
DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE 

Ljubljana, 29. julij 2002 Letnik XXVIII St. 76/1 

POROČILO 
- Skrajšano poročilo o delu in zapisniki vseh sej Nadzornega Odbora RTV Slovenije v mandatnem obdobju 129 

julij 1998 - julij 2002 - EPA 590 - III 
(nadaljevanje) 



OBVESTILO 

Spoštovani naročnik! 

Obveščamo Vas, da smo 30.06.2002 zaprli žiro 
račun št.: 50100-637-55237. Od 01.07.2002, 

opravljamo plačilni promet preko transakcijskega 
računa št.: 01100-8450000512, odprtega pri Upravi 
za javna plačila v Ljubljani. 

Uredništvo Poročevalca 

Spoštovani naročnik POROČEVALCA, 

Na osnovi določil Zakona o davku na dodano 
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju 
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99) 
objavljamo, da je DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE 
SLOVENIJE, Šubičeva 4,1000 LJUBLJANA, davčni 
zavezanec za davek na dodano vrednost na 
podlagi prvega odstavka 76. člena zakona o davku 
na dodano vrednost. 

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na 
dodano vrednost vam sporočamo podatke: 

matična številka : 5022924 
davčna številka : 21881677 
TRR : 01100-8450000512 

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno 
pisno informacijo posameznim naročnikom. 

Uredništvo Poročevalca 



Nadaljevanje iz Poročevalca št. 76 

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 22.02.2000 

ZAPISNIK 

15. Tedne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 21. februaija 2000. Seja se je 
pričela ob 12.40 uri v sejni sobi 4A/23, IV.nadstropje RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič, mag. 
Borut J. Sommeregger, Jožica Komatar in Sandi Čolnik 

ODSOTNA ČLANA NADZORNEGA ODBORA:Anton Majzelj in Vida Petrovčič -oba opr. 

OSTALI PRISOTNI: Janez (Sadež (generalni direktor RTV Slovenija) 
Igor Kadunc (pomočnik gen. dir. ta poslovno področje) 
Daija Podlogar (vodja Finančnega sektorja) 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji predlagani 

dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje 
2. Realizacija sklepov 
3. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar - december 1999 

- zaključni račun za leto 1999 
4. Programsko poslovni načrt Javnega zavoda 

RTV Slovenija za leto 2000 
5. Pobude, razno. 

Adl 

Predlog zapisnika 14. redne seje so člani odbora prejeli z vabilom za sejo. Sprejet je 
bil ugotovitveni sklep: 

1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 14. redne seje brez pripomb. 

Ad 2 

V gradivu so Člani odbora prejeli pregled realizacije sklepov 14. redne seje. 
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Ad3 

Člani odbora so v gradivu prejeli poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar - 
december 1999 in zaključni račun za poslovno letp 1999 ter na seji bilanco stanja na 
dan 31.12.1999 z grafičnim prikazom, ki so priloga originala zapisnika. Podrobnejša 
pojasnila sta na seji podala g. Igor Kadurtc, pomočnik generalnega direktorja za 
poslovno področje in ga. Darja Podlogar, vodja Finančnega sektorja. G. Kadunc je 
podrobneje predstavil izračun uspeha oziroma izgube, iz katere izhaja, da je zavod_ 
zaključil poslovno leto 1999 z izkazano razliko med prihodki in stroški v višini 179 
mio SIT, kar je za 176 mio SIT boljše od planiranega rezultata in za 424 mio SIT 
boljše kot leta 1998. Kar zadeva izkazanega pozitivnega rezultata, pa bo ta v bilanci, 
ki se izkazuje za obračun davka od dobička, namenjen za pokritje izgube iz leta 1995. 
Dr. Metka Tekavčič je v razpravi opozorila na očitke sindikatov glede kratkoročnega 
časovnega razmejevanja in njihovega posledičnega vpliva na povečevanje izgube, pri 
čemer pa predloženi prikaz trditve ne potrjuje. Glede na to, da bo to vprašanje 
izpostavila ob obravnavi revizijskega poročila, je apelirala na vodstvo, da revizorja o 
tem že predhodno seznani. Na vprašanje, kakšno je stanje dogovorov v zvezi z 
zahtevano trinajsto plačo sindikatov, pa sta generalni direktor in ga. Darja Podlogar 
v odgovoru opozorila na mnenje Ministrstva za delo, da zavod ni upravičen do 
omenjenega izplačila (o tem je vodstvo seznanilo tudi sindikate), poleg tega pa izplačilo ni 
mogoče, saj RTV Slovenija nima obračunanih prispevkov, niti jih ne more obračunati 
za nazaj. 

Soglasno (5,0.0) je bil sprejet sklep: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga Svetu RTV Slovenija 
sprejem naslednjih sklepov v zvezi Z zaključnim računom za leto 
1999: 

RTV Slovenija je poslovno leto 1999 zaključila z naslednjim rezultatom 

1. Prihodki RTV Slovenija so znašali 19.708.799.280,58 
Odhodki so znašali 19.529.805.229,40 
Presežek prihodkov v letu 1999 znaša 178.994.051,18 

v 
Celotna izguba RTV znaša: 
izleta 1995 382.586.873,49 
iz leta 1996 1.365.305.875,19 
iz leta 1997 556.703.853,83 
izleta 1998 245.484.331,09 
Skupaj izguba 2.550.080.933,60 

2. Svet RTV sprejme inventurne zapisnike, z ugotovljenimi razlikami, ki so 
sestavni del zaključnega računa 

a) material na zalogi: 
odpisov 537.078,86 
manjkov zDDV 110.417,53 
viSkov 23.986,71 
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b) gotovi proizvodi ZKP: 
odpisov 117.146,00 
manjkov zDDV 64.563,45 
viškov 4.041,00 

c) drobni inventar 
odpisov iz rednega poslovanja 23.193.595,72 
manjkov iz rednega poslovanja 372.237,61 
odpisov iz počitniške dejavnosti 114.041,57 
Sedanje vrednosti ni nič, ker se drobnemu 
inventarju 100 % vrednosti odpiše ob izdaji 
v uporabo. 

d) osnovna sredstva: 
odpisi osnovnih sredstev 24.631.646,10 
odpisi - zaradi prodaje Satelit v Zgb 31.004.173,10 
ovrednoteni viški osnovnih sredstev 2.469.000,00 
ovrednotena brezplačno prejeta OS 18.894.000,00 

Sedanje vrednosti odpisov in manjkov iz rednega poslovanja, skupaj s 
pripadajočimi davki, bremenijo izredne stroške poslovanja, viški so izredni 
prihodki iz poslovanja. 

3. V breme izrednih odhodkov se 
knjiži: 
odpisi domačih in tujih teijatev kupcev - priloga 1 in la 52.172.869,73 
izrednih odhodkov v višini - priloga 2 78.689.137,08 
odpisi teijatev nad valuto 60 dni -redni 125.022.525,67 
popr.vredn. obresti od toženih teijatev 337.987.061,52 
odpisi teijatev za naročnino 112.238.986,27 
popr.vredn. obresti od tožene naročnine 127.943.450,50 
odpisi teijatve nad valuto 60 dni -naročnina 261.419.870,68 
popr.vrednosti zalog razreda 3 48.494.875,30 
skupaj izredni odhodki 1.143.968.776,75 

4. V dobro izrednih prihodkov se knjiži: 
naknadno plačane odpisane teijatve 147.615.151,31 
prihodki iz preteklih let -priloga 4 99.487.769,35 
pozitivna razlika popravka vrednosti zalog razr.6 3.567.178,75 
drugi izredni prihodki - naročnina 23.925.949,16 
skupaj izredni prihodki 274.596.048,57 

5. Svet RTV Slovenija ugotavlja, da znaša znesek sredstev oziroma virov 
sredstev iz rednega poslovanja SIT 17.683.683.647,37, iz sredstev oziroma 
skladov temeljnega dela skupne porabe SIT 88.283.271,10, iz stanovanjskih 
sredstev oziroma stanovanjskega sklada SIT 451.524.839,87, tako da znaša 
skupna aktiva oziroma skupna pasiva SIT 18.223.491.758,34. 
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Ad4 

Člani Nadzornega odbora so v gradivu prejeli dopolnitve programsko poslovnega 
načrta Javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2000, ki so priloga originala zapisnika. 
Podrobnejše pojasnilo sta podala generalni direktor in pomočnik generalnega 
direktorja za poslovno področje. Opozorila sta na spremenjeno dinamiko povišanja 
RTV prispevka kot je bil vgrajen v plan (predviden je bil 7% dvig s 1. februarjem), in sicer je 
vlada odobrila povišanje prispevka s 1. marcem za 3 % in s 1. julijem za 2%. V sled. 
kasnejšega in manjšega povišanja prispevka bodo zmanjšani predvideni prihodki od 
naročnine za okoli 400 mio SIT, zamaknjeno pa bo tudi predvideno povečanje števila 
plačnikov RTV prispevka. Posledično pa bo nižji tudi poslovni rezultat, in sicer iz 
308 mio SIT predvidenega dobička na 214 mio SIT. 

Na predlog g. Branka Grimsa je bil sprejet dogovor, da generalni direktor do 
naslednje seje Nadzornega odbora predloži pisno pojasnilo v zvezi z obvestilom 
Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije, ki se nanaša na obseg, oziroma 
omejevanje oglaševanja v nacionalnih programih. 

Soglasno (5,0,0) je bil sprejet sklep: 

4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z dopolnitvami programsko 
poslovnega načrta Javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2000 in predlaga 
svetu, da ga sprejme v dopolnjeni obliki 

AdS 

Člani Nadzornega odbora so v gradivu prejeli dopis Sindikata kulturno umetniških 
ustvarjalcev, na katerega pisni odgovor pripravi generalni direktor do naslednje seje 
odbora. 

Mag. Borut J. Sommeregger je v razmislek predlagal smiselnost širše razprave v 
zvezi s čezmejno televizijo. 

Člani odbora so se seznanili s pismom g. Jurija Cvikla in podprli predlog generalnega 
direktorja, da se z njim sestane. 

Seja je bila končana ob 13.40 uri. 

Zapisala: 
Darja Kocjan, l.r. 

Predsednik Nadzornega odbora: 
Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 14.04.2000 

ZAPISNIK 

16. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 14. aprila 2000. Seja se je 
pričela ob 12.40 uri v sejni sobi 4A/23, IV.nadstropje RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič, mag. 
Borut J. Sommeregger, Jožica Komatar, Vida Petrovčič in Anton Majzelj 

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: Sandi Čolnik -opr. 

OSTALI PRISOTNI: Janez Čadež (generalni direktor RTV Slovenija) 
Igor Kadunc (pomočnik gen. dir. za poslovno področje) 
Dalja Podlogar (vodja Finančnega sektorja) 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji predlagani 

dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 15. redne seje 
2. Realizacija sklepov 
3. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar - februar 2000 
4. Otvoritvena bilanca Javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2000 
5. Pobude, razno. 

Adl 

Predlog zapisnika 15. redne seje so člani odbora prejeli z vabilom za sejo. Sprejet je 
bil ugotovitveni sklep: 

1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 15. redne seje brez pripomb. 

Ad2 

V gradivu so člani odbora prejeli pregled realizacije sklepov 15. redne seje s 
priloženima poročiloma o uresničevanju priporočil Sveta za radiodifuzijo RS in 
dejavnosti Tiskarne RTV Slovenija in na seji informacijo o ISO standardu (sklep 3-10 
13.redna seja), obnove pisarne generalnega direktorja in sejne sobe 4A/23 (IS.redna seja, 
točka 5) ter poročilo o tekočem izvajanju projekta čezmejne televizije. 
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Sprejetje bil ugotovitveni sklep: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s predloienimi poročili 
realizacije sklepov, medtem ko bo podrobnejši pregled nerealiziranih sklepov 
opravil na naslednji seji. 

Ad 3 

Člani odbora so v gradivu prejeli tabelarni pregled in poročilo o poslovanju zavoda v 
obdobju januar - februar 2000, ki je priloga originala zapisnika. 
Generalni direktor in pomočnik za poslovne zadeve sta podala tudi podrobnejšo 
informacijo o izvajanju projekta zajemanja novih RTV naročnikov. 

Na podlagi predlogov v ra2pravi so bili sprejeti sledeči sklepi: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s poslovanjem zavoda v obdobju 
januar-februar 2000 in ugotovil, da je bilo poslovanje skladno s planom. 

3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da na 
naslednjo sejo predloii pisno mnenje, da za izvedbo projekta pridobivanja 
novih RTV naročnikov ni bil potreben javni razpis po Zakonu o javnih 
naročilih. 

3-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da na 
naslednjo sejo predloii analizo učinka nove TV programske sheme (enoumi 
informativni blok). 

G. Anton Majzelj se je zavzel za terminološko ustreznejše podajanje poročil o 
poslovanju zavoda. 

Ad4 

V gradivu za sejo so člani odbora prejeli otvoritveno bilanca stanja na dan 
01.01.2000, razkritje uskladitve računovodskih evidenc,, sredstev v upravljanju in 
stanje teijatev v izven bilančni evidenci ter na seji bilanco stanja s primerjavo in 
deleži (brez izgube in dobička), ki so priloga originala zapisnika. Podrobnejše pojasnilo 
sta na seji podala g. Igor Kadunc, pomočnik generalnega direktoija za poslovne 
zadeve in ga. Darja Podlogar, vodja Finančno računovodskega sektoija. Pojasnila sta, 
da je začeto stanje sredstev in virov usklajeno in pripravljeno v skladu z novim 
Zakonom o računovodstvu (Url RS 23 z d™ &.4.2000). Odredbi o razčlenjevanju in 
merjenju prihodkov in odhodkov uporabnikov enotnega konkretnega načrta (UrlRS 86 z 
dnt 22.I0.J999) in Pravilnikom (Ur.Lits 110z dn* 30.12.1999). V skladu z zakonom in Navodili 
za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega načrta je bila 
otvoritvena bilanca 31. marca poslana Ministrstvu za finance v predpisani obliki 
(izpolnjeni obrazec podpišeta generalni direktor in in odgovorna oseba za sestavljanje bilance). Kar 
zadeva uskladitve računovodskih evidenc so finančne naložbe v tuja podjetja ali 
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delnice usklajene s stanji pri ustanovitelju, iz dolgoročnih depozitov -Eutelsat- pa je 
znesek, za katerega je bil vnaprej oblikovan obračunan prihodek v letu 2000, prenesen 
med kratkoročne terjatve. Teijatve iz poslovanja - naročnine- je dejansko stanje 
prenešeno po stanju 31.12.1999, popravek pa je oblikovan samo do višine odpisov 
teijatev v januarju in marcu 2000 ter v višini tožene glavnice. Med kratkoročne 
obveznosti so preneseni deli dolgoročnih kreditov, in sicer za toliko, kot znašajo 
obveznosti plačil v letu 2000. V izven bilančni evidenci so vodene tudi teijatve bivših 
republik in tuja osnovna sredstva. Kar zadeva izgube iz preteklih let, se je ta v skladu 
z Navodili za uskladitev računovodskih evidenc za uporabnike enotnega kontnega 
načrta z Zakonom o računovodstvu bistveno zmanjšala, vendar pa ob tem neplačilna 
sposobnost zavoda še vedno ostaja. Glede na pojasnilo, da revizijska hiša ni 
pregledala otvoritvene bilance, je g. Anton Majzelj predlagal, da se jo da v pregled 
tudi pooblaščenemu revizorju. 

Na predlog dr. Metke Tekavčič in ga. Vide Petrovčič sta bili sprejeti pobudi: 

- da vodstvo zavoda na naslednji seji, pod posebno točko dnevnega reda, seznani 
člane Nadzornega odbora, kakšne so odgovornosti le-tega, v smislu Zakona o 
javnih financah in 

- da poda pisni seznam dolinikov do RTV Slovenija, oziroma tovrstnih terjatev, ki 
presegajo 500 tisoč SIT in so bile vključene v otvoritveno bilanco za leto 2000. 

Predsedujoči je zahteval od vodstva, da preveri, ali za otvoritveno bilanco zadošča 
samo sklep Nadzornega odbora, oziroma od Ministrstva za finance o tem pridobi 
ustrezno pisno mnenje. 

Soglasno je bil sprejet sklep: 

4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z otvoritveno bilanco Javnega 
zavoda RTV Slovenija za leto 2000. 

