorja v specifičnem položaju:
stavka lahko neposredno vpliva na poslabšanje ekonomskega položaja javnega zavoda. Ni realno pričakovati,
da bi morebitni izgubljeni prihodek javnemu zavodu pokrili gledalci in poslušalci ter oglaševalci. Za razliko od
drugih delov javnega sektorja (državne uprave, policije zdravstva, šolstva), katerim bo povrnjena škoda iz
proračuna države, bo RTV Slovenija morala posledice nositi sama oziroma njeni zaposleni. Zato se stavka v
RTV Slovenija razlikuje od stavk v javni upravi. Poleg tega, je opozoril NS, RTV Slovenija nima ustreznega
splošnega akta, ki bi opredeljeval minimalne programske standarde RTV Slovenija v primeru stavke, kot jih
poznajo v več evropskih državah. NS, katerega naloga je nadzorovanje poslovanja RTV Slovenija in njegove
zakonitosti, je predlagal poslovodstvu in sindikatom čim prejšnji sprejem takšnega akta. NS je ob tem pozval
generalnega direktorja, da Stavkovni odbor in vse zaposlene na RTV Slovenija obvesti o stališču NS.
Na izredni seji se je NS seznanil s priporočilom Vlade RS glede odpovedi aneksov h kolektivnim pogodbam in
naložil vodstvu RTV Slovenija, da sprejme vse potrebne ukrepe, namenjene izključno uveljavitvi izida pogajanj
med sindikati javnega sektorja in Vlado RS glede veljavnosti in dinamike odprave plačnih nesorazmerij. NS je
priporočal vodstvu RTV SLO, da takoj po sprejetju novega Zakona o RTV Slovenija s socialnimi partnerji prične
postopek za pripravo nove kolektivne pogodbe RTV Slovenija. Ker RTV SLO nima ustreznega splošnega akta, ki
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bi opredeljeval minimalne programske standarde RTV Slovenija v primeru stavke, kot jih poznajo v več
evropskih državah, niti nima vnaprej definiranih nobenih pravil, je NS priporočil vodstvu in sindikatom RTV
Slovenija, da nemudoma pristopijo k pripravi in sprejemu ustreznega tovrstnega splošnega akta.
NS je spremljal aktivnosti, povezane z izvajanjem projekta prehoda na digitalno televizijsko oddajanje in
sočasno ugašanje analognega televizijskega omrežja. Opozoril je na kompleksnost prehoda na digitalno
oddajanje televizijskih programov v DVB-T in sočasno ugašanje analognega televizijskega omrežja, zato je
podprl prizadevanja vodstva RTV Slovenija, da se analogno oddajanje v Republiki Sloveniji ugaša postopno ter
s tem gledalcem omogoči čim bolj nemoten prehod na digitalni sprejem. Prav tako je NS podprl zaščito
frekvenčnega spektra ob zahodni meji in se zavzema za oddajanje v obeh sistemih - MPEG 4 in MPEG 2. O
svojem stališču je z dopisom dne 19. oktobra 2010 seznanil tudi predsednika Vlade RS. Ob izklopu analognih
oddajnikov, 1. decembra 2010, je NS ugotovil, da je izklop potekal brez težav in po pripravljenem načrtu. V
okviru pristojnosti RTV SLO so bile uspešno izpeljane tudi komunikacijske aktivnostih pred samim prehodom z
analognega na digitalno oddajanje. Ko je RTV SLO ugasnila analogne oddajnike na območju RS, je digitalno
omrežje multipleksa A doseglo 96 % gospodinjstev. Za tisti del gospodinjstev, ki živi na težavnejših predelih,
gre za približno 3% gospodinjstev, pa se je RTV SLO zavezala zagotavljati oddajanje TV signala z analognih
oddajnikov do 30.6. 2011, ko bo tudi njim zagotovljen digitalni signal.
NS se je aktivno vključil tudi v razpravo ob predložitvi novega Zakona o RTV Slovenija in osnutku Zakona o
medijih ter s svojimi stališči in predlogi seznanil predlagatelja obeh zakonov. V skladu z določbo 80. člena
Zakona o sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-UPB1, Ur. l. RS, št. 42/07) obravnaval poročilo Sveta
delavcev RTV Slovenija o stanju na področju uresničevanja omenjenega zakona v JZ RTV Slovenija v letu 2009
in pozval vodstvo in svet delavcev, naj ponovno celovito pregledata »Pogodbo o sodelovanju delavcev pri
upravljanju«. Redno je bil obveščen o nadaljevanju mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo
glasbenih neodrskih del v RTV programih JZ RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004, s ceno delnice Eutelsat
Communications in vrednostjo naložbe RTV Slovenija v omenjeni družbi. Člani NS so si ogledali in se
podrobneje seznanili z načinom priprave, oblikovanja, snemanja in arhiviranja programskih vsebin v
Programsko produkcijski enoti Radio in Televizija Slovenija, Organizacijski enoti Radijska in TV Produkcija ter
fonoteki Radia Slovenija.

Povzetek
NS se je od nastopa svojega mandata 11. februarja 2010 do zaključka poslovnega leta 2010 sestal na 10-ih
rednih sejah, eni izredni in eni korespondenčni seji. Člani so delovali tudi v delovnih telesih NS, ki so opravila
skupaj 22 sej. V enajstih mesecih delovanja je NS sprejel preko 100 vsebinskih sklepov, od katerih je bila
realizacija treh prenesena v leto 2011. Vezani so na evidentiranje poslovnih sprememb v povezavi s finančnimi
naložbami, načrt koriščenja sredstev iz kupnine delnic in obveznic v lasti RTV SLO v obdobju 2011-2014 in
strategijo razvoja RTV Slovenija 2011-2014.

V Ljubljani, 28. februar 2011
Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija:
mag. Lenart Šetinc,l.r.
Priloga:
-

Pregled sklepov in dogovorov Nadzornega sveta RTV Slovenija mandata 2010-2014 v obdobju od 1.
redne seje z dne 11. februarja 2010 do vključno 10. redne seje z dne 22. decembra 2010
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PREGLED SKLEPOV IN DOGOVOROV
NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA
MANDATA 2010-2014
V OBDOBJU OD 1. REDNE SEJE Z DNE 11. FEBRUARJA 2010
DO VKLJUČNO 10. REDNE SEJE Z DNE 22. DECEMBRA 2010
1. redna seja z dne 11. februarja 2010
dnevni red:
1. Sprejem ugotovitvenega sklepa o imenovanju članov nadzornega sveta
2. Volitve predsednika in namestnika predsednika Nadzornega sveta RTV Slovenija
3. Pobude, razno

1.

SPREJEM UGOTOVITVENEGA SKLEPA O IMENOVANJU ČLANOV NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA
V MANDATNEM OBDOBJU 2010-2014

1.1.1.1 Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi Sklepa Državnega zbora RS, Sklepa Vlade RS ter Sklepa Volilne
komisije RTV Slovenija ugotavlja, da so bili v skladu s 26. členom Zakona o RTV Slovenija imenovani oz.
izvoljeni za člane nadzornega sveta za mandatno obdobje 2010-2014:

2.

Državni zbor RS:

Anton Horvatič
Miha Klun
Marko Laznik
Amalija Lukner
mag. Lenart Šetinc

Vlada RS:

mag. Nataša Koprivšek
Marjan Sedmak
Aljoša Štampar Strojin
mag. Matjaž Medved

Zaposleni na RTV Slovenija:

Suzana Vidas Karoli
Martin Žvelc

VOLITVE PREDSEDNIKA IN NAMESTNIKA PREDSEDNIKA NADZORNEGA SVETA

1.2.1. Nadzorni svet sprejme proceduralni sklep, da bo v primeru, da bo za funkcijo predsednika oz.
namestnika predsednika nadzornega sveta podanih več predlogov, o kandidatih glasoval z
glasovalnimi lističi in potrdil volilni izid na podlagi ugotovitve glasovanja. Na glasilnih lističih se izpiše
ime in priimek vsakega člana nadzornega sveta.
1

Številka seje, točke dnevnega reda, sklepa
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1.2.2. Na podlagi izida glasovanja Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bil v skladu s 26. členom
Zakona o RTV Slovenija za predsednika nadzornega sveta izvoljen mag. Lenart Šetinc.
1.2.3. Na podlagi izida glasovanja Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je bila v skladu s 26. členom
Zakona o RTV Slovenija za namestnico predsednika nadzornega sveta izvoljena mag. Nataša Koprivšek.
2. redna seja z dne 25. februarja 2010
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje
2. Letno poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija in zaključni račun za leto 2009
3. Tekoča obvestila generalnega direktorja
4. Pregled aktov povezanih z delom in delovanjem nadzornega sveta ter program dela nadzornega sveta v letu 2010
5. Pobude, razno

1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE

2.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme zapisnik 1. redne seje brez pripomb.
2.

LETNO POROČILO O POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA IN ZAKLJUČNI RAČUN ZA LETO 2009

2.2.1. V skladu s 27. členom Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/2005) in 22. členom Statuta JZ RTV Slovenija
(Ur. l. RS, št. 106/2006) se je Nadzorni svet RTV Slovenija seznanil z letnim poročilom RTV Slovenija za leto
2009.
2.2.2. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da je v predloženih računovodskih izkazih izkazan presežek
prihodkov nad odhodki v letu 2009 v višini 88.291 EUR, in da je skupni presežek prihodkov nad
odhodki znašal 4.926.568 EUR.
2.2.3. Nadzorni svet ugotavlja, da je v predloženih računovodskih izkazih izkazana sedanja vrednost odpisov
in manjkov materiala in gotovih proizvodov v višini 4.773 EUR, ki bremeni stroške tekočega poslovanja
ter sedanja vrednost odpisov in prodaj osnovnih sredstev v višini 105.913 EUR, ki pa bremeni
prevrednotovalne poslovne odhodke.
2.2.4. Nadzorni svet RTV Slovenija ugotavlja, da se v predloženih računovodskih izkazih izkazujejo finančni,
prevrednotovalni in drugi prihodki in odhodki v zgoraj navedenih višinah ter vrednost sredstev (aktive)
oziroma virov sredstev (pasive), ki znaša na dan 31.12.2009 101.775.314 EUR.
2.2.5. Nadzorni svet ugotavlja, da se v predloženih računovodskih izkazih v izvenbilančni evidenci izkazuje
35.993.395 EUR potencialnih terjatev in obveznosti.
Nadzorni svet bo o posameznih vrednostih izkazanih računovodskih izkazov, še posebej o vrednosti aktive in
pasive javnega zavoda, podrobneje razpravljal ob predložitvi poročila o reviziji poslovanja zavoda v letu 2009.
Vodstvo zavoda naj nadzornemu svetu predloži na naslednjo sejo celovito poročilo, vezano na poslovanje in
delovanje Programsko produkcijske enote Multimedijski center.
3.

TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

V okviru tekočih obvestil generalnega direktorja se je nadzorni svet seznanil:
-

z informacijo o problematiki izplačila dodatka za dvojezičnost. Nadzorni svet predlaga vodstvu
JZ RTV Slovenija, naj za avtentično razlago 28. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju,
ki opredeljuje dodatek za dvojezičnost, zaprosi Državni zbor Republike Slovenija. Ob tem
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-

nadzorni svet opozarja, da s predlogom za avtentično tolmačenje ne posega v odlaganje
izvajanja zakona in izplačila dodatka, saj je uresničevanje zakona obveznost in dolžnost
vodstva zavoda;
s poročilom o stanju uvedbe digitalnega načina oddajanja televizijskih programov DVB-T;
s protestno izjavo zoper protizakonito in protiustavno delovanje vodstva RTV Slovenija do
novinarke Mirjam Muženič in seznamom podpisnikov izjave;
s ceno delnice Eutelsat Communications in vrednostjo naložbe RTV Slovenija v družbi na dan
18.2.2010;
z obvestilom vodstva RTV Slovenija o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja
nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih neodrskih del v RTV programih JZ RTV Slovenija po
pogodbi z dne 25.5.2004.
Celovita informacija v zvezi s plačevanjem nadomestila Sazas-u za uporabo glasbenih
neodrskih del v RTV programih JZ RTV Slovenija se nadzornemu svetu predloži na naslednjo
sejo.

2.3.1. Nadzorni svet poziva javni zavod Radiotelevizije Slovenija, naj se čim prej v naprej, celovito,
transparentno in jasno določijo normativna pravila ravnanja v primeru, ko se zaposleni na RTV
Slovenija odloči za kandidaturo ali sodelovanje na volitvah ter postopka v primeru kršitve Poklicnih
meril RTV Slovenija.
2.3.2. Nadzorni svet predlaga, naj se pri iskanju kompromisne rešitve spora med RTV Slovenija in novinarko
Mirjam Muženič pristopi k razrešitvi spora s poravnavo in mediacijo.
4.

PREGLED AKTOV POVEZANIH Z DELOM IN DELOVANJEM NADZORNEGA SVETA TER PROGRAM DELA
NADZORNEGA SVETA V LETU 2010

- Poslovnik Nadzornega sveta RTV Slovenija
2.4.1. V skladu s 27. členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/2005) in 25. členom Statuta JZ RTV
Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) nadzorni svet sprejme Poslovnik Nadzornega sveta Radiotelevizije
Slovenija.
Poslovnik se objavi v Informatorju in na spletnih straneh RTV Slovenija.
- Program dela nadzornega sveta v letu 2010
2.4.2. Nadzorni svet sprejme program dela v letu 2010.