Ad 5 

Generalni direktor je podal informacijo o zaključku postopka kriminalistične 
preiskave (uradnega poročila ie nima) in obisku davčne inšpekcije (plačati prometni davek za 
leto 1999 nekaj več kot 400 mlo SIT in okoli 100 mio SIT zamudnih obresti). Več članov odbora je 
v razpravi podprlo opozorilo ga. Vide Petrovčič v zvezi s škodo, ki je bila storjena 
hiši kot celoti, ob plasiranju odprtega pisma sindikatov povezanih z domnevnimi 
nepravilnosti v poslovanje RTV Slovenija v medije in vprašanje odgovornosti zanjo. 

G. Branko Grims je postavil vprašanje v zvezi s komentarji na Radiu Slovenija, 
povezanimi s Katoliško cerkvijo in verujočimi (primer je *Papei bi se moral v imenu Jezusa 
Kristusa opravičiti za obstoj Cerkve'.) Glede na ustavno določilo o prepovedi vzpodbujanja 
nestrpnosti proti verujočim je opozoril na kaznivo dejanje tovrstnega početja, zato ga 
je zanimalo, ali in kako bo zaradi takšne uredniške politike ukrepalo vodstvo zavoda. 
Prav tako je kot sporen, z vidika novinarske etike in zakonodaje, označil prispevek o 
okrajih v TV Tedniku z dne 13. aprila 2000 in menil, da je Šlo za navadno politično 
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propagando, ki pa je v času izven uradnega predvolilnega obdobja prepovedana. Tudi 
v tem primeru gaje zanimalo, ali bo glede takšne uredniške politike vodstvo ukrepalo 
in kako. 
Mag. Borut J. Sommeregger je ob tem opozoril na zahtevnost in profesionalnost 
priprave prispevkov v TV Tedniku in apeliral na urednika omenjene oddaje, da v 
bodoče to upošteva pri izbiri novinarjev, ki prispevke pripravljajo. 

Člani Nadzornega odbora so prejeli dopis Sindikata kulturno umetniških delavcev z 
dne 24.02.2000 in na seji pisni odgovor* glede izpostavljenega vprašanja nakupa 
programske opreme. Oboje je priloga originala zapisnika. Glede na naslovljenost 
različnih dopisov in pisem na Nadzorni odbor, je mag. Borut J. Sommeregger 
predlagal, da se odbor do njihove obravnave v prihodnje najprej načelno opredeli. 

Na predlog mag. Boruta J. Sommereggerja je bil sprejet dogovor, da se v mesecu 
maju v okviru RTV Slovenija organizira okrogla miza v zvezi z čezmejno televizijo in 
nanjo povabi pristojne iz Kopra, Trsta in slovenskih organizacij iz zamejstva. 

Seja je bila končana ob 14.20 uri. 

Zapisala: Predsednik Nadzornega odbora: 
Darja Kocjan, l.r. Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 21.06.2000 

ZAPISNIK 

17. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 20. junija 2000. Seja se je 
pričela ob 14.10 uri v sejni sobi 4A/23, IV.nadstropje RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič, mag. 
Borut J. Sommeregger, Jožica Komatar in Vida Petrovčič 

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: Anton Majzelj in Sandi Čolnik - oba opr. 

OSTALI PRISOTNI: Janez Čadež (generalni direktor RTV Slovenija) 
Igor Kadunc (pomočnik gen dir. za poslovno področje) 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Na predlog predsedujočega (da se zaradi odsotnosti obeh programskih direktorjev 2. točka 
predlaganega dnevnega reda 'Izvriitev sklepa NO RTV Slovenija o izdelavi kriterijev za prenose 
prireditev" prestavi na naslednjo sejo) je bil soglasno sprejet in obravnavan naslednji 

dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 16. redne seje in pregled realizacije sklepov 
2. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar - april 2000 
3. Vsebinsko poročilo o realizaciji plana za leto 1999 

• informacija o reviziji zaključnega računa 
4. Pobude, razno. 

Adl 

Predlog zapisnika 16. redne seje so člani odbora prejeli z vabilom za sejo. Sprejetje 
bil ugotovitveni sklep: 

1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 16. redne seje brez pripomb. 

Poročilu realizacije sklepov 16. redne seje, ki so ga člani odbora prejeli v gradivu, sta 
bila priložena: 
- analiza učinka nove programske sheme (tnoumi informativni blok) - sklep 3-3 in 
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- pravno mnenje Inštituta za javno upravo v zvezi s spremembo pristojnosti, dolžnosti 
in materialno odškodninske odgovornosti članov Sveta in Nadzornega odbora RTV 
Slovenija, glede na novo zakonodajo na področju finančnega poslovanja s 
priloženimi zakoni (odgovor na vprašanje, kakšne so odgovornosti članov Nadzornega odbora, v 
smislu Zakona o javnih financah). 

Na seji so člani odbora prejeli na vpogled seznam dolžnikov do RTV Slovenija, 
oziroma terjatev, ki presegajo 500 tisoč SIT in so bile vključene v otvoritveno bilanco 
za leto 2000. Glede na to, da so (po pojasnilu g. Igorja Kadunca) v seznam zajete vse 
odprte terjatve (zapadle, nezapadle in tiste v tožbi), je bil na predlog ga. Vide Petrovčič in 
dr. Metke Tekavčič sprejet dogovor, da: 

- vodstvo do naslednje seje poda pisni seznam zapadlih terjatev, ki presegajo 500 
tisoč tolarjev in so bile vključene v otvoritveno bilanco 

V zvezi z realizacijo dogovora, ki se nanaša na preverbo, ali za otvoritveno bilanco 
zadošča samo sklep Nadzornega odbora ter realizacijo sklepa 3-2 (da za izvedbo projekta 
pridobivanja novih RTV naročnikov nI bil potreben javni razpis po Zakonu o javnih naročilih) je g. KadunC 
pojasnil, da pisnega mnenja zavod sicer ni prejel, je pa bila otvoritvena bilanca v 
predpisani obliki poslana ministrstvu. Glede na to, da opozorila o kakršnem koli 
neskladju ni bilo, je mogoče razumeti, da je bil postopek ustrezen. Kar zadeva 
izvajanja projekta pridobivanja novih naročnikov in potrebnega javnega razpisa, pa je 
opozoril na 55. člen zakona, ki omogoča prekoračitev, če obsega dela ni bilo mogoče 
predvideti, sicer pa gre v ponovno objavo javni razpis za nadaljevanje del iz naslova 
omenjena projekta. 

Ob informaciji o projektu čezmejne televizije, ki jo je na seji podal generalni 
direktor, je mag. Borut J. Sommeregger (ob razumevanju, da je realizacija projekta vezana 
na denar) opozoril na porajajoča se vprašanja zamejcev in ponovno apeliral na vodstvo 
zavoda, da razmisli in vendarle povabi predstavnike zamejcev ter jih seznani z 
dogajanjem in svojimi intencijami vezanimi na omenjeni projekt. 

Na vprašanje predsedujočega, ali je že v celoti realiziran sklep 3-8 13. redne seje, ki 
se nanaša na beleženje poslovnih dogodkov na samo enem mestu, je g. Kadunc 
pojasnil, da so poslovni dogodki sicer evidentirani v skladu z zakonodajo, da pa je 
problem na programski strani, kjer so po oddajah sredstva predvidena in planirana z 
angažiranimi sredstvi. 

Ad2 

Člani odbora so prejeli poročilo in tabelarni pregled o poslovanju zavoda v obdobju 
januar - april in januar-maj 2000. Glede na podano pisno poročilo je generalni 
direktor na seji dejal, da je pozitivno poslovanje po prvih petih mesecih predvsem 
rezultat višjih prihodkov od planiranih (prihodki od oglaševanja, drugi komercialni prihodki, prihodki 
od satelitskih aktivnosti) na prihodkovni strani in nižjih stroških, ki pa so delno tudi rezultat 
izvajanja ukrepov racionalizacije. Na opozorilo dr. Metke Tekavčič, da- realizacija 
nekaterih postavk kaže na njihovo bistveno višje planiranje (npr. poštni, telefonski in 
transportni stroški so nižji za 45 mio SIT, službena potovanja za 29 mio SIT) ter vprašanje, kdo jih 
je planiral, oziroma kaj je vzrok njihovi nižji realizaciji, je pojasnil, da je nekatere 

138 



stvari težko planirati v naprej, pri čemer pa se kažejo tudi rezultati izvajanja ukrepov 
zmanjševanja in racionalizacije stroškov, še posebej tam, kjer je to mogoče (tudi na 
omenjenih postavkah). Dodal je še, da pozitivni poslovni rezultat daje tudi dobro osnovo 
za višje pokrivanje izgube iz preteklih let, kot je bilo predvideno. V sled omenjenega 
bo najveijetneje predlagal ustrezen rebalans plana. Ga. Vida Petrovčič je opozorila, 
na sicer v poročilu o realizaciji sklepov predložena pojasnila v zvezi z analizo učinka 
nove TV programske sheme (gre za enourni informativni blok), kjer pa je pričakovala 
predvsem analizo finančnega učinka, oziroma večjega učinka iz naslova oglaševanja. 
Opozorila je na nekoliko nespretno, oziroma nelogično pojasnilo urednika dnevno- 
informativnih oddaj, ki v točki 3 navaja, da je "marketinški učinek novega polurnega 
bloka z materialne plati nespremenjen, s programske pa je količina oglasov skrajšana 
na celih pet minut". Na drugi strani pa iz točke 5 -"Načrti uredništva do jesenske 
sheme"- izhaja, da namerava zmanjšati število marketinških in samonapovednih 
prekinitev novega polurnega bloka, oziroma še bolje - skrajšati njihovo sedanjo 
skupno dolžino šestih minut na račun obogatitve tistega dela, ki se imenuje "Vaš 
kraj". Menila je, da bi bilo namreč nesprejemljivo, gledano s finančne plati, da bi bil 
tovrsten blok brez marketinškega učinka, saj utegne priti na eni strani do 
samozadovoljstva glede gledanosti, vendar na drugi strani brez ustreznega 
marketinškega efekta. V sled omenjenega je predlagala, da se za obravnavo na eni 
prihodnjih sej pripravi celovita analiza finančnega učinka. Predlog sta podprla tudi 
mag. Borut Sommeregger in generalni direktor ter ga dopolnila s predlogom, da se 
na sejo povabi odgovorne programske delavce in da se zadeva obravnava v mesecu 
septembru, ko bosta v oceno vključena še poletna meseca. Kar zadeva projekta 
"Prešeren", pa je mag. Sommeregger menil, da ni toliko bistvena finančna 
nepreračunljivost, kajti pri tako velikih projektih do prekoračitev prihaja, kot je 
nesprejemljiva in nedopustna cenzura, oziroma pogojevanje s strani države. 

Na podlagi razprave sta bila soglasno sprejeta sklepa: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da je bilo poslovanje zavoda v prvih 
petih mesecih v okviru letnega programsko poslovnega načrta, da pa je 
vodstvo zavoda zaradi ugodnih poslovnih izidov le napovedalo ustrezen 
rebalans plana (za pokrivanje Izgube Iz preteklih let). 

2-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju in direktorju 
TV programov, da za obravnavo na septembrski seji pravočasno predložita 
celovito analizo finančnega učinka nove TV programske sheme (enourni 
Informativni blok). Na sejo bosta vabljena tudi programska direktorja. 

Ad 3 

Člani odbora so prejeli vsebinsko poročilo o realizaciji plana za leto 1999, ki je 
priloga originala zapisnika. Glede na to, da so člani odbora že obravnavali finančno 
poročilo o poslovanju za leto 1999, niso pa še prejeli končnega revizijskega poročila, 
je bil soglasno sprejet sklep: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z vsebinskim poročilom o 
realizaciji plana za leto 1999. Podrobnejšo obravnavo revizije zaključnega 
računa bo odbor opravil, ko mu bo predloženo končno revizijsko poročilo. 
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Ad4 

Mag. Borut J. Sommeregger je predlagal, da vodstvo zavoda poda javni odgovor na 
trditev g. Janeza Dularja (v sobotni prilogi Dela dne 17. junija), da se na RTV odzivniku 
odgovarja samo v angleščini. 

Na predlog mag. Boruta J. Sommereggerja in ga. Vide Petrovčič je bil soglasno 
sprejet sklep: 

4-1 Nadzorni odbor naroča generalnemu direktorju in direktorju TV programov, 
da predložita finančno analizo projekta "Prešeren" - kje je prišlo do 
prekoračitev plana, oziroma kje je bilo planiranje realno, kje in zakaj pa je 
prišlo do prekoračitev ter koliko denarja je kdo vloiil in koliko dobil. 
Nenazadnje tudi, kakšni so bili vplivi na uredniško politiko. 

Seja je bila končana ob 15.30 uri. 

Zapisala: Predsednik Nadzornega odbora: 
Darja Kocjan, l.r. Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 19.07.2000 

ZAPISNIK 

18. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 18. julija 2000. Seja se je 
pričela ob 12.55 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič, 
mag. Borut J. Sommeregger, Jožica Komatar in Sandi Čolnik 

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA : Anton Majzelj in Vida Petrovčič - oba 
opr. 

OSTALI PRISOTNI: Janez Čadež (generalni direktor RTV Slovenija) 
Andrej Korinžek (pooblaščenirevizor KPMG Slovenija dLo.o.) 
Dalja Podlogar (vodja Finančnega sektorja) 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavan je bil naslednji 
dnevni red: 
1. Potrditev zapisnika 17. redne seje In pregled realizacije sklepov 
2. Revizijsko poročilo 
3. Predlog za odkup poslovnega deleža pri Teleray do.o. 
4. Ugotovitev o prenehanju mandata Člana Nadzornega odbora 
5. Pobude, razno: 

• informacija s posveta o pravnih osebah javnega prava 

Adl 

Predlog zapisnika 17. redne seje in pregled realizacije sklepov so člani odbora prejeli 
z vabilom za sejo. Sprejetje bil ugotovitveni sklep: 

1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 17. redne seje brez pripomb. 

Ob realizaciji sklepov 17. redne seje so člani odbora na seji prejeli na vpogled 
semam zapadlih teijatev na dan 31.12.1999, ki so presegale 50 tisoč tolarjev in so bile 
vključene v otvoritveno bilanco za leto 2000 ter odgovor direktorja TV programov na 
sklep 4-1 (finančna analiza projekta "Prešeren") in sklep 4-1 12. redne seje (pravilnik o 
urejanju prenosa prireditev kadar te niso v organizaciji RTV Slovenija, oziroma državnega značaja - 
kaj je dopustno, v kolikšni meri ter kdaj in pod kakšnimi pogoji), ki Sta priloga originala 
zapisnika in ju bo odbor podrobneje obravnaval na naslednji seji, ko bo prisoten tudi 
direktor TV programov. 
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Ad2 

V gradivu so člani odbora prejeli poročilo o reviziji računovodskih izkazov za 
poslovno leto 1999 in pregled bilance stanja Javnega zavoda RTV Slovenija na dan 
1.1.2000, ki sta priloga originala zapisnika. Oba dokumenta je podrobneje predstavil 
g. Andrej Korinšek, pooblaščeni revizor revizijske dražbe KPMG. Revidiranje 
računovodskih izkazov, ki jih sestavljata bilanca stanja na dan 31.12.1999 ter izkaz 
uspeha za leto 1999 in revidiranje bilance stanja na dan 1.1.1200, je bilo v skladu s 
temeljnimi revizijskimi načeli in standardi, medtem ko so bili v okviru revizije 
preiskani tudi dokazi, ki podpirajo zneske in razkritja v računovodskih izkazih. 
Ugotovljeno je bilo, da je zavod v obdobju 1997 do 1999 brezplačno uporabljal 
kapacitete infrastruktumih objektov (oddajniki in zveze) družbe Telecom d.d., družba 
Telekom d.d. pa kapacitete RTV Slovenija. Dne 27.01.2000 sta pravni osebi sklenili 
dogovor o poravnavi medsebojnih obveznosti, po katerem RTV Slovenija dolguje 
Telekom-u 16.153 tisoč SIT in Telekom RTV Slovenija 83.620 tisoč SIT. Dobiček iz 
tega naslova v znesku 67.467 tisoč SIT pa ni bil zajet v računovodskih izkazih za leto 
1999, niti v bilanci stanja na dan 1.1.2000. Na vprašanje dr. Metke Tekavčič, ali je 
bilo to tehnično sploh mogoče, je revizor v odgovoru dejal, da ne, saj je bila pogodba 
podpisana šele (meseca marca) po oddaji zaključnega računa. 
V nadaljevanju je revizor podal ugotovitev, da so bili krediti z devizno klavzulo na 
dan 31.12.1999 preračunani s srednjim tečajem valut Banke Slovenije, pri čemer pa je 
obveznost zavoda višja za 24.279 tisoč SIT - preračunano s pogodbeno dogovorjenim 
tečajem. Kot dolgoročna rezervacija za odložene prihodke iz naslova komercialnih 
reklam je na dan 31.12.1999 izkazana obveznost do ORF v višini 211.113 tisoč SIT. 
Iz pogodbe, ki je bila sklenjena leta 1991 in zapade v letu 2001, izhaja, da bo 
preostali znesek potrebno odplačati, pri čemer pa po mnenju revizijske hiše navedeni 
znesek ni dolgoročna rezervacija, temveč dolgoročna obveznost iz poslovanja. Zunaj 
bilančno pa niso izkazane hipoteke v višini 500.000 tisoč SIT in druga zastavljena 
sredstva (bodoče terjatve) ter možne obveznosti. 
Razen omenjenega, pa po mnenju revizorja računovodski izkazi za leto 1999 bilanca 
stanja na dan 1.1.2000 -z izjemo omenjenih in neurejenega zemljiškoknjižnega stanja- 
predstavljajo resnično in pošteno finančno stanje zavoda v skladu z Zakonom o 
računovodstvu. 
Glede pravilnosti in pravočasnosti obračunavanja prometnega davka, je bilo 
pojasnjeno, da je inšpekcijski pregled, ki je bil zaključen febraaija 2000, opravila 
Davčna uprava RS. Iz ugotovitve zapisnika -na katere je RTV Slovenija podala 
pripombe, medtem ko končni zapisnik 5e ni bil izdan- pa izhaja, da zavod od naročnin 
v prvem polletju 1999 ni obračunaval davka od prometa storitev po stopnji 6,5%, 
zaradi česar naj bi bili prihodki izkazani za 393.316 tisoč SIT previsoko, obveznosti 
do države pa za enak znesek, povečan za zamudne obresti, prenizko. Zavod je 
evidentiral tudi osnovna sredstva v uporabi -katera so bila v celoti ali delno 
financirana iz sredstev proračuna RS- in sicer v višini, ki ni bila financirana iz 
državnega proračuna. Dne 3.4.2000 pa je bila med RTV Slovenija in Ministrstvom za 
promet in zveze RS podpisana Pogodba o prenosu osnovnih sredstev v upravljanje, na 
osnovni katere jih bo zavod v letu 2000 vknjižil med svoja, in sicer v višini 443.967 
tisoč SIT, do dižave pa vzpostavil obveznost za njen delež. 
Podrobnejša opozorila na pomanjkljivosti so zajeta v pismu poslovodstvu vključno s 
priporočili za njihovo odpravo, ki pa jih bo Nadzorni odbor podrobneje obravnaval, 
ko mu bodo predložena, zato je pooblaščeni revizor nekatere od njih povzel in pri tem 
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opozoril, da so več ali manj vse vezane na neustrezno notranjo kontrolo oziroma 
nadzor (nujno organizirati službo z ustrezno avtonomijo in pristojnostmi, kajti en notranji revizor je 
premalo), računalniško podporo in pravno službo. Gre namreč za velikost in 
kompleksnost zavoda z različnimi dejavnostmi in velikim številom poslovnih 
dogodkov, pri čemer pa ni določil in sodil. Prav tako ni določeno kje naj se hrani 
dokumentacija, kajti vsi dokumenti za isti poslovni dogodek se ne hranijo na istem, 
niti na enem mestu. Zato so izpostavljeni trije segmenti po mnenju revizorja ključni 
za izboljšanje oz. odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti 

Člani odbora so v razpravi opozorili na pismo sindikatov in očitane nepravilnosti pri 
poslovanju, pri čemer pa se revizijska hiša do izpostavljenih vsebinskih vprašanj 
očitno ni opredeljevala. Na vprašanje g. Branka Grimsa, če so jih pregledali in 
kakšne so bile ugotovitve, med drugim je izpostavil problem podpisovanja pogodb 
predvsem v programskem delu, ki bi naj imele napačno pravno osnovo in bile sporne 
z vidika davčne kontrole, je g. KorinŠek pojasnil, daje bil z zadevo seznanjen in da je 
prejel tako pismo, kot odgovore in komentarje vodstva ter tudi s strani Nadzornega 
odbora izraženo željo, da se določene stvari podrobneje pregledajo. Upoštevaje 
poročilo o revidiranju računovodskih izkazov in po preverbi nekaterih navedb, je 
osebno mnenja, da so očitki, "grobo rečeno zelo subjektivni". Gre namreč zato, da so 
avtorji pisma zaposleni delavci, ki bi se lahko pozanimali in preverili verodostojnost 
trditev najprej v hiši. Ker zavod nima določil in sodil, je težko presojati, ali je neka 
odločitev pravilna ali ne. Zaradi kompleksnosti poslovanja prihaja do zelo velikega 
števila poslovnih dogodkov in s tem tudi različnih pogodb, pri čemer pravna služba tej 
dinamiki, v zasedbi kakršni je, enostavno ne more slediti in zadostiti. Kot primer je 
navedel avtorske pogodbe, kjer ni sporno, kaj je avtorsko delo, pač pa je sporno 
vprašanje načina izplačevanja (kako s* lahko plačuje), sicer gre za določeno davčno 
tveganje. Upoštevati je potrebno ustrezno zakonsko podlago, ta je na primer za javna 
naročila natančno določena. Znotraj zavoda pa se pojavljajo koprodukcije, kjer je 
sprejet in velja pravilnik o koprodukcijah. Revizor pa kljub temu težko presoja, kaj še 
je in kaj ni več koprodukcija. Glede na revizijske dokaze lahko revizor stvari le 
razkrije ali predstavi, ocenjevati ali so bile odločitve pravilne ali ne, pa ne more. V 
sled tega tudi na navedbe sindikatov ni bilo izdano posebno poročilo. Ker je v hiši 
računsko sodišče, je predlagal, da se za pregled zaprosi slednje. V ilustracijo je 
predstavil primer ^ u so gapodrobmj*pregUdaio nabave reportažnega avtomobila, kjer je 
po pregledu zajetne dokumentacije edina in takoj ugotovljena pomanjkljivost, da ni 
bilo javnega razpisa, medtem ko vsi ostali očitki ne držijo v popolnosti. Bili sta dve 
komisiji (ena pred odločitvi/o o nabavi in druga po nabavi), ki sta opravili tehnični pregled ter 
Ocenili smotrnost nabave avtomobila (pripomba bi bila, da ni bilo pogledano v zadostni meri toda 
odločitev Je bilo potrebno sprejeti hitro, kajti ponujena cena v primerjavi s trino ceno Je bila zelo ugodna in Jena 
podlagi strokovne presoje oiitno kazala na to. da se nakup izplača) in po nakupu Opravili Zelo 
natančen, kvaliteten in korekten popis stanja avtomobila - kaj je uporabnega, kaj bo 
potrebno nadomestiti in od kod ter kam bo dana oprema iz avtomobila. Za dodatno 
opremo, kije presegala pet milijonov tolarjev, pa so bili opravljeni javni razpisi. Tudi 
kar zadeva očitka sindikata po boljših plačah glede na dosežen poslovni rezultat, je 
poudaril, da mora zavod po zakonu najprej pokriti izgubo preteklih let Kar zadeva 
aktivnih časovnih razmejitev, na katere je opozorila dr. Metka Tekavčič (omenja se 
namreč le obračunane, pa le nt zaračunane obresti) in S tem povezan OČitek sindikatov, da SO te 
naraščale hitreje kot je to objektivno možno, kar pa je vplivalo tudi na višino 
izkazanega poslovnega rezultata - s tem naj bi vodstvo zavajalo organ nadzora in 
upravljanja - jepooblaičeni revizor dejal, da ta očitek ne drži. 
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Na podlagi predlogov v razpravi so bili soglasno (5.0,0) sprejeti sledeči sklepi: 

2 -1 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga svetu, da sprejme revizijsko poročilo . 
revizijske družbe KPMG o poslovanju Javnega zavoda RTV Slovenija za leto 
1999. 

2-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da v celoti 
upošteva priporočila za odpravo pomanjkljivosti, ki izhajajo iz revizijskega 
poročila in pisma poslovodstvu ter pripravi konkretne ukrepe. 
Nadzorni odbor pričakuje, da mu bo najkasneje do meseca oktobra 2000 
predloženo delno poročilo o načinu upoštevanja priporočil oziroma 
načrtovanih ukrepih, ob koncu leta 2000 pa končno poročilo o njihovih 
učinkih na poslovanje Javnega zavoda RTV Slovenija. 

2-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do 
naslednje seje predloži finančno poročilo zunanje revizorke o projektu 
"Prešeren". 

Ad3 

Člani Nadzornega odbora so prejeli pisni predlog vodstva RTV Slovenija za odkup 
poslovnega deleža RTV Slovenija pri Teleray d.o.o. s pobudo slednjega za njegovo 
odprodajo in tabelami pregled revalorizacije naložbe v obdobju v letih 1995-2000. 
V podrobnejšem pojasnilu je generalni direktor dejal, daje pobuda prišla s Teleray-a, 
kajti dejavnost zaradi katere je bila ustanovljena, to je RDS Radio Paging, je v 
"ugašanju". Odločitev je bila, da se za prodajo deleža odloči po predhodnem 
revidiranju zaključnega računa Teleray-a in po ugotovitvi tržne vrednosti podjetja na 
podlagi njegove knjigovodske vrednosti, ki jo je pripravila pooblaščena revizorka ga. 
Jovita Ažman. Tržna vrednost podjetja je bila ocenjena na 271.887.788 SIT (kar je za 
cca 8 mio SIT več, kot je bila cenitev Teleray-a) in delež RTV Slovenija na 22,51%, kar 
znaša 61.201.941,08 SIT, s katerim se strinja tudi Teleray. Kar zadeva samega vložka 
RTV Slovenija, pa je generalni direktor pojasnil, daje le ta bil leta 1989 in 1990 v 
višini 34.000 SIT, kasneje leta 1994 pa seje omenjena družba sama dokapitalizirala. 

Na podlagi razprave je bil soglasno (5.0,0) sprejet sklep: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija soglaša s predlogom vodstva zavoda, da 
pristopi k postopku za odprodajo deleža RTV Slovenija pri Teleray-u v višini 
61.201.941,00 SIT. 

Ad 4 

Na podlagi informacije g. Sandija Čolnika, člana Nadzornega odbora, je bil sprejet 
naslednji ugotovitveni sklep: 

4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da je zaradi upokojitve g. Sandija 
Čolnika prenehal mandat člana v Nadzornem odboru. Zato odbor poziva 
svet, da čimprej sproži postopek za imenovanje člana za preostanek 
mandata. 
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AdS 

Člani Nadzornega odbora so prejeli pisno informacijo iz posveta pravnih oseb javnega 
prava, ki je priloga originalu zapisnika. V njem vodja finančnega sektorja seznanja 
člane odbora o novostih knjiženja, otvoritveni bilanci za določene uporabnike 
kontnega plana, kriterijih za določitev neposrednih uporabnikov in pa izdelave 
predloga finančnega načrta (predlog prihodkov in odhodkov, finančnih naložb, načina 
financiranja, investicij in investicijskega vzdrževanja, višine cene prispevka), katerega način in 
roke predpiše resorno ministrstvo. Le tega je potrebno potrditi v roku 60.-ih dni po 
sprejemu proračuna. Ob zaključku leta pa je poleg vseh predpisanih obrazcev 
potrebno sestaviti tudi poslovno poročilo, katerega metodologija za sestavo je v 
pripravi. 

Mag. Borut Sommeregger je opozoril na vnovičen očitek g. Janeza Dularja (v 
Mladini), da se na RTV odzivniku odgovarja v angleščini ter ponovno apeliral na 
generalnega direktorja, da se avtorju poda pisno pojasnilo. Hkrati je izrazil začudenost 
nad programsko odločitvijo, da se sredi turistične sezone na prvem programu 
nacionalne televizije predvaja uspešna nadaljevanka "Hotel ob Vrbskem jezeru", ki 
med drugim promovira turistično ponudbo sosednje države in vodstvu v razmislek 
predlagal, da se ob izteku mandata članom Nadzornega odbora v bodoče podeli 
"deček s piščalko". 

Seja je bila končana ob 15. uri. 

Zapisala: Predsednik Nadzornega odbora: 
Darja Kocjan, l.r. Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 23.10.2000 

ZAPISNIK 

19. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 20. oktobra 2000. Seja seje 
pričela ob 12.45 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, Jožica Komatar, Vida 
Petrovčifi in mag. Borut J. Sommeregger 

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: dr. Metka Tekavčič -opr. in Anton 
Majzelj 

OSTALI PRISOTNI: Janez Čadež (generalni direktor RTV Slovenija) 
Igor Kadunc (pomočnik gen. dir. la poslovno področje) 
Alenka Dakič 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Uvodoma sta predsedujoči in vodja Tajništva Sveta člane odbora seznanila z izidom 
volitev za člana/ico Nadzornega odbora za preostali del mandata. Na podlagi 
volilnega izida je bila izvoljena ga. Alenka Dakič. Glede na možnost pritožbe so člani 
odbora soglašali s predlogom, da se mandat izvoljeni članici potrdi na naslednji seji 
odbora. 
Sklep Volilne komisije RTV Slovenija o izidu volitev je priloga originala zapisnika. 

Obravnavanje bil naslednji 
dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 18. redne seje 
2. Rebalans plana za leto 2000 
3. Poročilo o poslovanju v obdobju januar - september 2000 

- predlog za povišanje RTVprispevka 
4. Poročilo o odpravi nepravilnosti, h jih je ugotovil revizor 
5. Poročilo o SAT 
6. Razno 

- dopis predsednika Sindikata novinarjev TVSlovenija z dne 17.10.2000 

Adl 

Člani odbora so z vabilom za sejo prejeli predlog zapisnika 18. redne. Sprejetje bil 
ugotovitveni sklep: 

1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 18. redne seje brei pripomb. 
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Poročilo o realizaciji sklepov bo Nadzorni odbor podrobneje obravnaval na naslednji 
seji. 

Ad2 

Člani odbora so prejeli predlog spremembe Programsko poslovnega načrta za leto 
2000 -Načrta naložb, ki je priloga originala zapisnika. 
Glede na predloženo pisno obrazložitev posameznih predlaganih sprememb oziroma 
dopolnitev Načrta naložb, ki je sestavni del sprejetega Programsko poslovnega načrta 
zavoda za leto 2000, sta generalni direktor in pomočnik generalnega direktorja za 
poslovne zadeve na seji opozorila, da ne gre za ukinjanje investicij, oziroma 
zmanjševanje postavk pač pa zamenjavo tehnične opreme oziroma osnovnih sredstev, 
katerih aktivnosti so vezane na Zakon o javnih naročilih, zato je z njimi potrebno 
pričeti še pred koncem letošnjega leta. 

Soglasno je bil sprejet sklep: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija soglaša s predlogom za dopolnitev Načrta 
naložb, ki je sestavni del Programsko poslovnega načrta RTV Slovenija za 
leto 2000 in predlaga Svetu RTV Slovenija, da ga sprejme. 