3. redna seja z dne 1. aprila 2010
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 2. redne seje
- poročilo o realizaciji sklepov
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja
- oglaševanje, trženje
- prehod na digitalno oddajanje (informacija o pripravljalnih ukrepih)
3. Poročilo o reviziji poslovanja zavoda v letu 2009 in sprejem letnega poročila
4. Poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija o uresničevanju Zakona o sodelovanju delavcev
pri upravljanju v JZ RTV Slovenija v letu 2009
5. Poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov na ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2008
6. Poročilo o koriščenju razvojnih sredstev
7. Nerealizirani sklepi in predlogi nadzornega sveta prejšnjega mandata
8. Imenovanje delovnih teles nadzornega sveta
9. Osnutek Zakona o RTV Slovenija
10. Pobude, razno
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1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE

3.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme zapisnik 2. redne seje brez pripomb.
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV
- Letno poročilo o poslovanju RTV Slovenija in zaključni račun za leto 2009 (sklepi od 2.2.1 do vključno 2.2.5 in dogovor
2. redne seje) – V skladu z dogovorom bo nadzorni svet o posameznih vrednostih izkazanih računovodskih
izkazov, še posebej o vrednosti aktive in pasive (predvsem o razliki med bilančno izkazano vrednostjo dolgoročnih finančnih
naložb ter njihovo dejansko vrednostjo na dan 31.12.2009) javnega zavoda, podrobneje razpravljal ob poročilu o reviziji
poslovanja zavoda v letu 2009 pod 3. točko dnevnega reda.
- Celovito poročilo, vezano na poslovanje in delovanje Programsko produkcijske enote Multimedijski center
3.1.2. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj mu do naslednje seje predloži sistemsko, organizacijsko in
kadrovsko prenovo PPE MMC, vključno s predlogom potrebnih statutarnih sprememb.
Strategija PPE MMC in strategija izvajanja varnostne politike IT sistemov za javni zavod naj bosta
sestavni del dolgoročne strategije javnega zavoda RTV Slovenija 2010-2014, ki se nadzornemu svetu
predloži na sejo v mesecu juniju.
3.1.3. Nadzorni svet imenuje komisijo v sestavi: Štampar Strojin, Klun in Žvelc, ki bo pregleda domnevne
nepravilnosti v zadnjem letu dni in odgovornosti za nastalo situacijo v MMC. Komisija o ugotovitvah
poroča nadzornemu svetu.
- Dodatek za dvojezičnost – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom vodstva zavoda glede izplačila dodatka za
dvojezičnost in o upravičenosti do omenjenega dodatka. Seznanjen je bil tudi z informacijo v.d. generalnega
direktorja, da so bili 72-im upravičencem Regionalnega RTV centra Koper-Capodistria in Studia madžarskih
programov Lendava izdani sklepi o upravičenosti do tega dodatka. Prvo izplačilo, vključno s poračunom od
1.1.2010, so upravičenci prejeli 15.3.2010. Zavod se je v svoji zavezanosti k socialnemu dialogu glede izplačila
dodatka za dvojezičnost in določitve delovnih mest, na katerih se bo kot pogoj med drugim zahtevalo tudi
znanje jezika narodnosti, s socialnimi partnerji dne 11.03.2010 dogovoril, da posredujejo pisne predloge.
Predmet nadaljnjih dogovorov bo tudi način izplačila poračuna za nazaj. Dogovor bo temelj za sklenitev zunaj
sodnih poravnav kot tudi načinov izplačila upravičenim, ki niso v sodnem sporu z zavodom.
Vodstvo zavoda je 12.3.2010 zaprosilo Državni zbor Republike Slovenije tudi za avtentično razlago z
obrazložitvijo 28. člena Zakona o sistemu plač v javnem sektorju, ki opredeljuje dodatek za dvojezičnost.
Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj ga o predmetni zadevi v prihodnje tekoče obvešča v okviru tekočih
obvestil generalnega direktorja.
- Plačevanje nadomestila Sazas-u za uporabo glasbenih neodrskih del v RTV programih JZ RTV Slovenija –
Nadzorni svet se je seznanil s poročilom vodstva zavoda v zvezi s sporom in plačevanjem nadomestil združenju
SAZAS v obdobju od leta 2004 do 2009 ter obvestilom o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja
nadomestila za uporabo glasbenih neodrskih del v RTV programih RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004
za mesec februar 2010.
- Primer novinarke Mirjam Muženič
3.1.4. Nadzorni svet zahteva od v.d. generalnega direktorja RTV Slovenija takojšnjo izvršitev izdane začasne
odredbe v primeru novinarke Mirjam Muženič.
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- Pravilnik o sejninah in povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija,
njunih organov in delovnih teles ter programskih odborov
3.1.5. Nadzorni svet ugotavlja, da je nadzorni svet prejšnjega sklica sprejel »Pravilnik o izplačilu sejnin in
povračilu drugih stroškov članom Programskega in Nadzornega sveta RTV Slovenija, njunih organov in
delovnih teles ter programskih odborov« na svoji 36. redni seji dne 23.4.2009. Pravilnik je bil sprejet
na podlagi 28. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/2005), 22. člena Statuta JZ RTV
Slovenija (Uradni list RS, št. 106/2006), 11. člena Poslovnika Nadzornega sveta RTV Slovenija in Uredbe o
sejninah in povračilih stroškov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih in javnih gospodarskih
zavodih (Uradni list RS, št. 16/2009). Objavljen je v Informatorju št. 136 in na spletnih straneh RTV
Slovenija.
2.

TEKOČA OBVESTILA V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA

- Oglaševanje, trženje – Nadzorni svet se je seznanil s stanjem razmer na slovenskem oglaševalskem trgu. Ob
tem naroča vodstvu zavoda, naj ga v okviru tekočih obvestil generalnega direktorja redno obvešča o realizaciji
prihodkov od oglaševanja v odnosu na plan leta 2010. Za podrobnejšo vsebinsko obravnavo izvajanja
oglaševanja, delovanja tržnih dejavnosti, cenikov, pogojev oglaševanja, ipd. bo nadzorni svet na naslednji seji
imenoval stalno delovno telo.
- Prehod na digitalno oddajanje (informacija o pripravljalnih ukrepih) – Nadzorni svet se je seznanil s
poročilom o stanju uvedbe digitalnega načina oddajanja televizijskih programov DVB-T na 2. redni seji. Glede
na to, da v času med obema sejama na področju prehoda na digitalno oddajanje ni prišlo do nobenih
sprememb, nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj ga o predmetnem področju tekoče obvešča v okviru
tekočih obvestil generalnega direktorja, medtem ko bo nadzorni svet prehod na digitalno oddajanje kot
samostojno točko dnevnega reda v skladu s programom dela obravnaval na seji v mesecu juniju.
--V okviru tekočih obvestil v.d. generalnega direktorja je nadzorni svet prejel tudi ceno delnice Eutelsat
Communications in informacijo o vrednosti naložbe RTV Slovenija v družbi na dan 30.3.2010.
3.

POROČILO O REVIZIJI POSLOVANJA JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2009 IN SPREJEM LETNEGA POROČILA

Nadzorni svet je prejel izjavo neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov na dan 31.12.2009. Iz
predložene izjave izhaja, da je revizor podal pozitivno mnenje glede resničnosti in poštenosti finančnega
stanja JZ RTV Slovenija na dan 31.12.2009 ter njenega poslovnega izida za tedaj končano leto v skladu z
Zakonom o računovodstvu in podzakonskimi predpisi. Prav tako je po mnenju revizorja JZ RTV Slovenija pri
sestavi računovodskih izkazov na dan 31.12.2009 in razkrivanju informacij v letnem poročilu v vseh
pomembnih pogledih upošteval določbe iz Zakona o Radioteleviziji Slovenija.
3.3.1. V skladu s 27. členom Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/2005) in 22. členom Statuta JZ RTV Slovenija
(Ur. l. RS, št. 106/2006) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme letno poročilo RTV Slovenija za leto 2009. Ob
tem nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj se z zunanjo revizijsko hišo in z Ministrstvom za finance
razreši ugotovljene pravne praznine na področju knjiženja dolgoročnih finančnih naložb. O reševanju
predmetne zadeve naj vodstvo zavoda redno obvešča nadzorni svet v okviru tekočih obvestil
generalnega direktorja.
4.

POROČILO SVETA DELAVCEV RTV SLOVENIJA O URESNIČEVANJU ZAKONA O SODELOVANJU
DELAVCEV PRI UPRAVLJANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2009

3.4.1. Nadzorni svet RTV Slovenija je v skladu z določbo 80. člena Zakona o sodelovanju delavcev pri
upravljanju (ZSDU-UPB1, Ur. l. RS, št. 42/07) obravnaval poročilo Sveta delavcev RTV Slovenija o stanju na
področju uresničevanja omenjenega zakona v JZ RTV Slovenija v letu 2009.
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3.4.2. Nadzorni svet poziva vodstvo zavoda in svet delavcev, naj ponovno celovito pregledata »Pogodbo o
sodelovanju delavcev pri upravljanju (Participacijsko pogodbo)« in ga v roku 60-ih dni seznanita z
dogovorom.
5.

POROČILO O IZVEDBI POPRAVLJALNIH UKREPOV NA UGOTOVITVE REVIZORJEVEGA POROČILA ZA
LETO 2008

3.5.1. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj mu Služba za notranjo revizijo v vednost predloži vsa končna
poročila.
3.5.2. Nadzorni svet ugotavlja, da se je poslovodstvo na ugotovitve in priporočila iz revizorjevega poročila za
leto 2008 odzvalo z operativnimi ukrepi za odpravo slabosti v delovanju notranjega kontroliranja.
Nekatere aktivnosti iz akcijskega načrta so še v fazi realizacije in se nanašajo na tri vsebinsko ločena
področja:
1. strokovna služba nadaljuje z orisi delovnih procesov na področju javnega naročanja in plač;
2. projektna skupina še naprej spremlja avtomatski prenos podatkov iz sistema za evidentiranje
prisotnosti v obračun plač z ustreznimi notranjimi kontrolami in
3. izvajajo se aktivnosti za celovit in enovit sistem spremljanja pogodb in izplačil v informacijskem
sistemu za spremljanje pogodb zunanjih sodelavcev.
V okviru tekočih obvestil generalni direktor obvešča nadzorni svet o realizaciji ukrepov in posreduje na
septembrsko sejo nadzornega sveta končno poročilo o realizaciji ukrepov na ugotovitve revizorjevega
poročila za leto 2008.
3.5.3. Nadzorni svet bo na naslednji seji imenoval delovno telo, ki bo opravilo vpogled v ugotovitve in
priporočila zunanje revizije dogovorjenih postopkov in delovanja notranjih kontrol za leto 2009. O
ugotovitvah bo delovno telo seznanilo nadzorni svet na eni naslednjih sej.
6.

POROČILO O KORIŠČENJU RAZVOJNIH SREDSTEV
-

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

3.6.1. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za že odobrene razvojne in programske projekte
skladno s spremenjeno dinamiko za leto 2010, ki je prikazana v tabelah »Realizacija in planirana
dinamika razvojnih sredstev« poročila o koriščenju razvojnih sredstev za razvojne projekte v obdobju
2007-2009 z dne 24.3.2010.
3.6.2. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj v roku treh mesecev pripravi nov srednjeročni načrt
koriščenja razvojnih sredstev za obdobje 2010-2013, v skladu z optimalnimi potrebami zavoda in v
naprej določeno metodologijo vodenja razvojnih projektov. Poleg porabe sredstev naj bo dosledno
vodena tudi vsebinska realizacija posameznega projekta.
3.6.3. Nadzorni svet bo o morebitni potrebi po noveliranju «Meril za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine
za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova« razpravljal na seji v mesecu maju.
7.

NEREALIZIRANI SKLEPI IN PREDLOGI NADZORNEGA SVETA PREJŠNJEGA MANDATA

3.7.1. Na podlagi poročila nadzornega sveta prejšnjega mandata nadzorni svet ugotavlja, da so bili sprejeti
sklepi realizirani, z izjemo predlogov, ki se nanašajo na spremembo statuta. Predlagana področja, ki
naj se jim nameni posebna pozornost v prihodnje, vključno s predlogi iz razprave Odbora DZ za
kulturo, šolstvo, šport in mladino ter Komisije DZ za nadzor javnih financ, je nadzorni svet uvrstil v svoj
program dela v letu 2010.
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8.

IMENOVANJE DELOVNIH TELES NADZORNEGA SVETA
-

Pravilnik o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija

3.8.1. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija, 22. člena Statuta RTV Slovenija in 17. člena poslovnika
lahko nadzorni svet imenuje enega ali več odborov za posamezna področja dela, v okviru svoje
pristojnosti, z namenom, da analizirajo določeno problematiko in pripravijo predloge sklepov ter
skrbijo za njihovo izvršitev. Odbori, ki so lahko stalni ali začasni, ne morejo odločati o vprašanjih, ki so
v pristojnosti nadzornega sveta. Ker predsednika in člane odborov imenuje nadzorni svet s sklepom o
ustanovitvi, člani v tajništvo sveta sporočijo v katerem odboru bi želeli sodelovati (Odbor za nadzor
planiranja; Odbor za nadzor ekonomike poslovanja; Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb; Odbor
za kadrovske zadeve; Odbor za pravne zadeve in Odbor za nadzor trženja) oz. predlagajo ustanovitev odbora z

opredelitvijo njegovega področja dela. Nadzorni svet bo odbore imenoval na naslednji seji, ko bo
razpravljal tudi o morebitni potrebi po noveliranju »Pravilnika o oblikovanju delovnih teles
Nadzornega sveta RTV Slovenija«.
9.

OSNUTEK ZAKONA O RTV SLOVENIJA

Nadzorni svet bo imenoval Odbor za pravne zadeve, ki bo pregledal tekst osnutka Zakona o RTV Slovenija in
pripravil predlog morebitnih dopolnitev oz. sprememb. V primeru, da člani slednje že imajo, jih lahko v času
med sejama posredujejo v tajništvo sveta ali predsedniku nadzornega sveta, da bodo čim prej odstopljene v
obravnavo predlagatelju zakona.
10.

POBUDE, RAZNO

- Cenik za letovanje v sezoni 2010
3.10.1. Nadzorni svet na predlog in ob soglasju Sveta delavcev RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena
Zakona o RTV Slovenija in 22. člena Statuta RTV Slovenija potrjuje cenik letovanj RTV Slovenija v sezoni
2010.
4. redna seja z dne 19. maja 2010
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 3. redne seje
- poročilo o realizaciji sklepov
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja
3. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-marec 2010
4. Poročilo o poslovanju počitniških domov in cenik za letovanje v sezoni 2010
5. Postopki, pogoji in merila za izvedbo javnih razpisov za odkup slovenskih avdiovizualnih del
neodvisnih producentov (9. člen ZRTVS-1) in izvajanje 92. člena Zakona o medijih
6. Pregled stanja na področju kadrov
7. Pobude, razno

1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 3. REDNE SEJE

4.1.1. Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme zapisnik 3. redne seje.
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV
- Celovito poročilo, vezano na poslovanje in delovanje Programsko produkcijske enote Multimedijski center
(sklep 3.1.2.) – Nadzorni svet ugotavlja, da vodstvo zavoda ni predložilo predlog sistemske, organizacijske in

kadrovske prenove PPE MMC ter potrebnih statutarnih sprememb, zato zahteva, da ga predloži najkasneje do
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10. junija 2010. Ob tem nadzorni svet ponovno opozarja, da pa morata biti strategija PPE MMC in strategija
izvajanja varnostne politike IT sistemov sestavni del strategije razvoja zavoda 2010-2014.
4.1.2. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj na junijsko sejo predloži terminski načrt, vključno z
odgovornimi osebami posameznih faz priprave in sprejemanja strategije razvoja RTV Slovenija 20102014 in Programsko poslovnega načrta zavoda za leto 2011.
4.1.3. Nadzorni svet na predlog Komisije za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu dni in
odgovornosti za nastalo situacijo v MMC za predsednika komisije imenuje g. Aljošo Štampar Strojina.
Komisija za pregled domnevnih nepravilnosti, kateri mora vodstvo RTV Slovenija zagotoviti vsa relevantna
gradiva in podatke, bo na naslednji seji podala stališča do izpostavljenih vprašanj in dilem na 3. in 4. redni seji
nadzornega sveta, in sicer predvsem o: ustreznosti in pooblastilu za ukrepanje ob domnevnem zunanjem
vdoru; o gostovanju "Trenutka resnice"; o zapletih v zvezi s prenosom ZOI; o izpolnjevanju oziroma
prekoračitvah pooblastil ter o odgovornosti za nastale težave pri delovanju MMC. Komisija bo zavzela tudi
stališča do zadev (trženje, najdi.si, TV pravice, Persek in izpad sisteva AVA), na katere opozarja g. Zvezdan
Martič v svojem dopisu nadzornemu svetu z dne 18.5.2010.
- Primer novinarke Mirjam Muženič (sklep 3.1.4.)
4.1.4.

Nadzorni svet ugotavlja, da je v.d. generalnega direktorja na osnovi sklepa nadzornega sveta dne
6.4.2010 pisno odredil, da se vzpostavi stanje kot ga zahteva izdana začasna odredba v primeru go.
Muženič. Glede na predloženo primerjalno poročilo o delu novinarke go. Muženič za obdobje od 1.1.
do 30.4.2009 ter od 1.1. do 15.5.2010 pa nadzorni svet ugotavlja, da se začasna odredba na Radiu
Slovenija spoštuje, medtem, ko se na Televiziji Slovenija odredba ne spoštuje.
Nadzorni svet bo o teh ugotovitvah obvestil programski svet.