AdS 

Člani odbora so v gradivu prejeli poročilo o poslovanju zavoda v osmih mesecih leta 
2000 ter na seji poročilo s tabelarnim pregledom za poslovanje v obdobju januar- 
september, ki je priloga originala zapisnika. G. Igor Kadunc, pomočnik generalnega 
direktorja za poslovne zadeve je pojasnil, da so razlogi za dober poslovni rezultat, ki 
je za 1.435 mio SIT boljši od plana, predvsem v višjih prihodkih od prispevka za 728 
mio SIT, od oglaševanja za 354 mio, drugih komercialnih prihodkih za 324 mio, 
manjših sodnih stroških za 167 mio, nižji amortizaciji za 274 mio in višjih prihodkih 
od satelitskih aktivnosti za 187 mio SIT. Tudi v primerjavi s preteklim letom je 
rezultat v istem obdobju nekoliko boljši, pri čemer pa je zaradi korektnosti primerjave 
opozoril na upoštevanje spremenjenega načina prikazovanja pri terjatvah od RTV 
prispevka, ki presegajo 249 mio SIT glede na plan (in 346 mio glede na preteklo leto) ter 
obveznost plačila prometnega davka. Kar zadeva zalog programov, so bile konec 
septembra večje od planiranih za 147 mio SIT, aktivne časovne razmejitve za 86 mio 
SIT, medtem ko so bili avansi na planirani višini 152 mio tolarjev. Skupno starje 
omenjenih treh postavk (gre it za s programi povezani avanse. zatogt in AČR) je bilo tako večje 
od plana za 235 mio SIT, s čimer pa je že dosežena vrednost 1.112 mio SIT. 
Boljši rezultati iz poslovanja in manj porabljenih sredstev iz naslova investicijske 
dejavnosti pa se odraža tudi pri manjši zadolžitvi. Po planu naj bi imeli konec meseca 
septembra kratkoročne zadolženosti (krediti za obratna sredstva in neplačane zapadle obveznosti) V 
višini 3,2 milijarde tolarjev, doseženo pa je bilo 1.446 mio, ob dodatni obveznosti za 
plačilo prometnega davka v višini 518 mio tolarjev. 
Generalni direktor je v predstavitvi predloga povišanja RTV prispevka opozoril na 
materialne obveznosti zavoda v letu 2001, in sicer stroške firekvenčnine, prehod 
celotnih stroškov najema satelitskih transpondeijev na zavod ter dosledno 
uveljavljanje prispevkov za avtorske, izvajalske in sorodne pravice, kar utegne 
podvojiti omenjene stroške v odnosu na letošnje leto. Prav tako je potrebno imeti v 
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vidu tudi stroške za izvedbo telemctričnih raziskav odločiti pa se bo potrebno tudi za 
nakup in gradnjo novih prostorov za službe, ki se bodo morale izseliti iz 
denacionaliziranih objektov. Zagotoviti bo potrebno ustrezne prostore za mobilno 
tehniko, za preoblikovanje in reorganizacijo radijskega in televizijskega 
informativnega programa ter vzpostaviti pogoje za delovanje sodobne "news" 
redakcije. Pri tem pa bo potrebno vzporedno zagotavljati tudi sredstva za 
posodabljanje tehnologije. V sled navedenega in z namenom zagotavljanja stabilnega 
vira financiranja dejavnosti, ki jo zavod opravlja, je nujen dvig RTV prispevka v 
predlagani višini, sicer se utegne ob koncu leta 2001 zavod znajti v podobnem 
položaju kot je bil. Zato se zavzema za ohranjanje realne vrednosti RTV prispevka, 
tako da se učinek povečanega števila plačnikov prispevka z novim načinom zajema ne 
bo izničil. Na vprašanje ga. Vide Petrovčič vezano na prometni davek je g. Kadunc 
pojasnil, da je obveznost izkazana z odločbo davčnega urada Ljubljana, na katero se 
je zavod pritožil. Ne glede na slednje pa ocenjuje in se zavzema za čimprejšnje 
plačilo, ne glede na možnost odloga, kajti obresti tečejo. Vendar glede na nedopustno 
zadolževanje s stani ministrstva za kulturo, ki zavodu po najemu 1,3 milijarde 
kreditov (predvsem kratkoročnih) ne dovoljuje več najemanja ali obnavljanja kreditov, 
trenutno tega ni mogoče poplačati. Na opozorilo g. Branka Grimsa, da je 
kontradiktorno prikazovanje dobrega poslovnega rezultata na eni strani in na drugi 
strani istočasno predlagati povečanje RTV prispevka, kajti pozitivnega efekta v vladi 
ne bo, še manj pa v javnosti, je generalni direktor menil, da je upravičenost po 
predlogu več kot opravičena, saj je nenazadnje le na tak način možno ohraniti realno 
vrednost RTV prispevka in zagotoviti sredstva za že znane povečane materialne 
obveznosti V prihodnjem letu (dražji TVpravic* v Športu, filmi, Jrekvenčnina. prispevki za avtorski, 
izvajalske In sorodne pravice, telemetrija, prehod na nove tehnologije). Se je pa Strinjal, da veijetnO 
procent povečanja ne bo enak predlaganemu, pri čemer pa seje v preteklosti izkazalo 
za najslabše obdobje tisto, ko prispevek ni sledil stopnji inflacije. Ob upoštevanju 
pozitivnega poslovnega rezultata, povečanega prihodkovnega dela iz naslova 
satelitske dejavnosti, pa istočasnega predloga za povečanje prispevka in hkrati 
nepoplačanih obveznosti za nazaj in najetih kreditov, je ga. Petrovčičeva predlagala, 
da vodstvo vendarle naredi nek plan finančnega restrukturiranja. Prav tako je kot 
nesprejemljivo ocenila tudi izločanje procenta prispevka za Filmski sklad, kajti zavod 
vodi postopek za nekoga drugega, pri čemer nastajajo določeni stroški, na drugi strani 
pa se zabriše tudi čistost prikaza poslovanja samega zavoda. Predlogu se je pridružil 
tudi g. Grims in priporočal, da zavod čimprej poplača obveznosti, kolikor mu to 
dopušča poslovni rezultat, kar pa ne pomeni, da s tem odstopi od zavzetih stališč. 

Na podlagi razprave sta bila soglasno sprejeta sledeča sklepa: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da je bilo poslovanje zavoda v 
obdobju januar - september 2000pozitivno in sicer v višini 1,434 mio SIT. 

3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga generalnemu direktorju, da Vladi 
Republike Slovenije posreduje predlog, da bi se sredstva za Filmski sklad 
zbirala v proračunu in ne preko RTV prispevka, saj to delno zabriše učinke 
poslovanja in bremeni stroške Javnega zavoda RTV Slovenija. 

Nadzorni odbor je glasoval o predlogu za povišanje RTV prispevka. Ker so "za" 
predlagani sklep glasovali trije člani odbora, eden pa je bil "vzdržan", predlog ni bil 
sprejet. 
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Ad4 

Pojasnila vodstva na ugotovitve iz pisma poslovodstvu s predlogi za odpravo 
pomanjkljivosti z nosilci in roki so člani odbora prejeli v gradivu in je priloga 
originala zapisnika. Podrobnejše pojasnilo sta na seji podala generalni direktor in 
pomočnik za poslovne zadeve. Ga. Vida Petroviič je izpostavila vprašanje 
vrednotenja odprodanega deleža v podjetju Teleray, na kar sta podala podrobnejšo 
informacijo generalni direktor in pomočnik za poslovne zadeve (pojavila m j* razlika med 
zavodovo knjigovodsko vrtdnojf/o in kupnino). Dogovorjeno je bilo, da bodo člani odbora do 
naslednje seje prejeli pisno pojasnilo na ugotovitev 3.3.1 iz pisma poslovodstvu - v 
zvezi z vrednotenjem naložbe v primeru družbe "Teleray". 

Na podlagi razprave sta bila soglasno sprejeta sledeča sklepa: 

4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do 
naslednje seje predloii pisno pojasnilo na ugotovitev 3.3.1 iz pisma 
poslovodstvu - v zvezi z vrednotenjem naložbe v primeru druibe "Teleray". 

4-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s pojasnili na ugotovitve iz 
pisma poslovodstvu in predlogi za odpravo pomanjkljivosti z nosilci in roki 
Končno poročilo bo odbor zahteval ob koncu poslovnega leta, kot izhaja iz 
sklepa 2-2 18. redne seje. 
Hkrati Nadzorni odbor ponovno opozarja, da je vodstvo zavoda dolino 
vseskozi izvajati ukrepe in priporočila, ki so vezani na red v poslovanju 
znotraj zavoda. 

AdS 

Člani odbora so prejeli "Pregled poslovanja in razvoja mednarodne organizacije 
Eutelsat v luči perspektive sovlagateljstva", kije priloga originala zapisnika. 
Mag. Borut J. Sommeregger je predlagal, da se obravnava preloži na naslednjo sejo, 
ko se poleg g. Kadunca povabi še g. Žbontaija in g. Berganta ter predlagal, da se do 
takrat predloži tudi ažuriran podatek o številu gledalcev programov RTV Slovenija 
preko satelita. 

Na podlagi razprave je bil soglasno je bil sprejet sklep: 

5-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija bo "Pregled poslovanja In razvoja mednarodne 
organizacije Eutelsat v luči perspektive • sovlagateljstva" obravnaval na 
naslednji seji. 

Ad 6 
,/ 

Člani odbora so prejeli dopis predsednika Sindikata novinaijev TV Slovenija z dne 
17.10.2000, ki je priloga originala zapisnika. V daljši razpravi so opozorili na 
vzporedno odgovornost - poleg vodstva, ki mu jo v pismu izpred leta dni očitata Sindikat 
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novinaijev TV Slovenija in Sindikat kulturno-umetniških delavcev RTV Slovenija - tudi 
odgovornost omenjenih sindikatov na drugi strani, tako iz naslova škode ugleda 
zavoda v širši javnosti kot tudi negativnega vpliva na poslovanje. 

Na podlagi razprave je bil soglasno sprejet sklep: 

6-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija naproša Kriminalistično službo in Tožilstvo 
Republike Slovenije za pojasnilo, ali so bile v zvezi Z opravljeno preiskavo 
vložene kakršne koli ovadbe zoper odgovorne osebe Javnega zavoda RTV 
Slovenija. 

Seja je bila končana ob 15.00 uri. 

Zapisala: Predsednik Nadzornega odbora: 
Darja Kocjan, l.r. Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 6.12.2000 

ZAPISNIK 

20. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 24. novembra 2000. Seja se 
je pričela ob 12.45 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič, Jožica Komatar, 
mag. Borut J. Sommeregger, Vida Petrovčič in Alenka Dakič 

ODSOTNI ČLAN: Anton Majzelj - opr. 

OSTALI PRISOTNI: Tomo Žbontar, Janez Kocijančič, Janez Čadež, Janez 
Lombergar, Igor Kadunc 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 
dnevni red: 

1. Potrditev mandata člana Nadzornega odbora 
2. Potrditev zapisnika zapisnika 19. redne seje 
3. Poročilo o realizaciji sklepov 
4. Poročilo o poslovanju v obdobju januar - oktober 2000 
5. Programsko poslovni načrt za leto 2001 - izhodišča 
6. Poročilo o SAT 
7. Razno 

AJDI 

Na podlagi pisnega obvestila Volilne komisije RTV Slovenija in ob upoštevanju 
Stališč Delovnega in socialnega sodišča (ki je zavrnilo predlog Sindikata novinarjev Slovenije 
za izdajo začasne odredbe, s katero naj bi se razveljavile volitve člana nadzornega odbora za preostali 
del mandqta tega organa) je bil z večino glasov članov nadzornega odbora (4.0.1) sprejet 
naslednjisklep: 

1-1 Na podlagi poročila Volilne komisije RTV Slovenija Nadzorni odbor RTV 
Slovenija potrjuje Alenki DakiS mandat članice nadzornega odbora za 
preostali del mandata tega organa. 

\ 

AD2 

Na predlog zapisnika 19. redne seje člani nadzornega odbora niso imeli pripomb. 
Soglasno (5.0.0) je bil sprejet sklep: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 19. seje. 
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AD 3 

Člani nadzornega odbora so sprejeli na-znanje predloženo Poročilo o realizaciji 
sklepov, vključno s prilogo. 

AD 4 

Krajšo predstavitev predloženega poročila o poslovanju v obdobju januar - oktober 
2000 je na seji podal pomočnik generalnega direktorja za poslovne zadeve in ob tem 
poudaril, da RTV Slovenija sicer izkazuje dobre poslovne rezultate (v veliki meri zaradi t 
zakonom spremenjenega načina knjiženja - prihodki se prikazujejo na podlagi fakturirane realizacije). 
ki pa se ne odraža, ali vsaj ne v enaki meri, tudi v likvidnostni situaciji zavoda. 

Člani nadzornega odbora so se strinjali, da izkazan poslovni rezultat lahko vzpodbudi 
varljiv občutek dobrega poslovanja in vzpodbudi najrazličnejše apetite. Na predlog 
predsednika nadzornega odbora je bil soglasno sprejet sklep: 

4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju 
RTV Slovenija v obdobju januar - oktober 2000. 

AD 5 

V uvodni obrazložitvi k predloženim izhodiščem za pripravo Programsko poslovnega 
načrta za leto 2001 je pomočnik generalnega direktorja za poslovne zadeve pojasnil, 
da za razliko od leta 2000, v letu 2001 ni mogoče pričakovati bistvenega povečanja 
prihodkov iz naslova RTV prispevka (povečanje Števila zavezancev) in ker tudi ni mogoče 
pričakovati, da bo zavod lahko bistveno povečal obseg zadolževanja za obratna 
sredstva, je vodstvo pripravilo planska izhodišča na podlagi realne ocene 
razpoložljivih materialnih možnosti zavoda v letu 2001 - skupaj 23 milijard SIT. 
Fiksni in vnaprej determinirani stroški skupaj znašajo cca. 15 milijard SIT, preostala 
sredstva pa bodo porazdeljena med variabilne stroške (7,7 milijarde SIT) in nujne 
investicije (2.4 milijarde SIT). Tako je že sedaj mogoče napovedati, da bo zavod v letu 
2001 potreboval dodatna likvidnostna sredstva v višini 2 milijarde SIT, za kar mora 
zavod (po novem zakonu) pridobiti soglasje Vlade RS. Priprave plana so v teku, v 
vodstvu pa trenutno še ni doseženo soglasje o višini variabilnih stroškov (v viiini 600 
milijonov SIT). 

Direktor TVprogramov RTV Slovenija Janez Lombergar je opozoril, da nevzdržno 
padanje realne vrednosti programskih sredstev, resno ogroža temeljna razmerja med 
lastno in tujo produkcijo in s tem posega tudi v razmerja med posameznimi žanri, saj 
na stroške tujega programa in obveznosti iz že podpisanih pogodb ni mogoče vplivati. 
Vsi programi iz. sedaj delujejo na meji vzdrŽnosti.Televizija se je že odrekla trem 
prioritetam, predvidenim za leto 2001, o odstopanju od temeljnih programskih 
razmerij pa lahko odloča le Svet RTV Slovenija. Generalni direktor je še pojasnil, da 
je največji porast programskih stroškov dejansko povzročil razpad JRT mreže (stroiki 
tujih programov in obveznosti do EBU-Ja so st do tedaj delili po ključu), ko je RTV Slovenija 
prevzela v celoti stroške za nakup tujega programa in članstva v EBU-ju in je morala 
naenkrat sama zagotoviti program za II. TV mrežo. Za nameček pa se je v tem času 
prvič srečala tudi s konkurenco, ki je imela določen vpliv na prihodek marketinga. 
Vse to in še nekatera notranja vprašanja, o katerih vodstvo ne more samostojno 
odločati, je leta obremenjevalo in se odražalo v poslovanju zavoda. 
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Predsednik nadzornega odbora je opozoril, da je prvenstvena naloga in obveznost 
nadzornega odbora, da teija kratkoročno in dolgoročno stabilno poslovanje zavoda, 
kot tudi, da je plan pripravljen v mejah 'realnih možnosti. Če bo izkazan ugodni 
rezultat v letu 2000 povzročil nerealno planiranje, se bo zavod čez leto ali dve znašel 
v hujših težavah, kot je bil. Materialne možnosti zavoda se bodo v prihodnjih letih 
zaostrovale tudi sicer, saj bo prihodka realno vse manj. Opozoril pa je tudi, da iz 
uvodne obrazložitve mogoče razbrati, da zavod že sprejeta stališča sveta in 
nadzornega odbora, da se večji del priliva iz naslova RTV prispevka (zaradi povečanja 
Števila zavezancev) nameni za poravnavanje obveznosti iz preteklih let, ne izvaja in da to 
tudi ni predvideno za leto 2001. 

Na zaostrovanje pogojev poslovanja v prihodnjih letih je opozorila tudi ga. Vida 
Petrovčič (proces finančne sanacije gospodarstva), ki se bo nesporno odražal v poslovanju 
zavoda (vprašljivi prilivi), dodatno zadolževanje v tako splošno nestabilnih pogojih 
poslovanja pa bi lahko materialni položaj zavoda samo še bolj poslabšalo. Zavod 
potrebuje predvsem temeljit in konkreten varčevalni program (npr. natančno lociranje 
izdatkov, preverba posameznih oddaj, seznani prioritet, itd). 

Predsednik sveta je poudaril, da je zavod v zadnjem obdobju uspel vzpostaviti 
uravnoteženo tekoče poslovanje, z zakonsko spremenjenim načinom pobiranja RTV 
prispevka pa se je zavodu povečal dotok sredstev, ki bi ga bilo smiselno nameniti v 
prvi vrsti za postopno pokritje obveznosti iz preteklih let. Ker se je zavod v zadnjih 
letih tehnološko in kadrovsko osiromašil, bo nekaj teh sredstev potrebno nameniti tudi 
za tehnološko posodobitev ter programsko in kadrovsko revitalizacijo. Razrez 
sredstev in usklajen plan lahko in mora pripraviti vodstvo zavoda, svet in nadzorni 
odbor lahko pri tem pomagata le v okviru svojih pristojnosti. Vsi skupaj pa naj bi z 
vidika funkcije, zavoda, poskušali najti odgovor na vprašanja, kako v danih, relativno 
ozkih in trdih materialnih pogojih poravnati obveznosti iz preteklih let, kreditne 
obveznosti in hkrati vsebinsko in tehnološko posodobiti zavod, pri čemer je potrebno 
upoštevati tudi dejstvo, da je višina RTV prispevka dosegla zgornji limit in da ga v 
prihodnje tudi zato ne bo mogoče več bistveno poviševati. V nadaljevanju je še 
poudaril, daje sicer stališče o omejevanju porabe mogoče razumeti, da pa je vendarle 
potrebno upoštevati tudi temeljne funkcije zavoda in v okviru tega tudi kulturno 
poslanstvo nacionalnega medija. 

Na pripombo g. Boruta Sommereggerja, da lahko sanacijo zavoda izdela le vodstvo - 
tega ne more in ne zmore niti svet, niti ne nadzorni odbor, je ga. Vida Petrovčič 
dodala, da nadzorni odbor lahko priporoči linearno zmanjševanje planskih postavk, 
vendar ^ tudi v tedaj vodstvo moralo znotraj tega okvira prerazporejati sredstva. G. 
Igor Kadunc je na vprašanje ga. Alenke Dakič pojasnil, da je povečan priliv iz 
naslova RTV prispevka omogočil redno poravnavanje tekočih obveznosti, brez 
dodatnega zadolževanja. 

Ga. Metka Tekavčič je opozorila, daje zavod pred enakimi problemi, kot jih je imel 
do sedaj, le daje, za razliko od preteklih let, izkazani poslovni rezultat ugodnejši in se 
s tem vodstvu po dolgem času prvič ponuja možnost, da se izkaže. Ob tem je 
poudarila, daje bil v celotnem procesu transformacije gospodarstva ta zavod skorajda 
najmanj prizadet Zavod razpolaga s proračunom v višini 20 milijard SIT letpo, kar so 
znatna sredstva, s katerimi bi vodstvo moralo znati razpolagati. Predloženo gradivo in 
razpravo vodstva je povzela v ugotovitev, da zavod planira v letu 2001 dobiček v 
višini 1 milijarde SIT. Za dosego tega rezultata bo potreboval 2 milijardi SIT novih 
kreditov, sicer ne bo mogel sfinancirati tekoče dejavnosti. Predvideno je tudi postopno 
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zmanjševanje kreditov za osnovna sredstva in poplačilo kredita za Eutelsat (vrnili bi 3 
milijarde SIT, najeli pa 2 milijarde SIT ugodnejših kreditov). Vodstvo ima na razpolago 
možnost, da zmanjša variabilne stroške "ali stroške za investicije (čeprav prioritete 
investicij ni, je 1,5 milijarde sredstev že vezanih na podpisane pogodbe). Kljub temu da bi se na ta 
način dolg reprogramiral in za četrtino zmanjšal - pri čemer bi vodstvo vodstvo bi 
moralo pripraviti natančen dolgoročen plan zmanjševanja zadolženosti - osebno ne 
more soglašati s povečevanjem obsega kreditov, saj trenutna zadolženost zavoda v 
skupni višini 5 milijard SIT dosega zgornji limit. 

Predsednik nadzornega odbora je še opozoril, da pri takem poslovanju ni mogoče 
napovedati učinkov za prihodnost. Že sedaj pa je mogoče napovedati, da se bodo 
tekom prihodnjega leta pogoji poslovanja dodatno zaostrili in da bodo že zaradi tega 
narasle potrebe po dodatnem zadolževanju. Ob tem je še opozoril, da racionalizacija 
poslovanja do sedaj v zavodu ni potekala enakomerno in da še niso izkoriščene vse 
notranje rezerve saj se med tem, ko se na eni strani srečujejo programski delavci že z 
nevzdržnimi razmerami, v posameznih enotah kot npr. Kopru (kiseje v nekem obdobju in 
iz določenih razlogov kadrovsko in tehnološko močno okrepil), predimenzioniranost ni niti 
poskušala odpraviti ali vsaj zapolniti z novimi programskimi vsebinami. 

Po daljši razpravi je bil na predlog predsednika nadzornega odbora soglasno sprejet 
sklep: 

5-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija opozarja, da morajo biti izhodišča za 
Programsko poslovni načrt za leto 2001 pripravljena v skladu z le sprejetimi 
sklepi nadzornega odbora in dogovorjeno poslovno politiko. 

Pri oblikovanju programsko poslovnega načrta za leto 2001je potrebno upoštevati tudi, da 
se bodo pogoji poslovanja v letu 2001 še bolj zaostrili, da so viri financiranja omejeni 
(višina RTV prispevka), da trenutni obseg kreditov ne dopušča dodatnega zadolževanja 
(obseg tako dolgoročnih kot kratkoročnih kreditov se mora postopoma zmanjševati) in da še 
vedno obstajajo določene rezerve v izkoriščenosti tehničnih kapacitet in kadrov posameznih 
enot RTV Slovenija, ki jim je potrebno najti nove vsebine. 

AD6 

Predložen pregled poslovanja in razvoja mednarodne organizacije Eutelsat v luči 
perspektive sovlagateljstva je na seji podrobneje obrazložil pomočnik generalnega 
direktoijar za poslovne zadeve Igor Kadunc. Predstavnik Uprave za telekomunikacije 
g. Tomo Žbontar je še pojasnil, daje do sedaj Republika Slovenija preko Uprave za 
telekomunikacije nosila odgovornost za pravočasno poravnavanje obveznosti iz 
naslova najema transpondeija. S prenosom Signatorija na RTV Slovenija bo zavod 
postal lastnik pravic in bo hkrati v celoti prevzel obveznosti za pravočasno 
poravnavanje vseh stroškov. Poudaril je tudi, da vrednost delnic Eutelsata nesporno 
narašča in daje bila z ekonomskega vidika ta naložba upravičena. Generalni direktor 
je še opozoril, da bo s prehodom iz analognih na digitalne satelite precej naraslo tudi 
zanimanje za najem prostih kapacitet na transpondeiju, še zlasti, ker se bo tudi s 
padanjem cen sprejemnikov, povečevalo število poslušalcev in gledalcev. , 

G. Borut Sommeregger je ponovno izrazil pomisleke glede izbora satelita, pri čemer 
samemu najemu satelitskih kapacitet ni nasprotoval. Vprašljivo pa je ali skromno 
Število gledalcev, ki jih satelitski program sploh doseže, opravičuje stroške investicije 
še zlasti, ker zavod zaradi pomanjkanja sredstev že sedaj ukinja oddaje in celo 
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programe za bistveno širše ciljne publike. To vprašanje bo še bolj aktualno, ko se bo 
upravičenost posameznih oddaj nacionalnega pomena presojala na podlagi dosežene 
gledanosti. 

Generalni direktor je pojasnil, da bo RTV Slovenija v kratkem usposobila lastno 
oddajno zemeljsko postajo, kar bo znižalo stroške oddajanja in zagotovil, da si bo 
osebno prizadeval za povečanje števila gledalcev satelitskega programa v zamejstvu. 
G. Igor Kadunc je poudaril, da bi bila investicija zelo draga, če bi bil satelitski 
program namenjen samo zamejcem in izseljencem v tujini. Tako pa je pri tehtanju 
upravičenosti investicije potrebno upoštevati tudi, da se s tem uspešno (bistveno ceneje) 
rešuje vprašanje sivih lis v Sloveniji in da se na ta način preko kabelskih distributerjev 
omogoča kvalitetnejši sprejem velikemu številu domačih gledalcev - s tem se 
zmanjšujejo tudi stroški za investicije oz. obnovo zemeljske oddajno prenosne mreže, 
ki bo postopoma opuščena, razen v primerih, ko bo izkazan ekonomski interes. 

Krajšo razpravo je predsednik nadzornega odbora zaključil s pripombo, da so spričo 
naglega in neslutenega razvoja novih tehnologij (intemeta) napovedi o porastu 
zanimanja za satelitski program morda preveč optimistične in da bo dejansko 
vrednost vlaganja v Eutelsat mogoče realno ocenjevati šele čez čas. 

Soglasno (5,0,0) je bil sprejet sklep: 

6-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga, da svet pozove Vlado RS, da v 
okviru svojih motnosti poskuša zagotoviti sorazmerni delei sredstev za 
pokrivanje stroškov oddajanja nacionalnih RTV programov na satelitu vsaj 
še za naslednje polletno obdobje oz. do 1.7. 2001. 

AD7 

V zvezi z izborom revizijske hiše za revidiranje finančnih izkazov Javnega zavoda 
RTV Slovenija za leto 2000 je bil po krajši razpravi soglasno(5,0,0) sprejet sklep: 

7-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga, da se, glede na letošnje izkušnje, 
izbor revizijske hiše za revidiranje zaključnega računa RTV Slovenija za leto 
2000 opravi na podlagi javnega razpisa. 

Seja je bila končana ob 15.20 uri. 

Zapisala: 
Bojana Simovič, l.r. 

Predsednik Nadzornega odbora: 
Branko Grims, l.r. 
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RADI OTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 18.12.2000 

ZAPISNIK 

21. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 15. decembra 2000. Seja se je 
pričela ob 12.45 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA : Branko Griras, dr. Metka Tekavčič, Jožica 
Komatar, Vida Petrovčič, Alenka Dakič in mag. Borut J. Sommeregger 

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: Anton Majzelj -opr. 

OSTALI PRISOTNI: Janez Čadež (generalni direktor RTV Slovenija) 
Janez Lombergar (direktor TVprograma)) RTV Slovenija) 
Dalja Podlogar (vodja Finančnega sektorja) 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 

dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 20. redne seje 
2. Izvolitev namestnika/ce predsednika 
3. Programsko poslovni načrt za leto 2001 
4. Izbor revizijske hiše 
5. Razno 

Adl 

Člani odbora so z vabilom za sejo prejeli predlog zapisnika 20. redne. Sprejetje bil sklep: 

1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 20. redne seje brez pripomb. 

Ad2 
V 

Člani odbora so v skladu s Poslovnikom nadzornega odbora za namestnico predsednika 
Nadzornega odbora predlagali ga. Vido Petrovčič, ki je kandidaturo sprejela. Na predlog 
predsedujočega je bil soglasno (6.0,0) sprejet sklep, da (lani o izvolitvi namestnice 
predsednika glasujejo javno. 

Na podlagi glasovanja je bil soglasno (6.0,0) sprejet sklep: 
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2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da je na podlagi glasovanja bila za 
namestnico predsednika Nadzornega odbora izvoljena ga. Vida PETROVČIČ. 

Ad 3 

Člani odbora so prejeli predlog Programsko poslovnega načrta Javnega zavoda RTV 
Slovenija za leto 2001, katerega predstavitev je na seji podal g. Janez Čadei, generalni 
direktor RTV Slovenija. Glede na to, da so v Programsko poslovni plan vključeni vsi 
programski načrti kot načrti posameznih enot ter finančni in kadrovski plan in načrt 
naložb, je izpostavil, da je plan pripravljen na osnovi sprejetih izhodišč in je usklajen 
znotraj vseh organizacijskih in programskih enot. Tako je ohranjena realna vrednost 
sredstev namenjenih za programe, s tem pa je ohranjena tudi obstoječa programska 
struktura (tako radijskih kot televizijskih programov), in sicer tako v programskih zvrsteh kot 
minutažah. Upoštevaje predvidene prihodke in stroške naj bi zavod poslovno leto 2001 
zaključil s pozitivnim rezultatom v višini okoli 1,2 milijarde SIT brez satelitske 
dejavnosti, vključno s slednjo pa okoli 2,7 milijarde SIT. Ob slednjem je opozoril, da naj 
bi pričakovanih 1,5 milijarde iz naslova satelitske dejavnosti namenili v poplačilo najetih 
kreditov. Na vprašanje dr. Metke Tekavčii (vezano na viiino zadolženosti) je pojasnil, da bi se 
zadolženost naj ob koncu leta 2001 znižala, in sicer iz skupne višine 5,2 milijarde tolarjev 
ob začetku poslovnega leta 2001 na 3,9 milijarde tolarjev ob koncu leta. Kar zadeva 
izplačila za uspešnost poslovanja pa so delavci dobili razliko med dovoljenim 
nagrajevanjem in dejanskim nagrajevanjem, s tem, da je ob soglasju sindikatov za 
decembrsko plačo nagrajevanje manjše za 2%, kar je omogočalo izplačilo v enkratnem 
znesku (med 30-50 tisoč tolarjev neto). V zvezi s sklepom 5-2 22. redne seje Sveta RTV 
Slovenija -vezanega na "pooblastilo za nakup zemljišč", ki ga je izpostavila ga. Vida 
Petrovčič, je generalni direktor pojasnil, da se sklep sveta nanaša na ureditev 
dokumentacije vpisov v zemljiško knjigo (zemljišča, kjer stojijo oddajni stolpi). Glede nakupa 
zemljišča za preselitev prostorov, ki so v postopku denacionalizacije, pa so trenutno 
primeme tri lokacije ("Igo" na Koprski ulici, bivia kartonažna tovarna na LetaliSki cesti in na 
Verovskovi zraven Zavarovalnice Trigrav). Za izdelavo kriterijev je že imenoval pet člansko 
komisijo (predlagal je, da bi enega člana te komisije morda iz vrst svojih članov imenoval tudi Nadzorni 
odbor), pristopilo k nadaljnjim korakom (pogajanju in izbiri) pa se bo po sprejetju letnega 
načrta. V zvezi s prihodki od oglaševanja je pojasnil, da so le ti planirani v višini 4 mio 
tolarjev, kijr pomeni okoli 200 mio SIT več kot je bilo planirano za leto 2000. Kljub temu 
je menil, daje plan zastavljen dokaj ambiciozno, saj v letu 2001 ne bo večjih športnih in 
drugih dogodkov, ki bi omogočali uspešnejšo prodajo oziroma večjo gledanost (npr. 
Olimpijske Igre, evropskega nogometnega prvenstva). Kljub bistveno Spremenjenemu 
oglaševalskemu trgu so sklenjene pogodbe z največjima puloma, v naslednjih dneh je 
predviden podpis pogodbe z Loterijo Slovenije, na kar ostanejo še direktni oglaševalci, 
kjer pa vsaj zaenkrat ni bojazni, da do podpisov ne bi prišlo. 

Na podlagi razprave je bil na predlog predsedujočega soglasno (6,0,0) sprejet sklep: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s predlolenlm Programsko 
poslovnim načrtom Javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2001, ga podprl in 
predlaga Svetu RTV Slovenija, da ga sprejme. 
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Ad4 

Člani nadzornega odbora so na seji prejeli pregled ponudb za revidiranje računovodskih 
izkazov Javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2000. Na podlagi pregleda prispelih 
ponudb je bil po krajši razpravi soglasno (6.0.0) sprejet sklep: 

4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga Svetu RTV Slovenija, da za revidiranje 
računovodskih izkazov RTV Slovenija za leto 2000 izbere revizijsko hišo 
Ernst& Young, do.o. Ljubljana. 

Seja je bila končana ob 13.50 uri. 

Zapisala: Predsednik Nadzornega odbora: 
Darja Kocjan, l.r. Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 22.01.2001 

ZAPISNIK 

22. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 19. januarja 2001. Seja se je pričela 
ob 12. 35 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič, Jožica 
Komatar, Vida Petrovčič, Alenka Dakič in mag. Borut J. Sommeregger 

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: Anton Majzelj -opr. 

OSTALI PRISOTNI: Janez Čadež (generalni direktor RTV Slovenija) 
Igor Kadunc (pomočnik gen.dir. za poslovno področje) 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 

dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 21. redne seje 
2. Izhodišča strategije razvoja RTV Slovenija 
3. Razno: 

- podpis pogodbe za nakup prostorov za potrebe RTVprogramov za madžarsko narodno skupnost 
- pooblastilo generalnemu direktorju za sklepanje kupoprodajnih pogodb 
- spremembe in dopolnitve Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja televizijskih in radijskih 
sprejemnikov, o evidenci zavezancev ter načinu plačevanja RTV prispevka 

Adl 

Člani odbora so z vabilom za sejo prejeli predlog zapisnika 21. redne. Sprejetje bil sklep: 

1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 21. redne seje brez pripomb. 

Člani odbora so prejeli poročilo o realizaciji sklepov 21. redne seje, ki je priloga originala 
zapisnika. 