- Oglaševanje, trženje – Nadzorni svet je prejel poročilo o gibanju prihodkov od oglaševanja v letu 2009 in
prvem trimesečju leta 2010.
-Poročilo o reviziji poslovanja JZ RTV Slovenija v letu 2009 in sprejem letnega poročila (sklep 3.3.1.) – Nadzorni
svet bo o evidentiranju poslovnih sprememb v povezavi s finančnimi naložbami, razpravljal ob poročilu o
poslovanju zavoda v 2010.
- Poročilo o izvedbi popravljalnih ukrepov na ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2008 (sklep 3.5.1.) –
Nadzorni svet je v gradivu prejel dopis Službe za notranjo reviziji, da so končna poročila notranje revizijske
službe za obdobje od 1.5.2009 do 1.4.2010 članom na vpogled v tajništvu v.d. generalnega direktorja. Ta
poročila bo obravnaval Odbor za nadzor ekonomike poslovanja.
- «Merila za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova«
(sklep 3.6.3.)

4.1.5. Nadzorni svet potrjuje »Merila za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice Eutelsat in drugih
prihodkov iz tega naslova«, ki jih je sprejel nadzorni svet prejšnjega sklica na podlagi določbe 6. in 33.
člena poslovnika. Merila so objavljena v Informatorju št. 47 z dne 04.01.2007, sklep 4-1 o spremembi
meril v Informatorju št. 146 z dne 24.06.2009 in sklep 4-1 o dopolnitvi 8. člena meril v Informatorju št.
172 z dne 15.01.2010. Čistopis meril je objavljen na intranetnih straneh RTV Slovenija.
- Pravilnik o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija in njihovo imenovanje
4.1.6. Nadzorni svet potrjuje na podlagi določila 27. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/2005), 22.
člena Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006) in na podlagi določbe 17. člena poslovnika sprejet
»Pravilnik o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija«, ki ga je sprejel nadzorni svet
prejšnjega sklica. Pravilnik je bil objavljen v Informatorju št. 48 dne 04.01.2007 in sklep 3-1 o
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dopolnitvi pravilnika v Informatorju št. 75 dne 05.07.2007. Čistopis pravilnika je objavljen na spletnih
straneh RTV Slovenija.
Nadzorni svet RTV Slovenija v skladu z določilom 27. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 96/2005), 22.
členom Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006), 17. členom poslovnika in na podlagi 2. in 5. člena Pravilnika
o oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Slovenija z naslednjimi sklepi imenuje odbore v sestavi in
predsednike odborov:
4.1.7. Odbor za nadzor planiranja v sestavi: Anton Horvatič, Suzana Vidas Karoli in mag. Lenart Šetinc.
4.1.8. Odboru za nadzor planiranja predseduje Anton Horvatič.
4.1.9. Odbor za nadzor ekonomike poslovanja v sestavi: mag. Nataša Koprivšek, Amalija Lukner in Marko
Laznik.
4.1.10. Odboru za nadzor ekonomike poslovanja predseduje mag. Nataša Koprivšek.
4.1.11. Odbor za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb v sestavi: Miha Klun, mag. Nataša
Koprivšek in Martin Žvelc.
4.1.12. Odboru za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb predseduje Miha Klun.
4.1.13. Odbor za kadrovske zadeve v sestavi: Marjan Sedmak, Suzana Vidas Karoli in Aljoša Štampar Strojin.
4.1.14. Odboru za kadrovske zadeve predseduje Marjan Sedmak.
4.1.15. Odbor za pravne zadeve v sestavi: Aljoša Štampar Strojin, Marjan Sedmak in Martin Žvelc.
4.1.16. Odboru za pravne zadeve predseduje Aljoša Štampar Strojin.
4.1.17. Odbor za nadzor trženja v sestavi: mag. Matjaž Medved, Marko Laznik, Miha Klun in Anton Horvatič.
4.1.18. Odboru za nadzor trženja predseduje mag. Matjaž Medved.
Nadzorni svet naroča v.g. generalnega direktorja, naj čim prej določi in v tajništvo sveta sporoči, kdo od
vodstvenih in vodilnih delavcev RTV Slovenija bo operativno in strokovno sodeloval s posameznim
odborom. Vsi odbori se bodo sestali na prvi seji v času do naslednje seje nadzornega sveta.

2. TEKOČA OBVESTILA V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA
V okviru tekočih obvestil v.d. generalnega direktorja je nadzorni svet obravnaval in sprejel:
- Sprememba Cenika storitev v OE Oddajniki in zveze v točki 8 - Cena DVB-T s 1.6.2010
4.2.1

Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena Statuta RTV Slovenija
(Ur. l. RS, št. 106/2006) Nadzorni svet RTV Slovenija potrjuje predlagane spremembe Cenika storitev v OE
Oddajniki in zveze v točki 8 - Cena DVB-T s 01.6.2010.

- Koriščenje razvojnih sredstev za investicijski projekt »Prenova DIO TV SLO- razširitev news sistema«
4.2.2. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za investicijski projekt »PRENOVA
DNEVNOINFORMATIVNIH ODDAJ TV SLOVENIJA – RAZŠIRITEV NEWS SISTEMA, ki je v načrtu investicij
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označen z zaporedno številko 15 v vrednosti 1 mio EUR. (S tem se potrjuje sklep nadzornega sveta
prejšnjega sklica, ki je s sklepom 1-2 na 44. redni seji dne 23.12.2009 na podlagi takrat predloženega
operativnega plana za projekt PP 17 »Prenova osrednjih informativnih oddaj« že dovolil koriščenje razvojnih
sredstev v višini 1 mio €, ki so bila zanj rezervirana s sklepom 2-9 42. redne seje z dne 13.11.2009, in sicer na
oceni stroškov programskega dela, brez upoštevanja stroškov, ki so povezani z grafično prenovo oz.
investicijskimi stroški).
4.2.3. Nadzorni svet dovoljuje koriščenja razvojnih sredstev za investicijski projekt »PRENOVA
DNEVNOINFORMATIVNIH ODDAJ TV SLOVENIJA – RAZŠIRITEV NEWS SISTEMA, ki je v načrtu investicij
označen z zaporedno številko 15 v vrednosti 950 tisoč EUR, glede na potrebe projekta za prehod na
format 16:9.
Z odobritvijo koriščenja razvojnih sredstev je nadzorni svet podprl tehnično prenovo dnevnoinformativnih
oddaj TV Slovenija, pri tem pa opozarja, da je uspeh prenove odvisen prvenstveno od programske prenove.
- Finančna konstrukcija EMA 2010 – Upoštevaje poziv programskega sveta, naj nadzorni svet preveri finančno
konstrukcijo EMA 2010, se opredeli do upravičenosti preseganja plana in predlaga nadaljnje ukrepe, nadzorni
svet na podlagi prejetega poročila odgovornega urednika Razvedrilnega programa TV Slovenija in poročila
Službe za notranjo revizijo RTV Slovenija o prihodkovnem in stroškovnem obračunu »EMA 2010« ugotavlja:
- da je bilo v planu za prireditev načrtovanih 93.850 EUR, medtem ko so bili stroški realizirani v višini 149.352
EUR. Ob tem nadzorni svet opozarja vodstvo zavoda, da je pri presežku porabe potrebno upoštevati, da
pogodba, ki jo je RTV Slovenija sklenila z Gospodarskim razstaviščem o poslovnem sodelovanju 20.11.2009
določa 70% popust, pri čemer kompenzacija ne pomeni popusta, zato je to dodaten strošek, ki se ga mora
prišteti pogodbeni vrednosti oz. realizirani višini stroškov. Prireditev tako ni bila izpeljana skladno s planom,
prekoračitev stroškov znaša najmanj 55.502,00 EUR;
- da prekoračitev načrtovanih stroškov izhaja iz dejstva, da je stroškovna ocena EME 2010 v planu temeljila na
predpostavki, da bo potekala v studiu 1 TV SLO, medtem ko je bila izpeljana na Gospodarskem razstavišču.
Odločitev, da se prestavi iz studia na Gospodarsko razstavišče ter da je bila prireditev organizirana v času
olimpijskih iger je bila poslovna odločitev generalnega direktorja, ki jo je sprejel na predlog vodstva Televizije,
ki za takšno odločitev navaja programske razloge;
- presežek porabe, ki je nastal zaradi premika EME na zunanje prizorišče, bo po zagotovilu v.d. generalnega
direktorja pokrit iz prihrankov rednega poslovanja zavoda, pri čemer zaradi tega ne sme biti prizadet ali
ogrožen noben projekt ali oddaja, niti zaradi tega ne bodo nobenemu projektu ali oddaji zmanjšana sredstva
znotraj sprejetega plana.
Glede na prekoračitve pri prireditvah EMA 2010 in Slovenska polka in valček ( pri tej prireditvi je po informaciji
vodstva prišlo tudi do prekoračitve v planu načrtovanih stroškov) ter upoštevaje, da je RTV Slovenija
20.11.2009 z Gospodarskim razstaviščem sklenila poslovno sodelovanje s »Pogodbo o uporabi prostorov in
storitev za prireditve: EMA 2010, Slovenska polka in valček in Slovenska popevka«, nadzorni svet zahteva od
vodstva, da pri omenjeni prireditvi ne sme biti presežen plan.
Nadzorni svet naroča vodstvu, da pripravi poročilo o vseh projektih, ki so bili realizirani zunaj plana (PPN) in o
tistih, kjer je prišlo do bistvenih prekoračitev stroškov pri njihovi realizaciji, do naslednje seje nadzornega
sveta. Poročilo naj vsebuje podatke o stroških teh projektov, zakaj niso bili predvideni v planu, kdo je sprejel
odločitev o njihovi izvedbi ter iz katerih sredstev (postavk finančnega plana) so bodo pokrili stroški teh
prireditev. V poročilu bo vodstvo poročalo tudi o projektih na katere opozarja član programskega sveta g. S.
Hribar (Slovenec leta, Politični obraz leta, Milijonar, Brat bratu, Za zadnjim vogalom, Strasti) ter o projektih na
katere opozarja razvedrilni program Televizije (Slovenec leta, Slovenka leta, Rotary koncert, Košnikova gostilna
v CD, Predsednikov koncert).
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Glede ukrepov in odgovornosti v primerih, ko so projekti ali oddaje realizirani izven sprejetega plana, se bo
nadzorni svet lahko z vidika nadzora nad poslovanjem odločal potem, ko bo dobil zahtevano poročilo vodstva
zavoda. Nadzorni svet bo na temelju poročila predlagal tudi postopke za izvedbo izrednih projektov, ki niso bili
planirani v PPN v prihodnje.
Nadzorni svet bo obvestil o svojih ugotovitvah in ukrepih programski svet.
--Nadzorni svet je v okviru tekočih obvestil v.d. generalnega direktorja prejel še:
•
•
•

3.

poročilo o mesečnem gibanju števila zavezancev za plačilo RTV prispevka in števila socialno ogroženih
zavezancev in invalidov, ki so oproščeni plačila prispevka;
obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih
neodrskih del v RTV programih JZ RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004 in
obvestilo o ceni delnice Eutelsat Communications in vrednosti naložbe RTV Slovenija v družbi na dan
11.5.2010.

POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-MAREC 2010

4.3.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju javnega zavoda RTV Slovenija v obdobju januarmarec 2010.
4.

POROČILO O POSLOVANJU POČITNIŠKIH DOMOV IN CENIK ZA LETOVANJE V SEZONI 2010

4.4.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju počitniških domov v letu 2009 in cenikom
letovanj za leto 2010.
5.

POSTOPKI, POGOJI IN MERILA ZA IZVEDBO JAVNIH RAZPISOV ZA ODKUP SLOVENSKIH
AVDIOVIZUALNIH DEL NEODVISNIH PRODUCENTOV (9. ČLEN ZRTVS-1) IN IZVAJANJE 92. ČLENA
ZAKONA O MEDIJIH

Nadzorni svet je v gradivu prejel »Pravilnik o izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih
producentov«, ki ga je sprejel programski svet na podlagi 2. odstavka 9. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur. l. RS
št. 96/2005) in ureja postopek, pogoje in merila javnega razpisa za odkup slovenskih avdiovizualnih del
neodvisnih producentov, ki jih RTV Slovenija predvaja v svojih programih v skladu z zakonom, ki ureja področje
medijev.
Nadzorni svet se je seznanil s problematiko izvajanja 92. člena Zakona o medijih in informacijo članov
nadzornega sveta, ki so se na temo doseganja in prikazovanja deležev avdiovizualnih del neodvisne produkcije
v programih RTV Slovenija, opravili sestanek s predstavniki RTV SLO in Gospodarsko interesnega združenja
slovenskih neodvisnih avdio in video producentov. Nadzorni svet podpira predlog, da se razgovori med
udeleženci nadaljujejo, in da se oblikuje strokovna skupina, v kateri bi sodelovali predstavniki RTV SLO, GIZ
neodvisnih producentov in Ministrstva za kulturo, s ciljem, da se uskladijo stališča o tem, kaj se šteje v kvote
neodvisne produkcije, metodologija izračuna deležev cenik in druga odprta vprašanja.
6.

PREGLED STANJA NA PODROČJU KADROV

4.6.1. Nadzorni svet se je seznanil s kadrovskim poročilom JZ RTV Slovenija in seznamom zaposlitev v letu
2010. Vse morebitne nove zaposlitve bo pred njihovo realizacijo obravnaval Odbor za kadrovske
zadeve iz vidika nadzora uresničevanja kadrovskega plana za leto 2010.
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7.

POBUDE, RAZNO

Dopis Pro Plus-a v zadevi »Televizija Slovenija - sistemska kršitev 3. odst. 98. člena Zakona o medijih« s
prilogami nadzorni svet odstopa v proučitev in pripravo odgovorov v.d. generalnemu direktorju RTV Slovenija.
Poročilo bo obravnaval Odbor za nadzor trženja in o ugotovitvah in predlogih ukrepov poročal nadzornemu
svetu na naslednji seji.
--Nadzorni svet je prejel dopis Sindikata KUU RTV SLO z dne 06.5.2010 in odgovor v.d. generalnega direktorja,
ki je bil naslovljen na predsedstvo omenjenega sindikata, v zvezi s sodelovanjem g. Aleksa Štakula.
--Na naslov nadzornega sveta je bil naslovljen dopis go. Blažene Kandolf s prilogami in apelom za pomoč pri
ureditvi invalidske upokojitve potem, ko je ostala brez zaposlitve. Kljub temu, da nadzorni svet v predmetni
zadevi nima nikakršnih pristojnosti, je Kadrovska služba RTV Slovenija podala poročilo v zadevi »Kandolf«. Iz
slednjega izhaja, da je bila go. Kandolf zaposlena v JZ RTV Slovenija od 21.12.1983 do 31.10.2002, ko ji je na
podlagi sklepa, zaradi neopravičene odsotnosti z dela, prenehalo delovno razmerje na RTV Slovenija. Postopek
za njeno invalidsko upokojitev je bil na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje že voden v letu 2007,
vendar se ni končal z njeno upokojitvijo.
--S strani pooblaščencev je bil nadzornemu svetu v vednost naslovljen dopis v zadevi »Seznanitev z zahtevki
delavke Tanje Zajc« s prilogami in dopis odvetniške pisarne Ulčar&partnerji v zadevi »Kazenska ovadba zoper
našo stranko« z odgovorom v.d. generalnega direktorja RTV Slovenija, na katerega je bil dopis tudi naslovljen.
--Dopis člana programskega sveta, g. Saša Hribarja z dne 18.5.2010 nadzornemu svetu je bil upoštevan pri
ugotovitvah in dogovorih, vezanih na finančno konstrukcijo EMA 2010.
--Na elektronski naslov nadzornega sveta je bil naslovljen dopis člana Programskega odbora za RTV program
madžarske narodne skupnosti, dr. Attile Kovácsa. Nadzorni svet se je z zadevo seznanil in ugotovil, da po
Zakonu o RTV Slovenija ni pristojen za naročanje notranjega letnega nadzora RTV Slovenija, v zvezi s katerim
pa je naslovniku že odgovoril v.d. generalnega direktorja dne 9.4.2010. Prav tako ni v pristojnosti nadzornega
sveta razporejanje delavcev na delovna mesta. Kar zadeva uresničevanja programske zasnove ter programsko
produkcijskega načrta in letnega poročila JZ RTV Slovenija v delu, ki se nanaša na narodnostni program,
pa obravnava sodi v izključno pristojnost programskega odbora za narodnostni program.
--Dopis g. Zvezdana Martiča z dne 18.5.2010 nadzornemu svetu je bil upoštevan pri ugotovitvah in dogovorih v
zvezi s tematiko MMC.