Ad2 

Člani Nadzornega odbora so v gradivu prejeli izhodišča za pripravo strateškega poslovnega 
načrta Javnega zavoda RTV Slovenija do leta 2005, ki je priloga originala zapisnika. 
Generalni direktor je pojasnil, da so izhodišča nastala kot potreba zavoda, da z razmeroma 
dovolj veliko natančnostjo opredeli smer razvoja pomembnejših področij njegovega delovanja 
v obdobju naslednjih petih let Glede na to, da sta tako Nadzorni odbor kot svet zavoda kar 
nekajkrat razpravljala o problematiki zavoda, je predlagal, da člani posredujejo svoje 
pripombe in predloge za dopolnitev, ki bodo proučena in upoštevana v poslovnem načrtu. 
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G. Branko Grims je v razpravi izpostavil tendenco uvajanja televizije visoke ločljivosti, 
seveda ob upoštevanju spreminjanja in razvoja tehnologij, Česar pa v predlogu izhodišč 
oziroma ciljev nacionalne radiotelevizije ni zaslediti. Generalni direktor je pojasnil, daje za 
tovrstno nadgradnjo tekstovne informacije z zvočnimi in video informacijami v izhodiščih 
uporabljen izraz "multimedijska obravnava informacij", vendar pa je razmeroma neznana 
smer tovrstnega razvoja tehnologije tudi v širšem medijskem prostoru. Tako npr. v Angliji in 
Nemčiji gradijo digitalno zemeljsko omrežje za podajanje televizijske slike, kar pa je 
povezano z razmeroma visokimi stroški izgradnje. Na vprašanje, koliko je realna uvedba 
tretjega TV programa, je generalni direktor dejal, da je sicer ponujen kot predlog, vendar je 
potrebno upoštevati tudi pokritost s signalom, za kar pa pridobiti frekvenco, ki bi pokrila 
celotno ozemlje RS ni več mogoče (so le oddane), medtem ko bi bila gradnja digitalnega omrežja 
prevelik zalogaj za nacionalno radiotelevizijo. V sled tega tretja TV mreža kot taka v tem 
trenutku ni možna, zato gre v bistvu za ponudbo regionalnih programov kot tretjega programa 
TV Slovenija. Ga. Vida Petrovčič je opozorila na izsledke Medijanine raziskave, ki je 
pokazala na nižjo gledanost obeh nacionalnih televizijskih programov in apelirala na večjo 
pozornost trendu gledljivosti. Na vprašanje, ali vsebujejo predložena izhodišča poslovnega 
načrta kakršen koli "agresivnejši" cilj oziroma prijem razvoja za dosego višje gledljivosti 
nacionalnih programov, je generalni direktor dejal, da so zajeta v okviru strategije 
programske enote Televizije Slovenija (uhodu£a,stran 74). Ne glede nato, da podatki omenjene 
raziskave ne temeljijo na telemetrični meritvi pa je menil, da nacionalna televizija ne sme 
pristajati na konkurenčno tekmovanje s komercialnimi postajami pač pa mora svojo 
javnomnenjsko podobo graditi na raznovrstnosti in kvaliteti ponujenih programskih vsebin in 
oddaj. Mag. Borut J. Sommeregger je v razpravi izpostavil pomanjkanje samopromocije 
nacionalnega RTV medija. Kar zadeva raziskave Medijane, pa je ta za oglaševalce vendarle 
nek indikator, ne glede na način ali pristop zajema gledalcev. Glede na to, daje ena od nalog 
oziroma ciljev nacionalke aktivna vključitev v spremljanje vstopa Slovenije v Evropsko unijo, 
je predlagal, da se formira (organizira) ustrezna redakcija "Evropa". Ta bi naj z obogatitvijo in 
raznolikostjo ter seveda kakovostjo prispevkov in ustreznimi različnimi tematskimi oddajami 
posebno pozornost namenjala vključevanju Slovenije v evropske integracije z najširšega 
zornega kota ter tako na svojevrsten način postala ena izmed pomembnejših povezovalk 
Slovenije z Evropo. Generalni direktorje predlog podprl in dejal, daje podobno razmišljanje 
tudi v hiši, in sicer naj bi tovrstna redakcija bimedialno in sistematično spremljala omenjeno 
vključevanje in delo na tem področju. Zato bo v zvezi tudi s tem v prihodnjih dneh tekel 
sestanek pri ministru za Evropske zadeve. Dr. Metka Tekavčič pa je opozorila na nujnost 
opredelitve države do vloge nacionalnega RTV medija v slovenskem prostoru in njegove 
vloge do ohranjanja nacionalne in kulturne identitete slovenskega naroda. Gre za nič 
kolikokrat izpostavljeno (tako na Nadzornem odboru kol Svetu RTV Slovenija) potrebo pO Širši razpravi O 
problematiki in vlogi nacionalne radiotelevizije ter opredelitvi do odprtih vprašanj. Toda ta 
ostajajo nedorečena še v naprej, ker do razprave v Državnem zboru ni prišlo. Tudi predložena 
izhodišča v bistvu temeljijo na ohranjanju obstoječega stanja in ne predstavljajo strategije 
razvoja zavoda. Nato kaže razmerje med RTV prispevkom in komercialnimi prihodki, kjer se 
ohranja status quo, oziroma se delež celo povečuje v korist slednjih. To pa za nacionalko 
nikakor ni v redu in je vprašljivo, tako kot je vprašljiva gledanost oziroma trend gledanosti, na 
kar je opozorila že ga. Petrovčičeva. Vse to kaže, da je razprava in opredelitev vloge 
nacionalne RTV in njenega pomena v širšem medijskem prostoru še toliko bolj nujna. 

Na podlagi razprave je bil soglasno sprejet sklep: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z izhodišči za pripravo strateškega 
poslovnega načrta Javnega zavoda RTV Slovenija do leta 2005 in jih podpira s 
predlogi, da se: 
- formira "redakcijo Evropa", 
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- opredeli ustrezno razmerje med prihodki od RTV prispevka in komercialnimi 
prihodki ter 

- nameni večja aktivnost samopromociji . 

Ad 3 

Člani Nadzornega odbora so se seznanili s predlogom za potrditev pogodbe za nakup 
prostorov za potrebe RTV programov za madžarsko manjšino in predlogom sklepa (z pisno 
obrazložitvijo), ki se nanaša na pooblastilo generalnemu direktorju za sklepanje kupoprodajnih 
pogodb za odprodajo stanovanj po tržni vrednosti, ki jih vodi zavod kot osnovna sredstva in 
za račun poslovnih sredstev zavoda. Predloga sklepov so člani odbora prejeli v gradivu za 24. 
sejo Sveta RTV Slovenija, vendar so v razpravi opozorili, da gre za podpis pogodbe o nakupu 
poslovnih prostorov oziroma pooblastilo, ki se nanaša na odprodajo osnovnih sredstev v lasti 
zavoda, zato bi tovrstna pooblastila sodila v predhodno obravnavo Nadzornega odbora. 

Na podlagi razprave sta bila soglasno sprejeta sklepa: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil in soglaša s predlogom za potrditev 
podpisa pogodbe za nakup prostorov za potrebe RTV programov za madžarsko 
manjšino. 

3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija seje seznanil s pooblastilom generalnemu direktorju 
za sklepanje kupoprodajnih pogodb za odprodajo stanovanj po trini vrednosti, ki jih 
vodi zavod kot osnovna sredstva in za račun poslovnih sredstev zavoda. Vodstvo 
zavoda naj do seje sveta pripravi oceno vrednosti teh nepremičnin. 

Kar zadeva spremembe in dopolnitve Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja 
televizijskih in radijskih sprejemnikov, o evidenci zavezancev ter načinu plačevanja RTV 
prispevka pa je bilo pojasnjeno, da gre za uskladitev veljavnega pravilnika z odločbo 
Ustavnega sodišča (objavljena v Ur. listu ns, it 113/2000 dne 08.12.2000). Na podlagi le te lahko RTV 
Slovenija za zavezance, ki so fizične osebe, vodi evidenco za davčno številko in zaposlitev ter 
za zavezance, ki so pravne osebe naslov, žiro račun in davčno številko. Ker tega dosedanji 
pravilnik ni vseboval, gaje potrebno ustrezno uskladiti. 

Ga. Vida Petrovčič je opozorila na neposredovanje podatkov o plačah zaposlenih v RTV 
Slovenija Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije in sicer od leta 1997 
dalje. Generalni direktor je dejal, da zato sliši prvič. Na pojasnilo g. Igorja Kadunca, da 
podatki o plačah niso bili posredovani zaradi zastarelosti računalniškega programa, ki je to 
onemogočal, da pa so bili posredovani podatki za tiste, ki so odšli v pokoj ter da bo to urejeno 
v najkrajšem času, pa so člani odbora izrazili ostro ogorčenost. Soglasno je bil sprejet sklep: 

3-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da nemudoma uredi 
in aiurira podatke o plačah zaposlenih v Javnem zavodu RTV Slovenija v skladu z 
zakonom na Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije. 

O realizaciji sklepa bo odbor razpravljal na naslednji seji 

Seja je bila končana ob 13.35 uri. 

Zapisala: Predsednik Nadzornega odbora: 
Darja Kocjan, l.r. Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVLZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 20.02.2001 

ZAPISNIK 

23. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 16. februarja 2001. Seja seje 
pričela ob 12. 35 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, Jožica Komatar, Vida 
Petrovčič, Alenka Dakič in mag. Borut J. Sommeregger 

ODSOTNA ČLANA NADZORNEGA ODBORA: dr. Metka Tekavčič in Anton 
Majzelj - oba opr. 

OSTALI PRISOTNI'. Janez čadež (generalni direktor RTV Slovenija) 
Igor Kadunc (pomočnik gen. dir. za poslovno področje) 
Dajja Podlogar (vodja Finančno računovodskega sektorja) 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavan je bil naslednji 

dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 22 redne seje in pregled realizacije sklepov 
2. Poročilo o poslovanju RTV Slovenija v letu 2000 

• popravki začetne bilance za leto 2000 
zaključni račun 

• letno poročilo 
- vsebinsko poročilo o realizaciji plana za leto 2000 

3. Razno 

Adl 

Člani odbora so z vabilom za sejo prejeli predlog zapisnika 22. redne. Sprejetje bil 
sklep: 

1 ' 1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 22. redne seje brez pripomb. 

Člani odbora so prejeli poročilo o realizaciji sklepov 22. redne seje, ki je priloga 
originala zapisnika. 
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Ad2 

Člani odbora so v gradivu prejeli prejeli poročilo o realizaciji programsko poslovnega 
načrta RTV Slovenija v letu 2000, popravek začetne bilance za leto 2000, zaključni 
račun ter letno poročilo z vsebinskim poročilom o realizaciji plana za leto 2000, ki so 
priloga originala zapisnika. G. Janez Čadei, generalni direktor RTV Slovenija je v 
uvodnem pojasnilu dejal, da je uspešen poslovni rezultat seštevek tako realizacije 
planiranih prihodkov, kot tudi zmanjševanja stroškov in čim večje racionalizacije 
poslovanja, kar pa nenazadnje kaže tudi na uspešnost vodenje zavoda. Tako so bile v 
preteklem letu na prihodkovni strani v okviru plana realizirane vse postavke, oziroma 
so ga celo presegle. Poleg prihodkov od RTV prispevka, ki je bil višji za 7,7% (delno 
na račun spremenjenega način pobiranja RTV prispevka, delno na račun paviianja cene prispevka), 
so plan presegli tudi prihodki od oglaševanja (viSjl od plana za 11,2%) in drugi 
komercialni prihodki (kjer so predvidene prihodke presegle vse enote, seveda pa največji delež 
odpade na dejavnost oddajnikov in zvez). Kljub racionalizaciji poslovanja pa so bila tudi 
negativna odstopanja od plana, in sicer je izpostavil variabilne stroške, ki so višji za 
10,6% ter stroške dela (viiji od plana so za 5.6%), kjer gre večji del presega na račun 
nepredvidenega povečanja izhodiščne plače, kar pa je bila posledica rasti cen 
življenjskih stroškov in pa nagrade zaposlenim zaradi uspešnosti letnega poslovanja. 
Nenazadnje so bile uspešne tudi aktivnosti povezane s satelitom, katerih delovanje se 
je glede na pozitivni rezultat izkazalo za upravičeno. Ga. Darja Podlogar, vodja 
Finančno računovodskega sektoija je podala podrobno pojasnilo vezano na razloge 
(ker so bili podzakonski predpisi objavljeni po roku za oddajo bilance Ministrstvu za finance) za 
popravek začetne bilance za leto 2000 in same spremembe. Ob slednjih (v pisnem 
pojasnilu so vse spremembe) je izpostavila tri večje, ki so imele večji vpliv, in sicer za 
1,162 mio SIT od Ministrstva za promet in zveze prenesenih osnovnih sredstev v 
sredstva za upravljanje, spremembo vrednosti opreme, katere nabavna vrednost je bila 
pod 500 Evrov in rok uporabnosti daljši od enega leta in pa oblikovanje popravka 
terjatev iz naslova tožene naročnine (glavnice) v preteklih letih (v viiini 955.143.399,42 SIT) 
v breme rezultata iz preteklih let. Sprejeta spremenjena otvoritvena bilanca bo tako 
dokončna. Na vprašanje ga. Vide Petrovčii, kako je s knjiženjem zalog filmov (kar se 
nanaia tudi na očitke sindikatov) in ga. Alenke Dakič, kolikšna je izguba, je pojasnila, da 
zaloge nimajo vpliva na otvoritveno bilanco, se pa filmi še vedno knjižijo na zalogah. 
Po pridobitvi revizijskega mnenja in mnenja Zveze finančno računovodskih delavcev 
se je namreč izkazalo tako knjiženje kot pravilno (skladen s tem je tudi pravilnik), kajti 
licence za filme, kjer gre za dvakratno oziroma največ trikratno predvajanje, se ne 
sme smatrati kot. npr. licence pri nakupu računalniških programov, kjer se jih smatra 
kot trajne. To je tudi v skladu s standardom 2, kjer se smatra, da licenca za 
predvajanje filmov ni prava licenca, zato se knjiži ali na časovnih razmejitvah ali 
zalogah filmov,.in zavod se je odločil za slednje. Kar zadeva pa višine izgube, je v 
pojasnilu g. Kadunc dejal, da se je izguba iz preteklih let, ki je znašala 2,3 milijarde 
tolarjev in bila izkazana po do tedaj veljavni zakonodaji, z novim zakonom o 
računovodstvu izkazala po določilih le te in se tako znižala in znašala izkazana 470 
mio SIT. Bilo pa je dopustno (in na začetku leta je bilo na to opozorjeno tudi na seji) da Se bo 
tekom leta lahko otvoritvena bilanca popravljala zato, ker niso bili še narejeni vsi 
podzakonski akti. In sedaj pravilna otvoritvena bilanca za 01.01.2000 je bila 
popravljena s spremembami, ki so jih člani odbora prejeli v pisni obliki, največje tri 
pa je pojasnila tudi ga. Podlogar, in po tej popravljeni otvoritveni bilanci izkazana 
izguba ni 470 mio tolarjev, pač pa 1,432 mio tolarjev. Po dodanem še zaključnem 
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računu za leto 2000 pa se bo ta izkazana izguba pokrila za nazaj in bo ostal pozitivni 
rezultat v višini 250 mio SIT. Ob tem je ga. Podlogar dodala, da to z drugimi 
besedami pomeni, da izkazane izgube zaradi spremenjenega načina računovodskega 
prikazovanja zavod sicer nima (se pa pozna na likvidnosti), medtem ko pa še vedno ostaja 
davčna izguba, za to zavod ne plača davek od dobička. Kar zadeva davka je še 
pojasnila, da po zakonu prihodki od javne službe (prispevka) niso obdavčeni, medtem 
ko prihodki od komercialne dejavnosti so. 
V nadaljevanju je podala podrobno pojasnilo v zvezi z zaključnim računom, ki so ga 
člani Nadzornega odbora prejeli v pisni obliki s pojasnilom k sklepom za sprejem 
zaključnega računa za leto 2000. Izhajajoč iz izračuna uspeha oziroma izgube izhaja, 
daje zavod poslovno leto 2000 zaključil z izkazano razliko med prihodki in odhodki v 
višini 1,683 mio tolaijev, kar je za skoraj enak znesek boljše od planiranega rezultata. 
Kar zadeva izkazanega pozitivnega rezultata, pa je predlagala, da se iz presežka 
prihodkov v letu 2000 nameni za pokritje izgube iz preteklih let v višini 1,432 mio 
tolaijev in ostanek 250 mio tolaijev za tekoče programske stroške v letu 2001. 
Podrobnejše pojasnilo k letnemu poročilu in na seji predloženim grafičnim prikazom, 
ki so priloga originala zapisnika, pa je podal g. Kadunc. 

Na podlagi razprave so bili na predlog predsedujočega soglasno (S,-,-) sprejeti 
naslednji sklepi: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil in predlaga svetu, da sprejme 
popravek začetne bilance za leto 2000. 

2-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija v zvezi z zaključnim računom za leto 2000 
predlaga Svetu RTV Slovenija v sprejem naslednje sklepe: 

RTV Slovenija je poslovno leto 2000 zaključila z naslednjim rezultatom: 

1. Prihodki so znašali 23.659.668.839,05 
Odhodki so znašali 21.976.778.047,04 
Presežek prihodkov v letu 2000 znaša 1.682.890.792,01 
Revalorizacija dolgoročnih naložb 53.671,00 
Presežek prihodkov v letu 2000 1.682.944.463,01 

Celotna izguba RTV znaša, po uskladitvi z novim Zakonom o računovodstvu 

Skupaj Izguba iz vseh preteklih let 1.432.258.627,58 

2. Inventurne komisije so po popisu sredstev predlagale naslednje popisne 
razlike, ki so sestavni del zaključnega računa (priloga zapisniki) 

a) material na zalogi: 
odpisov z DDV 1.294.090,93 
manjkov z DDV 141.555,24 
viškov * 72.379,24 
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b) gotovi proizvodi ZKP: 
i 

manjkovzDDV 17.007,00 
viškov 129.006,00 

c) drobni inventar 
odpisov 16.321.670,08 
manjkov 942.000,90 

Sedanje vrednosti ni nič, ker se drobnemu inventarju 
100% vrednosti odpiše ob izdaji v uporabo. 

d) osnovna sredstva: 
odpisi osnovnih sredstev z DDV 12.611.257,10 
prodaja osnovnih sredstev 1.326.847,80 

Sedanje vrednosti odpisov in manjkov materiala in gotovih proizvodov, skupaj s 
pripadajočim DDV, bremenijo stroške poslovanja, viški materiala in gotovih 
proizvodov zmanjšujejo stroške iz poslovanja. 

Sedanje vrednosti odpisov osnovnih sredstev, skupaj s pripadajočim DDV, 
bremenijo izredne odhodke. 

3. V breme izrednih odhodkov se knjiži tudi: 
odpisi domačih in tujih terjatev kupcev - priloga 1 in 1a 33.348.487,67 
izrednih odhodkov v višini - priloga 2 683.835.049,84 
popravek terjatev do kupcev - v skladu s sklepi Sveta 114.582.957,89 
popr.vredn. obresti od toženih terjatev 157.653.476,50 
odpisi terjatev za RTV prispevek 8.720.995,40 
skupaj izredni odhodki 998.140.967,30 

4. V dobro izrednih prihodkov se knjiži: 
izredni prihodki - priloga 4 75.918.006,17 
plačane odpisane terjatve -naročnina 121.537.388,66 
drugi Izredni prihodki - naročnina 31.218.751,00 
skupaj izredni prihodki 228.674.145,83 

5. Vodstvo RTV. Slovenija ugotavlja, da znaša znesek sredstev (aktiva) oziroma virov 
sredstev ( pasiva) SIT 19.613.343.029,61, in sredstev oziroma virov sredstev 
izvenbilančne evidence SIT 1.774.176.546,38. 

2-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil in predlaga Svetu RTV 
Slovenija, da sprejme vsebinsko poročilo o realizaciji plana RTV Slovenija 
za leto 2000. 
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Ad3 

Na apel g. Branka Grimsa, da so pristojni pri reševanju vlog za oprostitev plačevanja 
RTV prispevka (invalidov) fleksibilnejši, vsaj za kategorije, ki so po zakonu upravičene 
do plačevanja le tega, je generalni direktor pojasnil, da je bilo leto 2000 enormno 
leto korespondence med gledalci in poslušalci ter RTV Slovenija (spremenjen način 
pobiranja prispevka) in posledica tega je tudi preobremenjenost službe. 
Soglasno (5.-,-) je bil sprejet 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da prednostno 
in benevolentno obravnava prošnje, vezane na kategorije RTV naročnikov, ki 
so po zakonu opravičene plačevanja RTV prispevka (invalidi „). 

Člani odbora so v daljši izmenjavi mnenj glede dogajanja v zvezi z imenovanjem 
generalnega direktorja RTV Slovenija v razpravi kot neprimerno ocenili tovrstno 
medijsko obtoževanje generalnega direktorja. Glede na to, da Nadzorni odbor kljub 
pozivu pristojnih institucij ni prejel nobenega poročila o opravljenih preiskavah in 
ugotavljanju nepravilnosti -z igemo predhodnega poročila Računskega sodišča, ki pa 
je bil naslovljen le na generalnega direktorja in Svet RTV Slovenija-, pa so člani 
soglašali s predlogom predsedujočega, da odbor vmesnih poročil ne bo obravnaval 
(pač pa končno poročilo). Ob tem je tudi mag. Janez Kocijančič, predsednik Sveta RTV 
Slovenija zavrnil tovrstne obtožbe in menil, da če v neki demokratični ureditvi velja 
načelo, daje nedolžen vsakdo dokler ni pravnomočno obtožen, je to substitucija teze, 
ki pa ne vodi nikamor. Kar zadeva nadzora in pregleda obtožb ni nobena od njih 
prešla niti prve faze, z izjemo preliminarnega poročila Računskega sodišča, na 
katerega pa je v skladu z zakonom vodstvo podalo ugovor. Glede na to, da poročilo ni 
bilo posredovano tudi Nadzornemu odboru, je predlagal, da si ga člani ogledajo, in 
sicer pod enakim načinom in pogoji kot veljajo za člane sveta (zaradi oznake ni dovoljeno 
fotokopiranje oz. razmnoževanje, zato so le na vpogled v Tajništvu Sveta RTV Slovenija). Enako 
velja tudi za vse sukcesivne materialne, ki v zavod še utegnejo priti. 
Člani odbora so soglašali s predlogom predsedujočega, da si pogledajo preliminarno 
poročilo Računskega sodišča, ki je v Tajništvu sveta in z njim ravnajo v skladu z 
oznako. 

V nadaljevanju razprave pa so soglašali z mnenjem mag. Sommereggerja, ki je kot 
neprimerno ocenili isgavljanje g. Igoija Kadunca v časniku "Večer", še posebej glede 
na to, da je eden izmed vodstvenih delavcev, ki nenazadnje tudi vodijo ta zavod. Kar 
zadeva "škode", pa je ta po mnenju mag. Sommereggerja zelo raztegljh pojem, 
vsekakor pa je način moralno nepošten. G. Kadunc je ob tem dejal, daje opozoril le 
na sistem načina vodenja, zaradi katerega ne želi več delati z g. Čadežem. 
Glede na to, da je bil le dan po zadnji seji Nadzornega odbora v časniku "Mag" 
mogoče zaslediti tudi članek o neposredovanju podatkov o plačah zaposlenih v RTV 
Slovenija Zavodu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, na kar je bilo 
opozorjeno na sami seji, pa je g. Sommeregger menil, da bi temu morala slediti tudi 
kakšna konsekvenca. V razpravi so člani odbora soglašali s predlogom mag. Boruta 
J. Sommereggerja in ga. Vide Petrovčič in soglasno (5.-,-) sprejeli sklep: 
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3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija zavezuje k varovanju poslovnih podatkov JZ 
RTV Slovenija ter informacij, ki se podajajo na sejah odbora, poleg članov 
tudi vse prisotne na sejah odbora. 

Ni pa bil sprejet (3,0,2) predlog mag. Boruta J. Sommereggeija, da morajo prisotni 
sklep o zavezi k varovanju poslovnih podatkov ter informacij, ki se podajo na seji odbora tudi 
podpisati. 

Na podlagi podanih izjav na seji je predsedujoči povzel ugotovitev, da so bile na seji 
podane izjave generalnega direktorja RTV Slovenija, pomočnika generalnega 
direktorja za poslovno področje in vodje Finančnega sektorja, iz katerih izhaja, da 
so bili Nadzornemu odboru posredovani korektni podatki in da ni bil noben bistveni 
podatek, ki bi utegnil vplivati na odločitve Nadzornega odbora,zamolčan. 
Kar zadeva odgovornosti vodstva javnega zavoda, pa se mora ta obravnavati kot 
celota in se ugotavljanju le te nihče ne more apriori izogniti z izgovorom, češ, to se pa 
mene ne tiče, je še opozoril g. Branko Grims. 

Seja je bila končana ob 14.30 uri. 

Zapisala: Predsednik Nadzornega odbora: 
Darja Kocjan, l.r. Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 02.04.2001 

ZAPISNIK 

24. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 30. marca 2001. Seja se je 
pričela ob 12. 40 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, Jožica Komatar, Vida 
Petrovčič, Alenka Dakič, mag. Borut J. Sommeregger in Anton Majzelj 

ODSOTNA ČLANICA NADZORNEGA ODBORA: dr. Metka Tekavčič - opr. 

OSTALI PRISOTNI: Iztok Lipovšek (namestnik v. d generalnega direktor RTV Slovenija) 
Daija Podlogar (v. d pomočnica v.dgen.dir. za finančno področje) 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 

dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 23. redne seje in 
pregled realizacije sklepov 

2. Poročilo o poslovanju RTV Slovenija v obdobju januar - februar 2001 
3. Razno 

- Eutelsat 

Adl 

Člani odbora so z vabilom za sejo prejeli predlog zapisnika 23. redne. Sprejet je bil 
sklep: 

1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 23. redne seje brez pripomb. 

Člani odbora so ob poročilu o realizaciji sklepov 23. redne seje prejeli še pisno 
informacijo o oddaji M-4 obrazca Zavodu za pokojninsko varstvo, ki je priloga 
originala zapisnika. 
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Ad2 

Člani odbora so v gradivu prejeli poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar- 
febniar 2001 s tabelarnim pregledom, dopis v.d. generalnega direktorja o 5% 
zmanjšanju realizacije programskih stroškov in investicij ter dopis v.d. generalnega 
direktorja ministrici za gospodarstvo glede sprejetja nove višine RTV prispevka, 
medtem ko so na seji prejeli izkaz denarnega toka za obdobje januar-februar 2001 in 
dopis Ministrstva za finance vezan na oceno zadolževanja RTV Slovenija v letu 2001, 
ki so priloge originala zapisnika. Podrobno obrazložitev je na seji podala ga. Darja 
Podlogar. Kar zadeva izkaza denarnega toka je pojasnila, da z vidika dejavnosti 
zavoda izhaja pozitiven denarni tok iz poslovne dejavnosti, medtem ko je na drugi 
strani negativen denarni tok iz investicijske in finančne dejavnosti. Gre za situacijo, 
ko se relativno visok denarni tok iz poslovanja uporablja za investiranje ter 
odplačevanje preteklega zadolževanja. Po podrobnejši obrazložitvi predložene analize 
posameznih dejavnosti (tabelarni pregled in pisna obrazložitev sta priloga originala zapisnika) pa je 
opozorila, da bo zavod imel ob koncu poslovnega leta izgubo v višini 3,182 mio SIT 
negativnega denarnega toka, v primeru, da vlada ne bo odobrila predvidenega 
povišanja RTV prispevka in ob upoštevanju, da se bodo vse enote držale 5% 
zmanjšane porabe variabilnih stroškov in investicijskega vzdrževanja. To pa pomeni 
zadolževanje, v zvezi s katerim je odboru predložen dopis Ministrstva za finance. 
Sicer pa je skupni rezultat poslovanja po prvih dveh mesecih leta 2001 pozitiven v 
višini 1.103 mio SIT in je od planiranega večji za 1.070 mio SIT (od doseženega v istem 
obdobju leta 2000 pa večji za 1.036 mio SIT). Pri tem je izpostavila dejstvo, daje dobiček skoraj 
v celoti rezultat realiziranih prihodkov od Eutelsata, in sicer je ta bil realiziran en 
mesec prej V višini 934 mio SIT (ker Se niso vsi vplačali vidita, pa je Eutelsat izplačal le polovico od 
celotnega dobička vloženega kapitala). Z njim so bili pokriti vsi krediti najeti iz naslova 
Eutelsat za leto 2001 in 2002 pri Ljubljanski banki ter za leto 2001 pri A banki. Če 
izločimo omenjene prihodke znaša končni rezultat 169 mio SIT in je za 136 mio SIT 
boljši od planiranega. Sicer pa so k končnemu rezultatu največ prispevali presežki pri 
komercialnih prihodkih (57,8 mio srr nad pianom) ter nižji fiksni in variabilni stroški (32 mio 
sit pod pianom) ter stroški dela in oba pozitivna salda terjatev. 
Kljub doseženemu rezultatu pa sta z g. Iztokom Lipovškom je izpostavila zaostajanje 
za planiranimi prihodki od RTV prispevka, in sicer v višini 170 mio SIT. Vzroka sta 
dva, in sicer, da v mesecu februarju ni prišlo do planiranega povišanja prispevka (za 5 
%) in zmanjšanja same velikosti omenjenega prihodka, saj je bilo v prvih dveh 
mesecih potrebno zmanjšati prispevek za 53 mio SIT iz naslova stornacije faktur 
(usklajevanje evidenc, npr. v isto gospodinjstvo poslana dva računa). Prav tako pa Se ni povečalo 
predvideno število zavezancev za 1,5%, temveč seje v primerjavi s koncem meseca 
oktobra 2000 (ki je predstavljalo plansko osnmo), celo znižalo za 0,8%. V sled navedenega 
predstavlja 69 mio SIT odmik zaradi nespremenjene cene RTV prispevka, preostanek 
v višini 101 mio SIT pa zaostanek zaradi nedoseženega števila zavezancev in njihove 
naknadne korelacije. Kar zadeva prihodkovne strani pa so manjši od planiranih tudi 
prihodki od sofinanciranja, in sicer od sofinanciranja po zakonu v višini 1,5 mio SIT , 
medtem ko od sofinanciranja izven zakona pa izpad znaša 24 mio SIT (realiziranih je bilo 
le 2.3 mio SIT). , 
Na pojasnilo g. LipOVSka (da pri postavki prihodkov od RTV prispevka ne gre za nerealno planiranje, 
pač pa za nepovlžanje prispevka In usklajevanje evidenc naročnikov oz. stornacije faktur) SO Člani odbora 
podprli predlog predsedujočega, da vodstvo zavoda, glede na nepovišanje RTV 
prispevka v mesecu februarju (v pianu je bilo predvideno poviianje v viiini 5%) ter dejstva, daje 
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bila Ministrstvu za finance prepozno posredovana zahteva za dodatno zadolžitev RTV 
Slovenija v letu 2001, sprejme ustrezne ukrepe za saniranje nastale situacije, v izogib 
negativnemu poslovnemu rezultatu že v naslednjih mesecih oziroma koncu 
poslovnega leta. Na vprašanje ga. Vide Petrovčič, kdo (ime) ni pravočasno posredoval 
nove ocene za zadolžitev zavoda v letu 2001 oz. kdo je odgovore za zamudo, je ga. 
Podlogar v odgovoru pojasnila, da so dokumenti, enako kot plan za leto 2001 in 
ocena zadolžitve z dne 16.11.2000 šli ven pod g. Kaduncem, pri čemer pa ne more 
reči, daje za to odgovoren on. V razpravi so člani odbora še opozorili in predlagali: 
- ga. Vida Petrovčič • na honorarje za glasbene polustvaijalce in izvajalce, kjer bo po 
davčni spremembi že v letošnjem letu potrebna pogodba o delu in ne več avtorski 
honorar. Na to je potrebno paziti še posebej za to, da stroški ne bodo dvojni; 
- g. Branko Grims - predlagal je, da se odboru do naslednje seje posreduje pisno 
poročilo o številu radijskih in TV sprejemnikov v državni upravi (pregledno) ter 
opozoril na na prenos vseh ustanoviteljski pravic Javnega zavoda RTV Slovenija iz 
Državnega zbora RS na Vlado RS. Apeliral je, da se z vidika podpisanih mednarodnih 
pogodb in predpisov s področja medijske zakonodaje prouči skladnost tovrstnega 
prenosa; 
- g. Anton Majzelj - opozoril je na še dodatno omejenost možnega zadolževanja 
zavoda v primeru negativnega "cash flowa", za to je predlagal takojšnjo intervencijo 
na Ministrstvo za finance in vlado, kajti zamujeno ne bo mogel nadoknaditi niti ta 
odbor, niti svet zavoda ali novo izvoljeni generalni direktor; 
- mag. Borut J. Sommeregger - predlaga, da direktor TV programov RTV Slovenija, 
preveri oddaje "Ljudje in zemlja", "Pripravljeni" in "Policija na vaši strani" glede 
vseh finančnih, ekonomskih in statutarnih inplikacij. Še posebej naj se preuči 
morebitna zakonska nejasnost v zvezi s siceršnjo zakonsko prepovedjo politične 
propagande v programih RTV Slovenija. 
Člani odbora so predlog podprli in opozorili na še sprejete sklepe v zvezi s pripravo 
nekaterih nujnih pravilnikov, v katerih oz. s katerimi naj se vendarle določi meje, do 
katerih je dopustna komercializacija nacionalne RTV Slovenija (sklep 4-1 12. redne seje no z 
dne 22. oktobra 1999 -sprejet ob obravnavi prenosa 50. obletnice zasebnega podjetja Mercator). 