5. redna seja z dne 21. junija 2010
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje
- poročilo o realizaciji sklepov
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja
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3. Vpogled v pogodbo o zaposlitvi med v.d. generalnim direktorjem in RTV SLO z obema
aneksoma in pogodbe o zaposlitvi z aneksoma v.d. direktorja TV SLO in v.d. direktorja Radia SLO
4. Predlog Zakona o RTV Slovenija
- informacija o tem, kakšni bodo in kaj bodo pomenili vplivi normativne ureditve po
predlogu zakona na notranjo organizacijo RTV Slovenija
5. Prehod na digitalno oddajanje
6. Pobude, razno

1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 4. REDNE SEJE

5.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 4. redne seje s popravkom sklepov 4.2.2 in 4.2.3., ki ga je predložilo
vodstvo zavoda. Popravljena sklepa se glasita:
4.2.2. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje razvojnih sredstev za investicijski projekt »PRENOVA
DNEVNOINFORMATIVNIH ODDAJ TV SLOVENIJA – RAZŠIRITEV NEWS SISTEMA, ki je v načrtu
investicij označen z zaporedno številko 15 v vrednosti 700.000 EUR. (S tem se potrjuje sklep
nadzornega sveta prejšnjega sklica, ki je s sklepom 1-2 na 44. redni seji dne 23.12.2009 na podlagi takrat
predloženega operativnega plana za projekt PP 17 »Prenova osrednjih informativnih oddaj« že dovolil koriščenje
razvojnih sredstev v višini 1 mio EUR, ki so bila zanj rezervirana s sklepom 2-9 42. redne seje z dne 13.11.2009, in
sicer na oceni stroškov programskega dela, brez upoštevanja stroškov, ki so povezani z grafično prenovo oz.
investicijskimi stroški. Znesek je bil nato razdeljen na dva dela: 300.000 EUR je bilo načrtovanih za materialne
stroške in 700.000 EUR za investicije, kot je zapisano v finančnem načrtu RTV Slovenija).

4.2.3.

Nadzorni svet dovoljuje koriščenja razvojnih sredstev za investicijski projekt »PRENOVA
DNEVNOINFORMATIVNIH ODDAJ TV SLOVENIJA – RAZŠIRITEV NEWS SISTEMA, ki je v načrtu
investicij označen z zaporedno številko 15 v vrednosti 1.250.000 EUR, glede na potrebe
projekta za prehod na format 16:9.

POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV
- Poslovanje in delovanje PPE MMC – predlog sistemske, organizacijske in kadrovske prenove PPE MMC ter
potrebnih statutarnih sprememb; strategija PPE MMC in strategija izvajanja varnostne politike IT sistemov
(sklep 3.1.2. v povezavi z dogovorom 4. redne seje)

5.1.2. Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 3.1.2. v povezavi z dogovorom na 4. redni seji ni realiziran.
- Terminski načrt, vključno z odgovornimi osebami posameznih faz priprave in sprejemanja strategije razvoja
RTV Slovenija 2010-2014 in Programsko poslovnega načrta zavoda za leto 2011 (sklep 4.1.2.
)
5.1.3

Nadzorni svet ugotavlja, da je sklep 4.1.2. delno realiziran, saj je vodstvo predložilo le terminski načrt
z odgovornimi osebami posameznih faz in aktivnosti v procesu sprejemanja programsko-poslovnega
načrta zavoda za leti 2011 in 2012.

5.1.4

Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj do 10.7.2010 predloži terminski načrt priprave in
sprejemanja strategije razvoja RTV Slovenija 2010-2014, vključno z odgovornimi osebami.

- Poročilo Komisije NS za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu dni in odgovornosti za nastalo
situacijo v MMC
5.1.5. Nadzorni svet sprejme fazno poročilo Komisije za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu dni
in odgovornosti za nastalo situacijo v MMC. Ob tem nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj komisiji
predloži in zagotovi vso potrebno dokumentacijo, ki jo komisija potrebuje za dokončanje dela.
Vodstvo RTV Slovenija do 6.7.2010 predloži komisiji tudi odgovore do zadev (trženje, najdi.si, TV pravice,
Persek in izpad sistema AVA), na katere opozarja g. Zvezdan Martič v svojem dopisu z dne 18.5.2010.
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- Izvajanje začasne odredbe sodišča v primeru novinarke Mirjam Muženič (sklep 3.1.2 v povezavi s sklepom 4.1.4.) –
Nadzorni svet na podlagi pisnega poročila novinarke go. Muženič in poročila vodstva zavoda ugotavlja
pravilnost ugotovitve, kot izhaja iz sklepa nadzornega sveta 4.1.4., da se začasna odredba sodišča na TV
Slovenija ne spoštuje. Nadzorni svet bo o ugotovitvi obvestil programski svet.
- Poročila notranje revizijske službe (sklep 3.5.1. v povezavi z dogovorom na 4. redni seji)
5.1.6. Nadzorni svet daje podporo vsem predlogom Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, kot izhajajo iz
zapisnika 1. redne seje odbora z dne 14.6.2010 in naroča vodstvu zavoda, naj jih upošteva.
- Oglaševanje, trženje – Nadzorni svet podpira prošnje Odbora za nadzor trženja, kot izhajajo iz zapisnika 1.
redne seje odbora z dne 15.6.2010 in naroča vodstvo zavoda, naj gradivo takoj dostavi v tajništvo sveta.
- Dopisi Pro Plus v vednost nadzornemu svetu v zvezi s kršitvijo 3. odstavka 98. člena Zakona o medijih« (z dne
17.5.2010, 1.6.2010 in 9.6.2010)
5.1.7. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj takoj sprejme ukrepe, s katerimi bo zagotovljeno dosledno
uresničevanje 98. člena Zakona o medijih.

- Imenovanje odborov nadzornega sveta
5.1.8. Nadzorni svet v skladu s 5. členom Pravilnika o oblikovanju delovnih teles za člana Odbora za nadzor
ekonomike poslovanja imenuje mag. Matjaža Medveda.
5.1.9. Nadzorni svet v skladu s 5. členom Pravilnika o oblikovanju delovnih teles za člana Odbora za
spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb imenuje g. Marka Laznika.
- Finančna konstrukcija EMA 2010 – O ugotovitvah v zvezi s finančno konstrukcijo EMA 2010 je nadzorni svet
pisno obvestil programski svet 24. maja 2010.
- Poročilo o projektih, ki so bili realizirani zunaj plana (PPN) oz. tistih, kjer je prišlo do bistvenih prekoračitev
stroškov pri njihovi realizaciji (dogovor 4. redne seje)
5.1.10. Nadzorni svet je prejel poročilo o projektih, ki so bili realizirani izven plana 2010 in naročil, naj
projekte celovito finančno ovrednoti še finančno računovodska služba. Vodstvo zavoda naj zagotovi in
nadzorni svet obvesti o virih sredstev za pokritje teh projektov ter do naslednje seje pripravi predlog
postopka za določitev tistih projektov, ki morajo v okviru pristojnosti iti v obravnavo programskemu
oz. nadzornemu svetu.
- Kolo sreče (utemeljitev projekta - september 2010)
5.1.11. Nadzorni svet je prejel programsko utemeljitev projekta »Kolo sreče« s strani v.d. direktorja TV
Slovenija. Glede na to, da gre za predlog projekta, ki je zunaj PPN 2010, brez finančnega ovrednotenja
in soglasja programskega sveta, nadzorni svet naroča, naj predlagatelj pridobi najprej soglasje
programskega sveta in pripravi celovito finančno konstrukcijo.
- Kadrovsko poročilo JZ RTV Slovenija (sklep 4.6.1.) – Poročilo je obravnaval Odbor za kadrovske zadeve na seji
dne 7.6.2010. Nadzorni svet naroča vodstvu, naj dosledno upošteva sklep 4.6.1., v skladu s katerim vse
morebitne nove zaposlitve pred njihovo realizacijo obravnava Odbor za kadrovske zadeve iz vidika nadzora
uresničevanja kadrovskega plana za leto 2010.
- Izvajanje 92. člena Zakona o medijih – Nadzorni svet ugotavlja, da so do seje v strokovno komisijo, ki bo
uskladila odprta vprašanja glede izvajanja 92. člena Zakona o medijih imenovani predstavniki, in sicer iz GIZ
SNAVP: g. Andrej Kregar in g. Matjaž Žbontar in iz RTV Slovenija: g. Martin Žvelc, član nadzornega sveta in ga.
Irena Bočko, glavna producentka PPE TV SLO. Čaka se še imenovanje predstavnika Ministrstva za kulturo.
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- Dogovor vodstva in sveta delavcev RTV SLO glede »Pogodbe o sodelovanju delavcev pri upravljanju Participacijske pogodbe« (sklep 3.4.2.) – Nadzorni svet sprejme informacijo predsednika sveta delavcev, da bo
pregled pogodbe o sodelovanju delavcev pri upravljanju pogodbe opravljen potem, ko bo konstituirano novo
vodstvo RTV SLO. O dogovoru bo obveščen tudi nadzorni svet.
2.

TEKOČA OBVESTILA »GENERALNEGA DIREKTORJA«

V okviru tekočih obvestil »generalnega direktorja« je nadzorni svet bil seznanjen:
- s prodajo obveznic RS v višini 4,5 mio EUR, ki je v skladu z odobreno prodajo v okviru Programsko
poslovnega načrta za leto 2010, katerega je sprejel nadzorni svet prejšnjega mandata. Ob tem
nadzorni svet naroča vodstvu, da predloži odgovor, za katere projekte so bila ta sredstva usmerjena.
Nadzorni svet je prejel v vednost:
-

-

3.

odgovor varuhinje človekovih pravic na dopis v.d. generalnega direktorja RTV SLO z dne 22.4.2010 v
katerem je vodstvo RTV SLO odgovarjalo na dopis varuhinje z dne 12.4.2010 v zadevi »dodatek za
dvojezičnost«;
dopis v.d. generalnega direktorja glede predpisov o oglaševanju in njihovih učinkih v skladu z novo
direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah;
obvestilo o ceni delnice Eutelsat Communications in vrednosti naložbe RTV Slovenija v družbi na dan
14.6.2010 in
obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih
neodrskih del v programih RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004

VPOGLED V POGODBO O ZAPOSLITVI MED V.D. GENERALNIM DIREKTORJEM IN RTV SLO Z OBEMA
ANEKSOMA IN POGODBE O ZAPOSLITVI Z ANEKSOMA V.D. DIREKTORJA TV SLO IN V.D.
DIREKTORJA RADIA SLO

Nadzorni svet RTV Slovenija je vpogledal v pogodbe o zaposlitvi in pripadajoče anekse v.d. generalnega
direktorja RTV Slovenija, v.d. direktorja Radia Slovenija in v.d. direktorja Televizije Slovenija.
5.3.1. Nadzorni svet ugotavlja, da pogodbe, katerih nekatere klavzule so že bile javno objavljene, niso
skladne z zakonodajo in običaji v javnih zavodih.
5.3.2. V skladu z ugotovljenim nadzorni svet naroča strokovnim službam RTV Slovenija, naj pripravijo
pogodbe o zaposlitvi za vodilne delavce RTV Slovenija v skladu z veljavno zakonodajo in običaji za
javne zavode.
5.3.3. Nadzorni svet ugotavlja, da so vodilni delavci javno oz. pisno izjavili, da pravic iz sedanjih aneksov št. 1
v delu, ko gre za odpravnine, ne bodo uveljavljali.
4.

PREDLOG ZAKONA O RTV SLOVENIJA
- Informacija o tem, kakšni bodo in kaj bodo pomenili vplivi normativne ureditve po
predlogu zakona na notranjo organizacijo RTV Slovenija

Odbor za pravne zadeve, na podlagi razprave o predlogu Zakona o RTV Slovenija na seji nadzornega sveta,
oblikuje stališča oz. sklepe, katere dopisno uskladi z ostalimi člani nadzornega sveta.
5.

PREHOD NA DIGITALNO ODDAJANJE

Prehod na digitalno oddajanje bo celovito obravnavan na naslednji redni seji oz. na seji, ki je po programu
dela predvidena na enem od oddajnih centov.
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6.

POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet se je seznanil s pismom g. Miloša Ivančiča o nepotrebnih bolniških izostankih v Regionalnem
RTV centru Koper in pridobljenem odgovoru ZD Koper, Dispanzerja medicine dela, prometa in športa;
podatkih kontrolinga o bolniških odsotnostih; odgovoru odgovorne urednice UPE Regionalnega radijskega
programa RTV centra v Kopru ter podatkih o prevedbi novinarskih DM (brez imen). Iz predloženih odgovorov
izhaja, da so obtožbe naslovnika v pismu neutemeljene, saj specialist medicine dela omenjenega dispanzerja v
Kopru ni potrdil sumov o prisotnosti bolniških odsotnosti iz psiholoških razlogov, tudi po podatkih kontrolinga
boleznine v RC Koper bistveno ne odstopajo od povprečja RTV SLO, čeprav ima RC Koper najvišjo povprečno
starost zaposlenih. Obtožbe glede nepravilnosti pri prevedbi v nov plačni sistem prav tako zavrača odgovorna
urednica, kar dokazuje s spiskom prevedenih DM za novinarje.
---

Nadzorni svet je prejel dopis odgovornega urednika Razvedrilnega programa TV SLO v zadevi »Izvensodna
poravnava B. Kranjc« s prilogami. Na seji je bil nadzorni svet s strani Pravne službe RTV SLO obveščen, da je
bila omenjena izvensodna poravnava sklenjena.
---

Nadzorni svet se je seznanil z dopisom odvetniške pisarne Ulčar&Partnerji v zadevi: »Zvezdan Martič, zahteva
za odpravo kršitev pravic iz delovnega razmerja in posegov v osebnostne pravice« in pojasnili vodstva RTV
Slovenija (delodajalca) glede svoje odločitve v zvezi z zahtevo za odpravo kršitev iz delovnega razmerja in
posegov v osebne pravice (zahteve).
---

Nadzorni svet se je seznanil z dopisom dr. Franceta Rihtarja in pojasnilom vodstva o sodelovanju RTV Slovenija
z naslovnikom.
---

Predsednik Sveta delavcev RTV SLO je izrazil zaskrbljenost zaposlenih zaradi zapletov, povezanih z
imenovanjem generalnega direktorja, in apeliral na programski ter nadzorni svet, naj v okviru svojih
pristojnosti naredita vse, da bo čim prej prišlo do nemotenega vodenja RTV Slovenija.
---

5.6.1. Nadzorni svet v skladu z zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi pooblašča namestnico predsednika
nadzornega sveta in predsednico Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, mag. Natašo Koprivšek, za
vpogled v vse pravne posle, ki jih je JZ RTV SLO sklenil od 1.1.2010 do vključno 21.6.2010. V sklenjene
pravne posle od tega dne naprej se ji omogoči tekoči vpogled.
Nadzorni svet naroča, naj se mu na vpogled predloži vse pogodbe, ki so bile sklenjene od 1.1.2010 do
vključno 21.6.2010, in ni bil spoštovan »Pravilnik o kompetenčnem redu in notranji strukturi
pristojnosti v JZ RTV Slovenija«.

6. redna seja z dne 14. julija 2010
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje
- poročilo o realizaciji sklepov (z osnutkom strategije RTV SLO 2010-2014 in predstavitvijo spremenjenih
elementov v direktorskih pogodbah o zaposlitvi)
2. Tekoča obvestila »generalnega direktorja«
3. Poročilo v.d. generalnega direktorja o stanju na področju oglaševanja s posebnim
poudarkom na oglaševanju Svetovnega prvenstva v nogometu 2010
4. Pobude, razno
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1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE

6.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 5. redne seje brez pripomb.
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV
- Poslovanje in delovanje PPE MMC – predlog sistemske, organizacijske in kadrovske prenove PPE MMC ter
potrebnih statutarnih sprememb; strategija PPE MMC in strategija izvajanja varnostne politike IT sistemov
(sklep 3.1.2. v povezavi z dogovorom 4. redne seje in sklepom 5.1.2.) – Nadzorni svet ugotavlja, da še vedno ni prejel
predloga organizacijske in kadrovske prenove PPE MMC ter potrebnih statutarnih sprememb, medtem, ko sta
strategija PPE MMC in strategija izvajanja varnostne politike IT sistemov sestavni del predloženega osnutka
strategije RTV SLO 2010-2014. S tem je sklep 5.1.2. delno realiziran.
- Osnutek strategije RTV Slovenija 2010-2014 – Nadzorni svet se je seznanil s faznim poročilom priprave
strategije RTV SLO 2010-20114. Vodstvu zavoda naroča, naj na sejo v mesecu septembru predloži terminski
načrt sprejemanja strategije, vključno z odgovornimi osebami in na sejo v mesecu oktobru konkretnejši
dokument. Pri pripravi slednjega naj se upoštevajo predlogi iz razprave.
- Poročilo Komisije NS za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu dni in odgovornosti za nastalo
situacijo v MMC (sklep 5.1.5. v povezavi z dogovorom na seji)
6.1.2. Nadzorni svet imenuje v Komisijo za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu dni in
odgovornosti za nastalo situacijo v MMC še mag. Natašo Koprivšek in g. Antona Horvatiča.
V.d. generalnega direktorja do 31.7.2010 predloži komisiji vso relevantno gradivo in podatke s katerimi
razpolaga, da bo ta lahko zaključila z delom, vključno s poročilom o dejanskem upoštevanju in izvajanju
priporočil zunanje revizorke ter odgovori do zadev (trženje, najdi.si, TV pravice, Persek in izpad sistema AVA), na katere
je opozoril g. Martič v dopisu z dne 18.5.2010.
- Izvajanje začasne odredbe sodišča v primeru novinarke Mirjam Muženič (sklepa 3.1.2 , 4.1.4. v povezavi z
ugotovitvijo na 5. redni seji) – Nadzorni svet je v skladu z dogovorom z ugotovitvijo seznanil programski svet na seji
dne 22.6.2010.
- Poročila notranje revizijske službe (sklep 3.5.1. v povezavi z dogovorom na 4. redni seji in sklepom 5.1.6.) – Predsednica
Odbora za nadzor ekonomike poslovanja je člane nadzornega sveta seznanila s potekom realizacije predlogov
in sklepov odbora. Prvi rok za predložitev finančnega načrta in način poročanja o poslovanju za naslednja
obdobja je 31.7.2010, ko se predloži tudi poročilo za prvo polletje.
- Oglaševanje, trženje (dogovor 5. redne seje) – Poročilo v.d. generalnega direktorja o stanju na področju
oglaševanja bo obravnavano v okviru k 3. točki dnevnega reda.
- Poročilo o projektih, ki so bili realizirani zunaj plana (PPN) oz. tistih, kjer je prišlo do bistvenih prekoračitev
stroškov pri njihovi realizaciji (sklep 5.1.10 ) – Nadzorni svet je prejel dopolnjeno poročilo s stroški realizacije
projektov zunaj PPN 2010. Ob tem priporoča vodstvu, naj z notranjimi pravili oz. ustrezno statutarno uredi
postopek za prerazporeditev sredstev znotraj UPE in določitev tistih projektov, ki morajo v okviru pristojnosti
iti v obravnavo programskemu oz. nadzornemu svetu.
- »Kolo sreče« (sklep 5.1.11)
6.1.3. Nadzorni svet ugotavlja, da pri podpisu pogodbe o izvedbi TV serije »Kolo sreče« ni bil spoštovan
»Pravilnik o kompetenčnem redu in notranji strukturi pristojnosti v JZ RTV Slovenija«.
6.1.4. Nadzorni svet zahteva, da se nejasne določbe sklenjene pogodbe odpravijo in natančno definirajo v
skladu s predlogom Pravne službe RTV Slovenija.
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- Kadrovsko poročilo JZ RTV Slovenija (sklep 4.6.1.) – Nadzorni svet bo v okviru tekočih obvestil »generalnega
direktorja« obravnaval poročilo o zaposlovanju in o uresničevanju podpisanega dogovora v RTV SLO v prvem
polletju 2010.
- Izvajanje 92. člena Zakona o medijih (realizacija dogovora) – Nadzorni svet bo ponovno pozval Ministrstvo
za kulturo, naj imenuje predstavnika v strokovno skupino, ki bo uskladila odprta vprašanja glede izvajanja
92. člena Zakona o medijih.
- Projekti, za katere so bila usmerjena sredstva od prodaje obveznic Republike Slovenije in delnic Eutelsat
Communications (dogovor 5. redne seje na podlagi dopisa vodstva z dne 14.6.2010) – Nadzorni svet je prejel poročilo o
planu in porabi razvojnih sredstev JZ RTV Slovenija po posameznih projektih z navedbo vira financiranja in
odgovornih oseb za posamezne projekte. Realizacija porabe sredstev se nanaša na obdobje januar-junij 2010.
- Spremenjeni elementi v aneksih k direktorskim pogodbam o zaposlitvi in pogodbam, ki jih je podpisal in
vročal imenovanim v.d. generalnega direktorja (sklep 5.3.2.)
6.1.5. Nadzorni svet se je seznanil s spremenjenimi elementi v aneksih k pogodbam o zaposlitvi, za katere
Kadrovska in Pravna služba RTV SLO zagotavljata, da so skladni z veljavno zakonodajo v javnem
sektorju. Nadzorni svet naroča, naj se mu v roku 14-ih dni predloži pisna informacija o tem, kdo in
kakšne pogodbe oz. anekse so podpisali.

- Predlog Zakona O RTV Slovenija (dogovor 5. redne seje)
6.1.6. Nadzorni svet bo posredoval predlagatelju Zakona o RTV Slovenija stališča, ki so bila v zvezi z zakonom
izpostavljena na 5. redni seji. Vodstvo RTV SLO pa naj s strokovnimi službami pripravi amandmaje na
tistih točkah, kjer zakon RTV SLO ne zagotavlja ustreznega materialnega položaja.
- Končno poročilo o realizaciji ukrepov na ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2008 (sklep 3.5.2.) – vodstvo
zavoda predloži nadzornemu svetu na sejo v mesecu septembru.
2.

TEKOČA OBVESTILA »GENERALNEGA DIREKTORJA«

V okviru tekočih obvestil »generalnega direktorja« je nadzorni svet obravnaval:
- Poročilo o zaposlovanju in poročilo o uresničevanju podpisanega dogovora v RTV SLO v prvem polletju 2010 –
Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o zaposlovanju in o uresničevanju podpisanega dogovora v RTV
Slovenija v prvem polletju 2010.
- »Miss Slovenije« in »Koncert Carrerasa« – Nadzorni svet je bil s strani v.d. generalnega direktorja seznanjen s
predlogom za izvedbo projektov, ki sta izven PPN 2010, in sicer Miss Slovenije za miss sveta in koncertom
Carrerasa.
- Odobritev kvote za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu v letu 2010
6.2.1. Nadzorni svet odobri predlagano kvoto za izplačilo delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in
storitev na trgu v višini 716.000 EUR.
- Postopki v zvezi z vračilom preveč plačanega prometnega davka za obdobje 1996 do 1999 – Nadzorni svet je
bil s strani v.d. generalnega direktorja RTV SLO seznanjen z informacijo o sodnih postopkih v zvezi s plačilom
prometnega davka po odločbah DURS v obdobju 1996 do 1999 ter z možnostjo pridobitve dodatnega vračila
zamudnih obresti v višini 3,7 mio EUR.
Nadzorni svet je prejel v vednost tudi obvestilo o ceni delnice Eutelsat Communications in vrednosti naložbe
RTV Slovenija v družbi na dan 14.7.2010 in na seji prejel podatke o obiskanosti spletnega portala MMC.
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3.

POROČILO V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA O STANJU NA PODROČJU OGLAŠEVANJA S POSEBNIM
POUDARKOM NA OGLAŠEVANJU SVETOVNEGA PRVENSTVA V NOGOMETU 2010

Nadzorni svet je bil s strani v.d. generalnega direktorja seznanjen s trženjem svetovnega prvenstva v
nogometu 2010. Nadzorni svet naroča, naj se mu najkasneje do seje v mesecu septembru predloži
kompletno končno poročilo o obračunu oglaševanja v času svetovnega nogometnega prvenstva.
Poročilo predhodno obravnava Odbor za nadzor trženja.
POBUDE, RAZNO

4.

Nadzorni svet je v vednost prejel dopis Sindikata novinarjev Slovenije, sicer naslovljen na v.d. generalnega
direktorja g. Antona Guzeja, v zadevi »Zahtevek za odpravo kršitev Pogodbe o naročilu avtorskega dela št.
253344 med novinarjem Blažem Kosovelom in RTV Slovenija« in mnenje Pravne službe RTV Slovenija ter
odgovor odgovornega urednika v predmetni zadevi.
--Nadzorni svet o anonimkah ne bo razpravljal.
---

- Pooblastilo za vpogled v vse pravne posle ki jih je JZ RTV SLO sklenil od 1.1.2010 do 21.6.2010 (sklep 5.6.1.)
– Nadzorni svet je v skladu s sklepom 5.6.1. prejel pisno poročilo o ugotovitvah mag. Koprivšek pri pregledu
naključno izbranega vzorca pogodb dne 6.7.2010. Poročilo se predloži vodstvu zavoda, ki naj se do njega čim
prej opredeli. Glede na ugotovitve v primeru pogodb s področja prodaje oglasnega prostora v času svetovnega
prvenstva v nogometu nadzorni svet zahteva, da se mu do torka, 20.7.2010 predloži bilančno poročilo z
obračunom oglaševanja v času SPN vključno z mesecem julijem, z vsemi potrebnimi podatki (ceno pravic za
prenose; način obračuna popustov, njihova višina, prejemniki ter veljavnost spremembe prodajnih pogojev za
oglaševanje z dne 17.3.2010; osnovo za obračun nagrade agenciji S.V. - RSA; koliko so dobile agencije za oglaševanje v
času SPN na osnovi spremembe cenika). Poročilo naj v okviru možnosti čim prej obravnava Odbor za nadzor

trženja.

7. redna seja z dne 9. septembra 2010
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 6. redne seje
- poročilo o realizaciji sklepov
2. Poročilo o poslovanju zavoda v prvem polletju 2010 in v mesecu juliju 2010 z oceno poslovanja do
konca leta 2010
3. Tekoča obvestila generalnega direktorja
- predlog sprememb finančnega načrta 2010 vključno z vsemi projekti, ki so bili realizirani
izven PPN 2010 in s pregledom finančnih virov pokritja njihove realizacije
- informacija o pripravi PPN za leto 2011
4. Končno poročilo o realizaciji ukrepov na ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2008
5. Pobude, razno

1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 6. REDNE SEJE

7.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 6. redne seje brez pripomb.
POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV
- Poslovanje in delovanje PPE MMC – predlog sistemske, organizacijske in kadrovske prenove PPE MMC ter
potrebnih statutarnih sprememb (sklep 3.1.2. v povezavi z dogovorom 4. redne seje in sklepom 5.1.2.) – Nadzorni svet
soglaša s predlogom generalnega direktorja, da se po sestanku z vodstvom in zaposlenimi v PPE MMC,
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nadzornemu svetu predloži poročilo, vključno s predlogom potrebne organizacijske in kadrovske prenove
MMC ter morebitnimi potrebnimi statutarnimi spremembami.
- Terminski načrt sprejemanja strategije 2010-2014 – Generalni direktor nadzornemu svetu na naslednjo sejo
predloži terminski načrt sprejemanja strategije 2011-2014, vključno z odgovornimi osebami in strateškimi cilji
razvoja RTV Slovenija v tem obdobju.
- Poročilo Komisije NS za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu dni in odgovornosti za nastalo
situacijo v MMC (sklep 5.1.5. v povezavi z dogovorom na 6. redni seji) – Nadzorni svet pričakuje zaključno poročilo
komisije do naslednje seje.
- Poročilo o projektih, ki so bili realizirani zunaj plana (PPN) oz. tistih, kjer je prišlo do bistvenih prekoračitev
stroškov pri njihovi realizaciji (sklep 5.1.10 ) – Predlog bo obravnavan v okviru 3. točke dnevnega reda.
- »Kolo sreče« (sklep 5.1.11 v povezavi s sklepom 6.1.3.) – Nadzorni svet ugotavlja, da Programski svet RTV Slovenija
na seji dne 31.8.2010 ni odobril uvrstitve oddaje Kolo sreče v programsko shemo za leto 2010. Glede na to, da
je v pripravi PPN za leto 2011, je generalni direktor obvestil nadzorni svet, da se proučuje možnost o
smotrnosti umestitve oddaje v PPN 2011, saj stroški, ki so oz. bodo nastali v zvezi z oddajo v letu 2010 niso
vezani na začetek predvajanj oddaje, ali pa se bo pristopilo v dogovor z lastnikom licence za drugačen format
oddaje.
- Izvajanje 92. člena Zakona o medijih (realizacija dogovora) – Nadzorni svet ugotavlja, da so v skladu z
dogovorom 4. redne seje v strokovno skupino, ki bo uskladila odprta vprašanja glede izvajanja 92. člena
Zakona o medijih, imenovani predstavniki, in sicer iz GIZ SNAVP: g. Andrej Kregar in g. Matjaž Žbontar; iz RTV
Slovenija: g. Martin Žvelc, član nadzornega sveta in ga. Irena Bočko, glavna producentka PPE TV SLO in iz
Ministrstva za kulturo: go. Irena Ostrouška, sekretarka na Direktoratu za medije. Konstitutivni sestanek
skupine je bil 26.8.2010; za predsednika je bil izvoljen g. Martin Žvelc, ki o delu skupine tekoče obvešča tudi
nadzorni svet.
- Doseganje programskih deležev v programih RTV Slovenija v letu 2010
7.1.2. Nadzorni svet naroča vodstvu, naj do naslednje seje predloži seznam predvajanih oddaj do konca leta
s katerimi bo dosežen deleže AV del slovenskih neodvisnih producentov; pravila za vse oblike
sodelovanja z zunanjimi neodvisnimi producenti (AV razpisi, natečaji, povabila, itd.) ter v okviru
možnosti usklajeno metodologijo izračuna deležev s strokovno skupino za izvajanje 92. člena ZMed.

V PPN 2011 je potrebno natančno opredeliti z zakonom predpisano kvoto oddaj neodvisnih
producentov v okviru posameznih programov.
- Spremenjeni elementi v aneksih k direktorskim pogodbam o zaposlitvi in pogodbam, ki jih je podpisal in
vročal imenovanim v.d. generalnega direktorja (sklep 5.3.2. v povezavi s sklepom 6.1.5.) – Nadzorni svet je prejel
pisno informacijo kadrovske službe o odpravi nepravilnosti v aneksih oz. pogodbah vodstva RTV SLO. Na seji je
bil nadzorni svet s strani pomočnice generalnega direktorja za pravne in kadrovske zadeve seznanjen, da v.d.
generalnega direktorja g. A. Guzej ni ponudil v podpis novih aneksov, zdaj pa je potekel vsem članom vodstva
(ki so imeli podpisane anekse, ki niso bili v skladu z zakonodajo) mandat, razen odg. uredniku g. Geriču.
Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, da se g. Geriču takoj ponudi v podpis pogodba o zaposlitvi
skladna z zakonodajo.

- Predlog Zakona O RTV Slovenija (dogovor 5. redne seje) – Dogovor je bil realiziran. Nadzorni svet se je seznanil z
odgovorom Ministrstva za kulturo.
- Poročilo o obračunu oglaševanja v času SP v nogometu 2010 – Poročilo programsko poslovne ocene
projekta SPN 2010 bo upoštevano ob zahtevi za vpogled v pravne posle in polletnem poročilu poslovanja RTV
SLO.
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- Pooblastilo za vpogled v vse pravne posle ki jih je JZ RTV SLO sklenil od 1.1.2010 do 21.6.2010 (sklep 5.6.1.)
7.1.3

Nadzorni svet zahteva do naslednje seje pregled in vpogled v vse pogodbe, pri katerih ni bil spoštovan
»Pravilnik o kompetenčnem redu in notranji strukturi pristojnosti v JZ RTV Slovenija« in v vse
pogodbe, pri katerih niso bili spoštovani splošni pogoji oglaševanja RTV Slovenija, ki jih je sprejel
prejšnji nadzorni svet.

7.1.4. Nadzorni svet predlaga novemu generalnemu direktorju, naj za področje oglaševanja opravi poseben
strokoven pregled dosedanjega stanja in podlag poslovanja, podpisovanja pogodb, sistema popustov
in provizij, ipd., ki bo lahko kvalitetna osnova za pripravo novega koncepta oglaševanja. V okviru
zunanje revizije poslovanja za leto 2010 pa nadzorni svet priporoča, naj se v dogovorjenih postopkih
naroči tudi revizija področja marketinga.
7.1.5. Nadzorni svet predlaga vodstvu zavoda, da se predloženo pravno mnenje o veljavnosti aneksa 2 h
pogodbi o zaposlitvi bivšega v.d. generalnega direktorja RTV SLO, ki ga je podpisal prejšnji predsednik
Programskega sveta RTV Slovenija, do naslednje seje dopolni z odgovori na izpostavljena vprašanja na
seji.
Nadzorni svet se je seznanil s pravnim mnenjem glede zakonitosti imenovanja odgovornega urednika MMC
mag. Uroša Urbanije in naroča, naj se mnenje do naslednje seje dopolni z odgovorom, katera merila in kriteriji
so bili upoštevani pri presoji »poznavanja RTV dejavnosti«.
Nadzorni svet predlaga novemu generalnemu direktorju, naj naroči kadrovski in pravni službi, da pripravita
predlog opredelitve standardov za vse zahteve RTV Slovenija na kadrovskih razpisih.
7.1.6. Nadzorni svet naroča Odboru za kadrovske zadeve, naj podrobno pregleda prejeta določila pogodb o
zaposlitvah bivših vodstvenih delavcev RTV SLO in z ugotovitvami in priporočili seznani nadzorni svet
na naslednji seji.
7.1.7. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj tudi strokovne službe zavoda presodijo pravne temelje
predloženih pogodb o zaposlitvi bivših vodstvenih delavcev, da bodo usklajene z veljavno zakonodajo.

2.

POROČILO O POSLOVANJU ZAVODA V PRVEM POLLETJU 2010 IN V MESECU JULIJU 2010 Z OCENO
POSLOVANJA DO KONCA LETA 2010

7.2.1. Nadzorni svet je obravnaval poročilo o poslovanju JZ RTV Slovenija 1/6-2010 in 1/7-2010 ter se
seznanil z oceno poslovanja do konca leta 2010.
7.2.2. Nadzorni svet na naroča vodstvu zavoda, naj strogo omeji stroške poslovanja v okvir sprejetega
finančnega načrta 2010 in naredi vse, da bo poslovanje zavoda uravnoteženo s prihodki tako, da bo
poslovanje ob koncu leta v okviru PPN 2010.
Nadzorni svet se pridružuje opozorilu že odbora za nadzor ekonomike poslovanja, da skladno s 5. členom
Uredbe o delovni uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela za javne uslužbence, o delu plače za delovno
uspešnost iz naslova povečanega obsega dela za direktorje v JZ RTV Slovenija odloči s sklepom programski
svet, s soglasjem nadzornega sveta. Enako velja tudi za določitev višine izplačil za uspešnost iz tržne
dejavnosti.
---

Vodstvo zavoda naj predloži nadzornemu svetu na naslednjo sejo poročilo o izplačilih nagrad in daril.
---
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7.2.3. Nadzorni svet naroča generalnemu direktorju, naj se mu ob predložitvi »Srednjeročnega načrta
koriščenja razvojnih sredstev za obdobje 2010-2013« predloži tudi poročilo o realizaciji dosedanjih
razvojnih projektov, ki so bili financirani iz razvojnih sredstev, vključno z obrazložitvijo odstopanj od
načrtovane realizacije. V primeru, da razvojni projekti ne zasledujejo ciljev, naj se predlog morebitnih
sprememb upošteva v načrtovanih razvojnih projektih za obdobje 2010-2013.
---

Nadzorni svet naroča Odboru za kadrovske zadeve, naj podrobneje obravnava prejeto poročilo o stanju redno
zaposlenih delavcev, stroških dela redno zaposlenih delavcev in stroških po avtorskih in podjemnih pogodbah
na RTV Slovenija v obdobju 2006-2009 ter trende, ki so na tem področju zaznani v prvem polletju 2010. O
ugotovitvah naj nadzorni svet seznani na naslednji seji.
3.

TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

V okviru tekočih obvestil generalnega direktorja je nadzorni svet obravnaval:
- Predlog spremembe finančnega načrta 2010 vključno z vsemi projekti, ki so bili realizirani izven PPN 2010 in s
pregledom finančnih virov pokritja njihove realizacije
7.3.1. Nadzorni svet je bil seznanjen s sklepom (3-3 8. redne seje) Programskega sveta RTV Slovenija in
poročilom generalnega direktorja o realizaciji oddaje »Pogledi Slovenije«. Nadzorni svet ne sprejema
nobene spremembe finančnega načrta RTV SLO za leto 2010. Vse oddaje morajo biti realizirane v
okviru sprejetega finančnega načrta za leto 2010.
7.3.2. Nadzorni svet v zvezi s pogodbama o poslovnem sodelovanju obeh avtorjev oddaje »Pogledi
Slovenije« ugotavlja, da odstopata od prakse in notranjih predpisov. Ob tem nadzorni svet opozarja,
da gre za sklepanje pogodb o dolgoročnejšem sodelovanju in s tem poseganjem v finančne plane za
leto 2011 in 2012. Zato nadzorni svet predlaga generalnemu direktorju, naj v dogovoru s
pogodbenima strankama doseže drugačno pogodbeno ureditev, skladno z ekonomskimi interesi ter
pravili, ki veljajo za zaposlene in strokovne sodelavce RTV SLO.
- Informacija o pripravi PPN za leto 2011 – Nadzorni svet je bil na seji seznanjen z informacijo generalnega
direktorja o pripravah programsko -produkcijsko poslovnega načrta za leto 2011. Nadzorni svet naroča
vodstvu zavoda, naj predloži osnutek finančnega plana na sejo v mesecu oktobru.
- Informacija o podaljšanju pogodbe za izvedbo revizije za leto 2010 – Nadzorni svet se je seznanil z
informacijo generalnega direktorja o nameri podaljšanja pogodbe z revizijsko hišo ABC revizija, Ljubljana za
izvajanje storitev revidiranja računovodskih izkazov za leto 2010.
Nadzorni svet je prejel v vednost obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila
SAZAS-u za uporabo glasbenih neodrskih del v programih RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004 za mesec
junij in julij 2010 in na seji obvestilo o ceni delnice Eutelsat Communications in vrednosti naložbe RTV
Slovenija v družbi na dan 7.9.2010 ter obvestilo vodstva zavoda o izvedbi strojnih odpisov zastaranih terjatev
RTV prispevka.
4.

KONČNO POROČILO O REALIZACIJI UKREPOV NA UGOTOVITVE REVIZORJEVEGA POROČILA ZA LETO
2008

7.4.1. Nadzorni svet je prejel na znanje končno poročilo o realizaciji ukrepov na ugotovitve revizorjevega
poročila za leto 2008. Nadzorni svet pričakuje še poročilo zunanjega revizorja o ugotovitvah
dogovorjenih postopkov za leto 2009 in poročilo v zvezi z njihovo odpravo.
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5.

POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel dopis dr. Attila Kovácsa, člana Programskega odbora RTV programov za madžarsko
narodno skupnost v zadevi »Notranja revizija v RTV Slovenija - posredovanje informacije javnega značaja«.
Člani se strinjajo z odgovorom nadzornega sveta, ki ga pošiljatelju posreduje namestnica predsednika NS in
predsednica Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, mag. Nataša Koprivšek.
---

Nadzorni svet je prejel v vednost zahtevo Sindikata novinarjev Slovenije po ureditvi razmer v MMC RTV
Slovenija in pisna pojasnila mag. Uroša Urbanije, odgovornega urednika MMC, na zahtevo sindikata. Oboje
bo obravnavala Komisija NS za MMC.
---

Nadzorni svet je prejel v vednost dopise Pro Plus-a z dne 13.7.2010, 9.8.2010 in 26.8.2010 glede prijave kršitev
3. odst. 98. člena Zakona o medijih. Dopise bo obravnaval Odbor NS za nadzor trženja.
---

Nadzorni svet je prejel zahtevo Pro Plus z dne 26.08.2010 za dostop do informacij javnega značaja, v kateri
zahteva kopije dela zapisnikov 3. redne seje NS z dne 01.04.2010, 4. redne seje NS z dne 19.05.2010, 5. redne
seje NS z dne 21.06.2010, 6. redne seje NS z dne 14.07.2010 ter kopijo pisnega poročila o ugotovitvah mag.
Koprivšek pri pregledu naključno izbranega vzorca pogodb dne 06.07.2010 ter vse ostale informacije v zvezi z
relevantnimi deli citiranih zapisnikov. Nadzorni svet bo v prihodnje vsako takšno zahtevo preučil v zvezi z
dostopom do informacij javnega značaja posebej in ugotovil, ali zahtevani deli zapisnikov vsebujejo podatke,
ki so poslovna skrivnost RTV Slovenija, saj bi bili s tem podani razlogi za zavrnitev dostopa po ZDIJZ. Zahtevo
Pro Plus v zvezi z relevantnimi deli citiranih zapisnikov, ki se nanašajo predvsem na Odbor za nadzor trženja,
bosta predhodno pregledala predsednik odbora NS za trženje in generalni direktor RTV SLO ter ocenila, ali so
podani razlogi za zavrnitev dostopa po ZDIJZ ali pa teh razlogov ni.
---

Zahteva Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija po preverjanju suma sklenitve netransparentnih in
negospodarnih pogodb o zaposlitvi po pogodbah civilnega prava je upoštevana v sklepu 7.3.2.

1. korespondenčna seja z dne 29.-30. septembra 2010
dnevni red:
1. Sklep o izjavi nadzornega sveta generalnemu direktorju RTV Slovenija ob stavki javnega sektorja v
Javnem zavodu RTV Slovenija

1.1.K

Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme sklep o izjavi generalnemu direktorju RTV Slovenija ob stavki
javnega sektorja v Javnem zavodu RTV Slovenija, ki se glasi:
Sindikati RTV Slovenija so se pridružili stavki dela zaposlenih v javnem sektorju, kar razumemo kot
pozitivno izkazovanje solidarnosti in pripadnosti sistemu javnih uslužbencev. Vsekakor imajo javni
uslužbenci pravico do stavke, četudi so v času gospodarske krize delavci v privatnih podjetjih, še bolj
izpostavljeni.
Opozoriti želimo na dilemo glede načina in oblike stavke, saj trenutne razmere v RTV Slovenija ne
zagotavljajo dolgoročne stabilnosti poslovanja, kaj šele rasti. Veliko je parametrov, ki kažejo, da se
konkurenca krepi, gledanost in poslušanost programov RTV SLO upada, oglaševalci želijo dodatne
popuste.
Nadzorni svet zato opozarja, da je Javni zavod RTV Slovenija v primerjavi z drugimi deli javnega
sektorja v specifičnem položaju: stavka lahko neposredno vpliva na poslabšanje ekonomskega
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položaja javnega zavoda. Ni realno pričakovati, da bi morebitni izgubljeni prihodek javnemu zavodu
pokrili gledalci in poslušalci ter oglaševalci. Za razliko od drugih delov javnega sektorja (državne
uprave, policije zdravstva, šolstva), katerim bo povrnjena škoda iz proračuna države, bo RTV Slovenija
morala posledice nositi sama oziroma njeni zaposleni. Zato se stavka v RTV Slovenija razlikuje od stavk
v javni upravi.
Poleg tega RTV Slovenija nima ustreznega splošnega akta, ki bi opredeljeval minimalne programske
standarde RTV Slovenija v primeru stavke, kot jih poznajo v več evropskih državah. Nadzorni svet,
katerega naloga je nadzorovanje poslovanja RTV Slovenija in njegove zakonitosti, predlaga
poslovodstvu in sindikatom čim prejšnji sprejem takšnega akta.
Nadzorni svet zato poziva generalnega direktorja, da Stavkovni odbor in vse zaposlene na RTV
Slovenija obvesti o našem stališču.

1. izredna-nujna seja z dne 4. oktobra 2010
dnevni red:
1. Ukrepi vodstva RTV Slovenija v zvezi s stavko javnega sektorja

1.1.IZ Nadzorni svet se je seznanil s priporočilom Vlade RS glede odpovedi aneksov h kolektivnim pogodbam
in nalaga vodstvu RTV Slovenija, da sprejme vse potrebne ukrepe, namenjene izključno uveljavitvi
izida pogajanj med sindikati javnega sektorja in Vlado RS glede veljavnosti in dinamike odprave
plačnih nesorazmerij.
1.2.IZ Nadzorni svet priporoča vodstvu RTV Slovenija, da takoj po sprejetju novega Zakona o RTV Slovenija s
socialnimi partnerji prične postopek za pripravo nove kolektivne pogodbe RTV Slovenija.
1.3.IZ Nadzorni svet ugotavlja, da RTV Slovenija nima ustreznega splošnega akta, ki bi opredeljeval minimalne
programske standarde RTV Slovenija v primeru stavke, kot jih poznajo v več evropskih državah, niti
nima vnaprej definiranih nobenih pravil. Zato nadzorni svet priporoča vodstvu in sindikatom RTV
Slovenija, da nemudoma pristopijo k pripravi in sprejemu ustreznega tovrstnega splošnega akta.

8. redna seja z dne 14. oktobra 2010
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 7. redne, 1. korespondenčne in 1. izredne-nujne seje
- poročilo o realizaciji sklepov
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja
3. Osnutek finančnega načrta PPN za leto 2011
4. Poročilo zunanjega revizorja o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2009 in
poročilo zavoda v zvezi z njihovo odpravo
5. Prehod na digitalno oddajanje TV signala
6. Poročilo o realizaciji dosedanjih razvojnih projektov, ki so bili financirani iz razvojnih
sredstev, vključno z obrazložitvijo odstopanj od načrtovane realizacije
7. Pobude, razno

1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 7. REDNE, 1. KORESPONDENČNE IN 1. IZREDNE-NUJNE SEJE

8.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 7. redne seje brez pripomb.
8.1.2. Nadzorni svet sprejme zapisnik 1. korespondenčne seje brez pripomb.
8.1.3. Nadzorni svet sprejme zapisnik 1. izredne-nujne seje brez pripomb.
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POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV
- Poslovanje in delovanje PPE MMC in poročilo Komisije NS za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu
dni in odgovornosti za nastalo situacijo v MMC – Nadzorni svet vztraja na zahtevi, da vodstvo RTV SLO
pripravi koncept razvoja PPE MMC in ga vključi v strategijo razvoja RTV Slovenija. Hkrati pričakuje, da bo
komisija do naslednje seje predložila zaključno poročilo.
- Terminski načrt sprejemanja strategije 2010-2014 – Nadzorni svet se je seznanil s terminskim načrtom
priprave strategije razvoja in naroča generalnemu direktorju, naj mu jo predloži v obravnavo najkasneje na
sejo v januarju 2011.
- Doseganje programskih deležev v programih RTV Slovenija v letu 2010 (sklep 7.1.2.) – Nadzorni svet je prejel
seznam predvajanih oddaj do konca leta s katerimi bo dosežen deleže AV del slovenskih neodvisnih
producentov ter informativni izračun deležev po Zmed. Ob tem nadzorni svet naroča, da ko bosta
pripravljena, naj se mu v vednost predložita tudi dopolnjen Pravilnik o izvajanju javnega razpisa za odkup
slovenskih AV del neodvisnih producentov in Pravilnik za vse druge oblike sodelovanja z zunanjimi
neodvisnimi producenti.
- Spremenjeni elementi v aneksih k direktorskim pogodbam o zaposlitvi in pogodbam, ki jih je podpisal in
vročal imenovanim v.d. generalnega direktorja (sklep 5.3.2. v povezavi s sklepom 6.1.5.) – Na podlagi pojasnila
generalnega direktorja, da je podpisana pogodba o zaposlitvi odgovornega urednika informativnega programa
TV Slovenija skladna z veljavno zakonodajo, nadzorni svet ugotavlja, da je sklep realiziran.
- Pooblastilo za vpogled v vse pravne posle ki jih je JZ RTV SLO sklenil od 1.1.2010 do 21.6.2010 (sklep 5.6.1. v
povezavi s sklepom 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5. in 7.1.6.) – Nadzorni svet je prejel seznam pogodb, pri katerih ni bil spoštovan
»Pravilnik o kompetenčnem redu in notranji strukturi pristojnosti v JZ RTV Slovenija«. Ob tem nadzorni svet
pooblašča, da podrobnejši pregled pogodb glede na posamezna področja opravijo odbori, zlasti Odbor za
nadzor trženja in Odbor za nadzor ekonomike poslovanja.
8.1.4. Nadzorni svet ponovno opozarja na nesprejemljivost sklepanja pravnih poslov mimo kompetenčnega
reda, zato zahteva od novo imenovanega vodstva RTV Slovenija, da z vidika poslovanja preveri vse
pravne posle, kjer kompetenčni red ni bil spoštovan in v prihodnje zagotovi dosledno spoštovanje
pristojnosti v JZ RTV Slovenija«.
---

Nadzorni svet je bil s strani generalnega direktorja obveščen, da je v okviru zunanje revizije poslovanja za leto
2010 v dogovorjenih postopkih naročena tudi revizija področja marketinga (sklep 7.1.4.).
- Pravno mnenje k aneksu 2 h pogodbi o zaposlitvi bivšega v.d. generalnega direktorja RTV SLO (sklep 7.1.5)
8.1.5. Na podlagi dopolnitve pravnega mnenja k aneksu 2 h pogodbi o zaposlitvi bivšega v.d. generalnega
direktorja RTV SLO Nadzorni svet RTV SLO predlaga Programskemu svetu RTV SLO, da opravi
verifikacijo zapisnika s sklepi seje Programskega sveta z dne 14.1.2010.
---

Nadzorni svet se je seznanil z dopolnjenim mnenjem pravne službe glede zakonitosti imenovanja odgovornega
urednika MMC mag. Uroša Urbanije. Ob tem ugotavlja, da dokazilo o izpolnjevanju poznavanja RTV dejavnosti
ni bilo predloženo, pač je bilo poznavanje RTV dejavnosti pri kandidatu ugotovljeno na podlagi zaposlitvenega
razgovora in njegove vizije razvoja UPE MMC. Oceno o izpolnjevanju predmetnega pogoja pa sta sprejela oba
takratna programska direktorja na podlagi osebnih in neformalnih kriterijev.
---
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Generalni direktor je obvestil nadzorni svet , da je v pripravi predlog opredelitve standardov oz. meril in
kriterijev za vse zahteve RTV Slovenija o izpolnjevanju posameznega zaposlitvenega pogoja. Ko bo opredelitev
pripravljena, bo z njo seznanjen tudi nadzorni svet.
---

8.1.6. Na podlagi ugotovitve Odbora za kadrovske zadeve, da se opisi delovnih mest in njihovo dejansko
delo, ki ga opravljajo bivši vodilni kadri po poteku mandata, ne pokrivajo, nadzorni svet predlaga
generalnemu direktorju, da preveri omenjene pogodbe in jih uskladi z dejanskim delom, ki ga ti kadri
opravljajo.
---

Nadzorni svet glede na ugotovljeno aktualnost stališč Odbora za kadrovske zadeve priporoča vodstvu RTV SLO,
da naj nadaljuje z delom skupina za standarde in normative; da sistematično pristopi k reševanju problematike
vodenja in znanj za povečanje njegove učinkovitosti kot dela ekonomike poslovanja ter da ugotovi
srednjeročne in dolgoročne kadrovske potrebe ter jih vključi v PPN. O zaposlovanju zunaj kadrovskega plana
(PPN) pa mora skozi perspektivo ekonomičnosti poslovanja razpravljati tudi Odbor nadzornega sveta za
kadrovske zadeve in s stališčem seznaniti nadzorni svet.
- Izplačevanje delovne uspešnosti v letu 2010 – Nadzorni svet je prejel pojasnilo vodstva zavoda o izplačevanju
delovne uspešnosti v letu 2010.
- Poročilo o izplačilih nagrad in daril – Nadzorni svet je prejel pojasnilo, vezano na podeljene nagrade v
oddajah in programih RTV Slovenija v prvih osmih mesecih tega leta ter o postopkih oz. pravilih pri
podeljevanju nagrad.
2.

TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

V okviru tekočih obvestil generalnega direktorja je nadzorni svet bil seznanjen:

-

3.

z ukrepi vodstva za omejitev porabe v letu 2010 ter oceno poslovanja do konca leta;
z gibanjem števila socialno ogroženih zavezancev in invalidov, ki so oproščeni plačila RTV prispevka;
z obvestilom o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo
glasbenih neodrskih del v programih RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004 in
s ceno delnice Eutelsat Communications in vrednostjo naložbe RTV Slovenija v družbi na dan
14.10.2010.
OSNUTEK FINANČNEGA NAČRTA PPN ZA LETO 2011

Generalni direktor je seznanil nadzorni svet s pripravami Programsko poslovnega načrta za leto 2011 in
zagotovil, da bo finančni načrt za leto 2011 nadzornemu svetu predložen na sejo v mesecu novembru.
Nadzorni svet je prejel izdana navodila generalnega direktorja za odobritev finančnih sredstev za izvedbo
projektov izven letnega programsko produkcijskega načrta RTV Slovenija.
4.

POROČILO ZUNANJEGA REVIZORJA O UGOTOVITVAH DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA LETO 2009 IN
POROČILO ZAVODA V ZVEZI Z NJIHOVO ODPRAVO

Nadzorni svet je prejel revizorjevo poročilo o ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2009 in poročilo o
opravljenih prevetritvah notranjih kontrol za leto 2009 ter poročilo RTV Slovenija o realizaciji ukrepov na
ugotovitve revizorjevega poročila za leto 2009. Ob tem nadzorni svet naroča vodstvu RTV SLO, da opredeli vsa
možna tveganja pri poslovanju, jih finančno ovrednoti ter predvidi tudi možnost ukrepanja za njihovo
pravočasno preprečitev oz. morebitno odpravo.
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5.

PREHOD NA DIGITALNO ODDAJANJE TV SIGNALA

8.5.1. Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o prehodu na digitalno oddajanje TV signala. Ob tem opozarja
na kompleksnost projekta prehoda na digitalno televizijsko oddajanje in sočasno ugašanje analognega
televizijskega omrežja, zato podpira prizadevanja vodstva RTV Slovenija, da se analogno oddajanje v
Republiki Sloveniji ugaša postopno ter s tem gledalcem omogoči čim bolj nemoten prehod na digitalni
sprejem. Prav tako nadzorni svet podpira zaščito frekvenčnega spektra ob zahodni meji in se zavzema
za oddajanje v obeh sistemih - MPEG 4 in MPEG 2.
Nadzorni svet bo o tem z dopisom seznanil predsednika Vlade RS.
8.5.2. Nadzorni svet naroča vodstvu RTV Slovenija, naj mu v roku 14-ih dni predloži natančen akcijski načrt,
kaj bi pomenil prehod na digitalno oddajanje TV signala s 1. decembrom 2010 in kaj bi pomenilo
upoštevanje predloga RTV Slovenija o postopnem -šest mesečnem- ugašanju analogne oddajniške
mreže.
6.

POROČILO O REALIZACIJI DOSEDANJIH RAZVOJNIH PROJEKTOV, KI SO BILI FINANCIRANI IZ
RAZVOJNIH SREDSTEV, VKLJUČNO Z OBRAZLOŽITVIJO ODSTOPANJ OD NAČRTOVANE REALIZACIJE

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o realizaciji dosedanjih razvojnih projektov, ki so bili financirani iz
razvojnih sredstev, z obrazložitvijo razlogov za odstopanja od načrtovane realizacije in oceno do konca leta
2010. Ob tem naroča generalnemu direktorju, da na naslednjo sejo predloži srednjeročni načrt koriščenja
razvojnih sredstev za obdobje 2011-2014, ki naj nedokončane dosedanje razvojne projekte ponovno
ovrednoti ter predlog morebitnih sprememb upošteva v načrtovanih razvojnih projektih za obdobje 20112014.
7.

POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel dopis dr. Attila Kovácsa, člana Programskega odbora RTV programov za madžarsko
narodno skupnost, z dne 1.10.2010 v zadevi »Prevedba plačnega sistema v RTV-Studiu Lendava«. Člani se
strinjajo z odgovorom nadzornega sveta, ki ga pošiljatelju posreduje predsednik nadzornega sveta.
---

Nadzorni svet pričakuje od vodstva RTV SLO, da na nakazane spremembe Zakona o medijih v najkrajšem času
pripravi ter s predlogom strokovno utemeljenih pripomb oz. sprememb in dopolnitev zakona seznani tudi
nadzorni svet. Dopisno svoje morebitne predloge podajo tudi člani nadzornega sveta.

9. redna seja z dne 6. decembra 2010
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 8. redne seje
- poročilo o realizaciji sklepov
2. Poročilo o poslovanju RTV SLO v obdobju januar-september 2010
3. Programsko poslovni načrt JZ RTV Slovenija - Finančni načrt za leto 2011
- vrednost točke Cenika storitev OE Oddajniki in zveze
4. Srednjeročni načrt koriščenja razvojnih sredstev za obdobje 2011-2014
5. Tekoča obvestila generalnega direktorja
6. Predlog cenikov tržnih dejavnosti in storitev tržnih dejavnosti za javno službo za leto 2011
7. Pobude, razno

1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE

9.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 8. redne seje brez pripomb.
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POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV
- Poslovanje in delovanje PPE MMC in poročilo Komisije NS za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu
dni in odgovornosti za nastalo situacijo v MMC (sklepa 3.1.2. in 5.1.2. v povezavi z dogovorom 8. redne seje) – Nadzorni
svet naroča generalnemu direktorju, da mora biti strategija razvoja PPE MMC vključena v strategijo razvoja
RTV Slovenija, ki se nadzornemu svetu predloži na sejo v mesecu marcu 2011.
9.1.2. Nadzorni svet predlaga generalnemu direktorju, da se opravi strokovna revizija zakonitosti poslovanja
v MMC v zadnjem letu dni (junij 2009/ julij 2010).
9.1.3. Nadzorni svet razpušča imenovano Komisijo za pregled domnevnih nepravilnosti v zadnjem letu dni in
odgovornosti za nastalo situacijo v MMC.
- Doseganje programskih deležev v programih RTV Slovenija v letu 2010 (sklep 7.1.2.) – Nadzorni svet je prejel
zapisnik 3. seje s predlogi strokovne skupine za uskladitev odprtih vprašanj glede izvajanja 92. člena Zmed-AV
dela.
- Pooblastilo za vpogled v vse pravne posle ki jih je JZ RTV SLO sklenil od 1.1.2010 do 21.6.2010 (sklep 5.6.1. v
povezavi s sklepom 7.1.3., 7.1.4., 7.1.5., 7.1.6. in dogovorom 8. redne seje) – Nadzorni svet se je seznanil z zapisnikom 3.
redne seje Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in Odbora za nadzor trženja ter z ugotovitvijo, da pri
podpisovanju pogodb, navedenih na seznamu, ki ga je NS prejel na 8. redni seji, ni bil upoštevan Pravilnik o
kompetenčnem redu in notranji strukturi pristojnosti v JZ RTV SLO. Zato naroča generalnemu direktorju, da ga
obvesti, v primeru morebitno ugotovljene škode, ki bi nastala zaradi neupoštevanja kompetenčnega reda pri
podpisovanju pogodb.
- Pravno mnenje k aneksu 2 h pogodbi o zaposlitvi bivšega v.d. gen. direktorja RTV SLO in realizacija sklepa NS
8.1.5 – Nadzorni svet je bil s strani generalnega direktorja na seji obveščen, da je bila zadeva urejena v skladu
z zakonodajo, veljavno za javni sektor. Informacija o verifikaciji zapisnika s sklepi Programskega sveta z dne
14.1.2010 pa bo podana na naslednji seji.
- Pogodbe o zaposlitvi bivših vodilnih kadrov (sklep 8.1.6.) – Glede na objavljena javna razpisa za odgovorne
urednike radijskih in televizijskih programov RTV Slovenija bo nadzorni svet poročilo o realizaciji sklepa 8.1.6.
obravnaval na naslednji seji. Do takrat zahteva, da se predloženo poročilo dopolni, kot izhaja iz omenjenega
sklepa, kljub zagotovilu strokovnih služb, da so pogodbe o zaposlitvi bivših vodilnih kadrov sklenjene v skladu z
veljavnimi predpisi in v bistvenih delih ne odstopajo od ostalih sklenjenih delovno pravnih pogodb v zavodu.
- Opredelitev tveganj (dogovor 8. redne seje) – Nadzorni svet je prejel register tveganj. Ob tem opozarja
poslovodstvo zavoda na mnenje Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in dejstvo, da je obvladovanje
tveganj obvezna priloga letnega poročila o poslovanju.
- Prehod na digitalno oddajanje TV signala (sklepa 8.5.1. in 8.5.2. ) – Nadzorni svet ugotavlja, da je analogni izklop
potekal brez težav in po pripravljenem načrtu. V okviru pristojnosti RTV SLO so bile uspešno izpeljane tudi
komunikacijske aktivnostih pred samim prehodom z analognega na digitalno oddajanje. S 1. decembrom
2010, ko je RTV SLO ugasnila analogne oddajnike na območju RS, je digitalno omrežje multipleksa A doseglo
96 % gospodinjstev. Za tisti del gospodinjstev, ki živi na težavnejših predelih, bo zagotavljala oddajanje TV
signala z analognih oddajnikov do 30.6. 2011. Nadzorni svet čestita vsem sodelujočim za uspešno izpeljan
projekt.
- Osnutek Zakona o medijih – Nadzorni svet ugotavlja, da Osnutek Zakona o medijih podaja definicije
medijskih terminov in upošteva Direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah (Direktiva 2010/13/EU Evropskega
parlamenta in Sveta, Uradni list EU L 95/1). Kljub temu pa za RTV Slovenija prinaša nekatere omejitve, ki bodo
posledično pomenile neutemeljeno zmanjševanje možnosti pridobivanja sredstev od oglaševanja. Ključni za
RTV SLO sta predvsem omejitev kvot oglaševanja in programske kvote neodvisne avdiovizualne produkcije. Da
ne bi prišlo do poslabšanja ekonomskega položaja RTV Slovenija, nadzorni svet v okviru svojih pristojnosti
predlaga predlagatelju zakona, da se pri omejevanju kvot oglaševanja implementira Direktiva EU o
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avdiovizualnih medijskih storitvah v pravni red Republike Slovenije in se ne postavlja strožjih omejitev od
Direktive. Kar zadeva programskih kvot, se v Osnutku ohranjajo enaki odstotki kvot, kot jih določa sedanji
ZMed v 92. členu. Pri tem nadzorni svet predlaga, da se določi kvote s fiksnim relativnim deležem.
O svojem stališču in predlogu bo nadzorni svet seznanil tudi predlagatelja zakona.
- Realizacija sklepa NS 7.1.4. – Nadzorni svet je prejel »Pregled medijskega trga v Sloveniji in RTV« z oznako
interne uporabe ter »Revizorjevo poročilo o ugotovitvah dogovorjenih postopkov na področju marketinga«.
9.1.4. Nadzorni svet na podlagi revizorjevega poročila o ugotovitvah dogovorjenih postopkov na področju
marketinga z vidika zakonitosti poslovanja zavoda ugotavlja, da je bila sprememba prodajnih pogojev
v zvezi s trženjem svetovnega prvenstva v nogometu 2010, objavljena na spletni strani RTV SLO, z
začetkom veljavnosti 17.3.2010, uveljavljena, ne da bi bila sprejeta oz. potrjena na nadzornem svetu.
9.1.5. Nadzorni svet na podlagi revizorjevega poročila o ugotovitvah dogovorjenih postopkov na področju
marketinga z vidika zakonitosti poslovanja zavoda ugotavlja, da način trženja paketnih ponudb ni bil
opredeljen in paketne ponudbe niso imele osnove v dosedanjih prodajnih pogojih, ki so bili potrjeni na
nadzornem svetu prejšnjega mandata.
9.1.6. Nadzorni svet naroča poslovodstvu, da ga obvesti o morebitni nastali škodi iz naslova opustitev,
ugotovljenih s sklepoma 9.1.4. in 9.1.5.
--Nadzorni svet daje podporo vsem predlogom Odbora za nadzor ekonomike poslovanja, Odbora za nadzor
trženja in Odbora za spremljanje investicij, javnih naročil in poslovnih pogodb, kot izhajajo iz predloženih
zapisnikov sej v mesecu novembru in naroča vodstvu zavoda, naj jih upošteva.
2.

POROČILO O POSLOVANJU RTV SLO V OBDOBJU JANUAR-SEPTEMBER

Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju januar-september 2010.

3.

PROGRAMSKO POSLOVNI NAČRT JZ RTV SLOVENIJA - FINANČNI NAČRT ZA LETO 2011
- vrednost točke Cenika storitev OE Oddajniki in zveze

9.3.1. V primeru razvojnih projektov, ki so bili vključenih v Načrt koriščenja razvojnih projektov za
obdobje 2007-2010 in še niso bili potrjeni, nadzorni svet zahteva, da se mu predloži dokument
identifikacije vsakega razvojnega projekta (DIP) v potrditev pred koriščenjem sredstev, v skladu z
veljavnimi Merili za koriščenje sredstev, prejetih iz kupnine za delnice in drugih prihodkih iz tega
naslova.
9.3.2. Nadzorni svet RTV Slovenija na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena
Statuta JZ RTV Slovenija (Ur. l. RS, št. 106/2006), na predlog generalnega direktorja sprejme finančni plan
JZ RTV Slovenija za leto 2011.
Ob tem nadzorni svet opozarja, da tako kot so spremljale neznanke pripravo in sprejemanje plana,
predvsem vezane na nov srednjeročni načrt razvoja RTV Slovenija in novo medijsko zakonodajo, ko
trenutno za nobeno od njih še ni znano, ali se bodo uveljavile in s kakšnimi posledicami, bodo vplivale
tudi na izvajanje plana v letu 2011.
V skladu z zakonom in statutom mora generalni direktor predložiti finančni načrt še v mnenje
Programskemu svetu RTV SLO. V primeru, da bi v postopku pridobitve soglasja prišlo do bistvenega
posega v programsko poslovni in s tem v finančni načrt za leto 2011, generalni direktor o tem takoj
obvesti nadzorni svet.
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9.3.3. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena Statuta RTV Slovenija (Ur. l. RS,
št. 106/2006) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme, da se vrednost točke v OE OZ s 01.01.2011 za storitve
analognega oddajanja nacionalnim programom, programom posebnega pomena in za storitve ostalim
radiodifuznim organizacijam zviša za 28,34 odstotkov in znaša 0,13537 €.
4.

SREDNJEROČNI NAČRT KORIŠČENJA RAZVOJNIH SREDSTEV ZA OBDOBJE 2011-2014

9.4.1. Nadzorni svet bo Načrt koriščenja sredstev iz kupnine delnic in obveznic v lasti RTV SLO v obdobju
2011-2014 obravnaval hkrati s strategijo razvoja RTV Slovenija 2011-2014 predvidoma na seji v
mesecu marcu 2011.
5.

TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- Vloga za koriščenje razvojnih sredstev za investicijski projekt HD reportažni avtomobili
9.5.1. Nadzorni svet dovoljuje koriščenje dodatnih finančnih sredstev za razvojni projekt HD reportažni
avtomobili, ki je v načrtu investicij označen z zaporedno številko PP 67.
V okviru tekočih obvestil generalnega direktorja je nadzorni svet prejel še:
-

-

-

-

obvestilo o nadaljevanju dela komisije za vodenje postopka prodaje delnic v družbi Eutelsat
Communications s predstavitvijo in poslovanjem družbe Eutelsat Communications ter poročilo o oceni
vrednosti naložbe in ceno delnice Eutelsat Communications in vrednost naložbe RTV SLO v družbi na
dan 15.11. in 2.12.2010;
pravno mnenje glede izplačila nagrad iz Eutelsat - Čadež, Kadunc in Gregorač - z njihovim pismom
generalnemu direktorju RTV SLO v zadevi »Izvršitev sklepa Nadzornega sveta RTV Slovenije»;
odgovor generalnega direktorja RTV SLO na opozorilo oz. odprto pismo glede odprave tretje četrtine
plačnih nesorazmerij s pozivom Sindikata KUU RTV SLO in odprtim pismom SNS in Koordinacije
novinarskih sindikatov RTV SLO;
obvestilo o izvedbi odpisov zastaranih terjatev RTV prispevka;
gibanje števila socialno ogroženih zavezancev in invalidov, ki so oproščeni plačila RTV prispevka;
obvestilo o nadaljevanju rednega mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih
neodrskih del v programih RTV Slovenija po pogodbi z dne 25.5.2004 za meseca september in oktober
2010;
obiskanost spletnega portala MMC. Nadzorni svet naroča, naj se mu v prihodnje posreduje podatke o
gledanosti TV in poslušanosti RA programov, predvsem trženjske ciljne skupine, to je žensk v starosti
18 do 49 let.

Generalni direktor je nadzorni svet na seji seznanil, da je tekom seje prejel predlog sindikatov za delitev dela
plače zaposlenim iz naslova uspešnosti poslovanja. Nadzorni svet je opozoril na zakonitost morebitnega
izplačila, ki mora v imeti osnovo v veljavnih pravnih aktih, odločitev in odgovornost pa sta na strani
poslovodstva.
6.

PREDLOG CENIKOV TRŽNIH DEJAVNOSTI IN STORITEV TRŽNIH DEJAVNOSTI ZA JAVNO SLUŽBO ZA
LETO 2011

9.6.1. Vodstvo RTV SLO je obvestilo nadzorni svet, da je bil, upoštevaje predlog razprave Odbora za nadzor
trženja, ki je Prodajne pogoje za oglaševanje v programih RTV SLO s ceniki za leto 2011 obravnaval na
3. redni seji dne 23.11.2010, popravljen zadnji stavek V. točke prodajnih pogojev, ki se pravilno
glasi:« Izvajalec lahko v primeru neizpolnjevanja dogovorjene obveznosti iz pogodbe, spremeni
določbe pogodbe v delu višine popustov.« Čistopis teksta je upoštevan v originalu prodajnih pogojev,
ki bodo tudi javno objavljeni na spletnih straneh RTV SLO.
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9.6.2. Nadzorni svet sprejme predlog Odbora za nadzor trženja, da se v prodajne pogoje vključi besedilo, na
podlagi katerega generalni direktor v primerih odstopanja od prodajnih pogojev pridobi soglasje
nadzornega sveta.
9.6.3. Na podlagi 27. člena Zakona o RTV Slovenija (ZRTVS-1, Ur.l. RS št. 96/05) in 22. člena Statuta RTV Slovenija
(Ur. l. RS, št. 106/2006) Nadzorni svet RTV Slovenija sprejme predložene cenike tržnih dejavnosti in cenike
storitev tržnih dejavnosti za javno službo za leto 2011, in sicer:
-

Cenike za trženje oglaševalskega časa in trženje programov s splošnimi pogoji poslovanja RTV SLO
in prodajnimi pogoji za oglaševanje v programih RTV SLO
Cenik storitev OE Oddajniki in zveze
Cenike za založniško dejavnost
Cenike za komercialno uporabo arhivskega gradiva
Cenik OE Glasbena produkcija in glasbeni programi

Ceniki in prodajni pogoji stopijo v veljavo s 1.1.2011 in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb
ali novih pogojev oz. cenikov. Za njihovo ustrezno objavo so zadolžene pristojne službe oz. enote.
- Ponudba za sponzorstvo in oglaševanje v prenosih dirk Formule 1 v letu 2011 in ponudba za sponzorstvo in
oglaševanje v prenosih smučanja v sezoni 2010/2011
9.6.4. Nadzorni svet se je seznanil in potrjuje predložene ponudbe za sponzorstvo in oglaševanje v
programih RTV SLO in MMC v prenosih dirk Formule 1 v letu 2011 in prenosih smučanja v sezoni
2010/2011.
7.

POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel v vednost: dopisa Pro Plus-a z dne 3. in 22.11.2010 glede prijave kršitve 3. odstavka 98.
člena Zakona o medijih s pojasnilom vodstva RTV SLO na opozorila o prekoračevanju oglaševalskega časa in o
drugih kršitvah Zmed ter izjavo ZZB NOB Slovenije, vezano na referendum o Zakonu RTV SLO.

10. redna seja z dne 22. decembra 2010
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 9. redne seje
2. Tekoča obvestila generalnega direktorja
3. Pobude, razno
- priprava poročila o delu NS v letu 2010

1.

POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE

10.1.1. Nadzorni svet sprejme zapisnik 9. redne seje brez pripomb.
2.

TEKOČA OBVESTILA GENERALNEGA DIREKTORJA

- PPN za leto 2011 – Finančni načrt
10.2.1. Nadzorni svet RTV SLO ugotavlja, da na podlagi sklepov 10. redne seje Programskega sveta RTV SLO ni
prišlo do bistvenih posegov v PPN za leto 2011, ki bi vplivali na finančni načrt JZ RTV SLO za leto 2011.
Programski svet tudi ni podal mnenja o finančnem načrtu, v katerem bi predlagal nadzornemu svetu
spremembe oziroma dopolnitve finančnega načrta.
Nadzorni svet potrjuje svoj sklep 9.3.2., s katerim je sprejel finančni načrt JZ RTV SLO za leto 2011.
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10.2.2. Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, da do konca meseca aprila 2011 poda oceno o možnosti
realizacije plana 2011 oz. predlaga njegovo morebitno spremembo.
- Poročilo o delni prodaji delnic in vrednosti naložbe – Nadzorni svet se je seznanil s poročilom o delni

prodaji delnic in z vrednostjo naložbe na dan 20.12.2010.
- Prodajni pogoji za oglaševanje - Drugi posebni popusti
10.2.3. Nadzorni svet priporoča poslovodstvu RTV SLO, da se posli na sekundo sprejmejo kot prevladujoča
oblika prodaje in le kot izjema sistem CPP.
10.2.4. Nadzorni svet naroča Odboru za nadzor trženja, naj se skupaj s strokovnimi službami pripravijo
kriteriji, po katerih se bodo v prihodnje obravnavali CPP posli.
V okviru tekočih obvestil generalnega direktorja je nadzorni svet prejel obvestilo o nadaljevanju rednega
mesečnega plačevanja nadomestila SAZAS-u za uporabo glasbenih ne odrskih del v programih RTV Slovenija
po pogodbi z dne 25.5.2004 za mesec november 2010. Generalni direktor je na seji podal ustno informacijo o
doseženem dogovoru s predstavniki reprezentativnih sindikatov in sveta delavcev o izplačilu dela plače redno
zaposlenim iz naslova uspešnosti poslovanja za leto 2010, v skladu z veljavno zakonodajo za javni sektor ter
obvestil nadzorni svet o napovedi tožbe s strani družbe Class I.

3.

POBUDE, RAZNO

- Priprava poročila o delu NS v letu 2010 – Nadzorni svet je v skladu z 9. členom svojega poslovnika dolžan
pripraviti poročilo delu v letu 2010. Sprejme ga ob zaključku poslovnega leta ter ga predloži Državnemu zboru
RS, Vladi RS in predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV Slovenija. V ta namen bo članom s strani
tajništva sveta posredovan CD na katerem bodo shranjeni sprejeti zapisniki in sklepi v letu 2010.
- Dopis SNS v zadevi »Preprečevanje dela novinarki Mirjam Muženič za informativne programe TV Slovenija –
Kljub temu, da je nadzorni svet prejel dopis v vednost, zahteva od novo imenovanega programsko poslovnega
vodstva RTV Slovenija, naj upošteva že sprejete sklepe nadzornega sveta v predmetni zadevi in nemudoma
prepreči nezakonito preprečevanje dela novinarki Mirjam Muženič v informativnem programu TV Slovenija.
- Poročilo o projektih, ki so bili realizirani zunaj PPN za leto 2010 – Nadzorni svet naroča vodstvu zavoda, naj
do naslednje seje predloži poročilo o projektih, ki so bili v letu 2010 realizirani izven PPN-ja.

===================================
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