Na podlagi razprave so bili soglasno (6.-.-) sprejeti naslednji sklepi: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da so na področju denarnih tokov 
("cash jiowa") Se dodatni zapleti in sicer iz večih razlogov, med katerimi pa sta 
najpomembnejša: 
- nepovišanje RTV prispevka v mesecu februarju, ki je bilo v planu 

predvideno v višini 5% ter dejstva, 
- da je bila Ministrstvu za finance prepozno posredovana zahteva za 

dodatno zadollitev RTV Slovenija v letu 2001, zato jo je zavrnilo, prav 
tako pa nanjo ne more izdati naknadnih soglasij. 

V sled navedenega Nadzorni odbor opozarja vodstvo zavoda, da za 
izboljšanje oziroma saniranje nastale situacije nemudoma sprejme ustrezne 
ukrepe. 

2-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga direktorju TV programov RTV 
Slovenija, da preveri oddaje "Ljudje in zemlja", "Pripravljeni" in 
"Policija na vaši strani" glede vseh finančnih, ekonomskih in statutarnih 
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inplikacij. Posebej naj preuči morebitno zakonsko nejasnost v zvezi s 
siceršnjo zakonsko prepovedjo politične propagande v programih RTV 
Slovenija. 

Hkrati Nadzorni odbor priporoča Svetu RTV Slovenija, da problematiko 
financiranih oz. sofinanciranih oddaj s strani ministrstev, obravnava na eni 
od svojih sej. 

2-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija opozarja svet zavoda na sprejete sklepe in 
predloge, ko je odbor v zvezi z obravnavo problematike komercializacije 
predlagal pripravo ustreznih pravilnikov, v katerih naj se določi meje, do 
katerih je še dopustna komercializacija nacionalne RTV Slovenija (le posebej 
sklep 4-1 12. redne seje NO i dne 21 oktobra 1999 -sprejel ob obravnavi prenosa SO. obletnice lasebnega 
podjetja Mercalor). 

2-4 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča vodstvu zavoda, da mu do naslednje 
seje predloii pisno poročilo o številu radijskih in televizijskih sprejemnikov v 
driavni upravi 

2-5 Nadzorni odbor RTV Slovenija opozarja na prenos vseh ustanoviteljski pravic 
Javnega zavoda RTV Slovenija iz Driavnega zbora RS na Vlado RS in 
priporoča svetu zavoda, da se z vidika podpisanih mednarodnih pogodb in 
predpisov s področja medijske zakonodaje prouči skladnost tovrstnega 
prenosa. 

Ad 3 

Člani so v gradivu prejeli dopis v.d. generalnega direktorja v zvezi z nekaterimi 
nedoslednostmi o delovanju z Eutelsat-om in zapisnik komisije, ki je pregledala 
sodelovanje z omenjeno mednarodno organizacijo. Oboje je priloga originala 
zapisnika. 
Nadzorni odbor seje seznanil z zapisnikom s sestanka o knjiženju vlaganja dobička in 
računov Eutelsat-a ter iz njega izhajajočimi neurejenimi terjatvami in obveznostmi do 
Eutelsat-a in problematiko pridobivanja verodostojnih dokumentov vezanih na 
poslovne dogodke v zadevi Eutelsat. G. Iztok Lipovšek je člane odbora obvestil, da 
so bila g. Igorju Kaduncu odvzeta vsa pooblastila kakršnega koli podpisovanja iz 
naslova poslovanja z Eutelsat. Po daljši razpravi, v kateri so člani odbora zahtevali od 
vodstva, da jih o ugotovitvah vezanih na poslovanje z Eutelsat-om sproti obvešča ter 
predlagali vodstvu zavoda, da v primeru ugotovljenih elementov nezakonitega 
poslovanja iz naslova Eutelsat, o tem obvesti pristojne organe, je bil soglasno (6.-.-) 
sprejet sklep: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija obvešča svet zavoda, da je bil seznanjen s 
problematiko pridobivanja verodostojnih dokumentov vezanih na poslovne 
dogodke v zadevi Eutelsat 
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Nadzorni odbor RTV Slovenija bo o omenjeni problematiki podrobneje 
razpravljal na izredni seji, sklicani za petek, 06. aprila 2001. 

Do takrat nadzorni odbor zahteva od vodstva zavoda, da mu predloži vsa 
poročila vezana na delovanje in poslovanje z Eutelsat-om, v kolikor je možno 
tudi do takrat opravljeni revizijski pregled Prav tako zahteva prisotnost vseh 
odgovornih predstavnikov vodstva zavoda (zJasti komisije v sestavi: g. Igor Kadunc, 
g. Boris Bergant, g. Miran Dotenec, g. Joie Mastnak in g. Marko Prpič). 

Seja je bila končana ob 14.10 uri. 

Zapisala: Predsednik Nadzornega odbora: 
Darja Kocjan, l.r. Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 10.4.2001 

ZAPISNIK 

2. izredne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 6.4.2001. Seja seje pričela 
ob 12.45 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič, Jožica Komatar, 
mag. Borut J. Sommeregger, Vida Petrovčič in Alenka Dakič 

ODSOTNI ČLAN. Anton Majzelj - opr. 

OSTALI PRISOTNI: Tomo Žbontar, Marcel Buh, Janez Čadež, Darja Podlogar, 
Igor Kadunc, Marko Prpič, Iztok Lipovšek, 
Jože Mastnak, Miran Dolenec. 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 

dnevni red: 

1. Problematika urejanja dokumentacije Eutelsat 
2. Razno 

AD1 

Člani nadzornega odbora so poleg obvestila v.d. generalnega direktorja prejeli 
predhodne ugotovitve revizoija v zvezi s poslovanjem RTV Slovenija z medvladno 
organizacijo Eutelsat ter pojasnila vodje računovodske službe v zvezi z knjiženjem 
nakazil. 

V.d. pomočnica v.d.gen. dir. za finančne zadeve ga. Darja Podlogar je uvodoma 
pojasnila, da osebno vztraja na zahtevi, da se lahko knjižijo in likvidirajo le 
dokumenti, ki vsebujejo vse z zakonom in s slovenskimi standardi zahtevane podatke 
(jasno in nedvoumno mora biti opredeljena storitev, znesek In obdobje, na katerega se storitev nanaia). 
Računovodstvo takih dokumentov iz naslova poslovanja Eutelsata ne prejema. 
Finančnih dokumentov, pogosto z oznako »izstavljeno za Slovenijo oz. RTV 
Slovenijo«, dokumentov pa tudi ne prejema sproti temveč za nazaj tako, daje pogosto 
potrebno vknjižbe naknadno preknjižiti. Nedopustno je tudi, da Finančna služba 
razpolaga z drugačnimi podatki o poslovanju z Eutelsatom, kot jih zavod posreduje 
npr. Banki Slovenija. Na to je že večkrat opozorila dosedanjega pomočnika gen. 
direktorja za poslovne zadeve in tudi generalnega direktorja, saj je po strokovni plati 
edina odgovorna za korektnost finančnih izkazov zavoda. 

G. Janez Čadet je poudaril, da je bila odločitev o sodelovanju RTV Slovenija z 
Eutelsatom sprejeta pred njegovim nastopom funkcije generalnega direktorja, v tem 
času so tudi že bile imenovane komisije za posamezna področja, celotno poslovanje 
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pa je bilo s pooblastili preneseno na posamezne odgovorne osebe, ki jim je v celoti 
zaupal. Osebno pa se s poslovanjem z Eutelsatom ni ukvaijal. Ob tem je tudi poudaril, 
da je bila vsako leto v sklopu zaključnega računa opravljena revizija tudi tega dela 
poslovanja RTV Slovenija. Glede na vsebino zadnjega obvestila Finančne službe, pa 
je ocenil, da mora o tem obvestiti tudi nadzorni odbor v želji, da bi se izpostavljeni 
problemi razrešili v znotraj zavoda oz nadzornega odbora. 

G. Jgor Kadurtc je zagotovil, da v celotni zadevi ni nič spornega, razen morda 
manjših zadev, ki jih je potrebno uskladiti z knjigovodstvom (v shpm vum največ cca. 
20.000 evrov). Ob tem je poudaril, da je bilo poslovanje z Eutelsatom vsa leta doslej 
predmet revizije, tudi poslovanje v letu 2000, le da to pot zaradi izjemno kratkega 
roka, finančnih dokumentov ni bilo mogoče predhodno uskladiti z knjigovodstvom. 
Zagotovil je, da je vso dokumentacijo za leto 2000 sproti posredoval finančno službi 
in tudi spremljal njeno knjiženje. V nadaljevanju je članom nadzornega odbora s 
pomočjo grafičnega prikaza orisal kronološki razvoj sodelovanja RTV Slovenija z 
Eutelsatom*. Predlagal je, da se problemi glede dokumentacije pregledajo in uskladijo 
skupaj z revizorjem. 

Ga. Vida Petrovčič je v nadaljevanju predlagala, da nadzorni odbor sam zaprosi 
Eutelsat, da posredujejo njihove podatke o stanju v zvezi s poslovanje z RTV 
Slovenija (stanje v poslovnih knjigah oz. bilancah) ter pojasnijo na čigavo naročilo, na katere 
konte in kakšne zneski so bili iz tega naslova nakazani. G. Igor Kadurtc je v 
nadaljevanju pojasnil, da so ti podatki javni - letni podatki o poslovanja so javno 
dostopni na Internetu- in tudi, daje iz vsakega dokumenta jasno razvidno, da gre za 
račun, prav tako pa tudi naslov nakazila, kot tudi delež RTV-j a*. Pojasnil je tudi, daje 
še vedno zadolžen za področje Eutelsata, ni pa več podpisnik dokumentov. 

Ga. Metka Tekavčič je opozorila, daje nadzorni odbor pogosto obravnaval probleme 
v zvezi s poslovanjem z Eutelsatom, po takih razpravah pa je vselej ostal občutek, da 
nadzornemu odboru podatki niso bili posredovani korektno. Ti nelagodni občutki in 
nezaupanje so tudi botrovali današnji izredni seji. Nadzorni odbor lahko presoja le na 
podlagi verodostojnih dokumentov, zato je predlagala, da ta organ zahteva posebno 
revizijo poslovanja z Eutelsatom za celotno obdobje, ki naj ga opravi mednarodni 
oddelek ene od večjih revizijskih hiš. Ga. Darja Podlogar pa je pojasnila, da revizor 
na podlagi podatkov o zmanjšanju deleža RTV Slovenija predvideva, da so se 
dosedanja izplačila izplačevala iz naslova vračila kapitala (temu je g. Igor Kadunc na seji 
oporekal*), zato je predlagala, da se z revizijo ugotovi dejansko stanje. 

G. Borut Sommeregger je ob pripombi, da že od samega začetka nasprotuje 
poslovanjem RTV Slovenija z Eutelsatom, podprl zahtevo po pridobitvi podatkov od 
Eutelsata, z dodatnim pojasnilom kam so nakazovali izplačila kot tudi zahtevo po 
podrobni reviziji poslovanja s to firmo. Želel pa je tudi pojasnila na vprašanja, kaj v 
zahodnem poslovnem svetu pomeni »izstavljeno na vašo željo« (v nadaljevanju je opozoril, 
da običajno to pomeni dve vrsti računov, ki slutijo ta utajo davkov ali celo kaj vtč)\ koliko RTV-ju 
dolguje Kazahstan; koliko nacionalko stane en gledalec na satelitu ter kakšen poslovni 
interes je botroval dolgoročnemu jamstvu RTV-ja za neporavnane obveznosti HTV- 
ja. 

*Originalu zapisnika je priložen magnetogram podane obrazložitve in pojasnil, 
vezanih na podatke o poslovanju z Eutelsatom, ki so bili podani v nadaljevanju seje. 
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Na zastavljena vprašanja je g. Igor Kadunc pojasnil, da se stavek »izstavljeno na 
vašo željo« pojavlja kvečjemu na dokumentih o porazdelitvi investicijskega deleža 
med Upravo RS za telekomunikacije in RTV Slovenija (kar temelji na posebni pogodbi)-, v 
zvezi z dokumentacijo o poslovanju s Kazahstanom pa je zagotovil, da bo s finančno 
službo in revizorjem ponovno preveijena in usklajena*. 

Ga. Vida Petrovčič je menila, da mora biti vsako poslovanje tako predstavljeno, da bi 
ga vsaj člani nadzornega odbora razumeli in predlagala, da g. Igor Kadunc, ki je edini 
od vodstva pooblaščen za sodelovanje z Eutelsatom, nadzornemu odboru v pisni 
obliki rezimira dosedanje poslovanje z Eutelsatom (po točkah in vsako posebej podkrepi z 
ustreznimi dokumenti). Zahtevala je, da se za poslovanje z Eutelsatom v vodstvu pooblasti 
še ena odgovorna oseba in pripomnila, da je na podlagi podane obrazložitve mogoče 
sklepati, da gre pri poslovanju z Rusijo o t: Kazahstanom za »cash the cash« ter 
ponovila zahtevo po pridobitvi uradnih podatkov od Eutelsata. 

Ob upoštevanju predloženega pisnega stališča Komisije za satelit je ga. Metka 
Tekavčič želela pojasnilo, kdo je bil v obravnavanem obdobju pooblaščen za poslovni 
vidik sodelovanja z Eutelsatom. V.d. generalnega direktorja je pojasnil, da je bil v 
celotnem obdobju za to pooblaščen in odgovoren pomočnik generalnega direktorja za 
poslovne zadeve Igor Kadunc in zagotovil, da nihče od preostalih članov komisije ni 
imel tovrstnega pooblastila. V nadaljevanju je še predlagal, da revizijo poslovanja z 
Eutelsatom opravi Emst& Young, Pojasnil je tudi, da bo imenoval drugega 
pooblaščenca za Eutelsat. V tem trenutku pa je za dokumente večje vrednosti vezane 
na Eutelsat podpisnik sam osebno, namerava pa za to področje pooblastiti pomočnika 
za tehniko in pomočnico za finančne zadeve. Zagotovil je tudi, da bo osebno poskrbel 
za to, da bo nadzornemu odboru podano celovito poročilo o poslovanju z Eutelsatom, 
vključno z navedbo vseh obveznosti in terjatev zavoda, ki se nanašajo na oddajanje 
prostih kapacitet RTV Slovenja na transponderjih. Opozoril je, da stroškov 
satelitskega programa ne kaže presojati zgolj na podlagi števila prodanih satelitskih 
kartic, saj se je RTV Slovenija zavestno in na podlagi strokovnih analiz in izračunov 
odločila, da bo s satelitskim programom reševala problem sivih lis v Sloveniji, 
pokrivanje zamejce, izboljšala posredovanje programov (posredno prek kabebhh 
distributerjev), kot tudi poskušala v čim večji meri izkoristiti interes gospodarstva za to 
novo tehnologijo. RTV Slovenija iz tega naslova še ni imela stroškov, saj je stroške 
najema transponderja do sedaj poravnavala Vlada RS. 

Na pripombo g. Boruta Sommereggerja, zakaj nadzorni odbor sploh obravnava 
poslovanje z Eutelsatom, saj iz tega naslova RTV Slovenija nima nobenih obveznosti 
in ugotovitvi, da ima RTV Slovenija iz tega naslova določene kreditne obveznosti, je 
g. Igor Kadunc ponovno orisal kronološki razvoj sodelovanja RTV Slovenija z 
Eutelsatom. RTV Slovenija je pristopila k projektu prvotno z namenom, da bo 
oddajala svoje programe prek analognega satelita. Ker to ni bilo mogoče, seje zavodu 
ponudila možnost za najem transponderja za digitalno oddajanje. Ker pa je njegova 
kapaciteta (6 programov) presegala dejanske potrebe RTV-ja (3 programi), se je zavod 
odločil za oddajo prostih kapacitet HTV-ju. S podpisom pogodbe o najemu 
transponderja z Eutelsatom je RTV postala zavezanec. HTV je vseskozi bil 
podnajemnik, zato je RTV Slovenija jamčila za poravnavanje njegovih pbveznosti. 
Ker se je naknadno ugotovilo, da je z napredkom tehnologije na istih kapacitetah 
transponderja mogoče oddajati več programov, se je zavod odločil za oddajanje teh 
dodatnih prostih kapacitet. Čeprav pri tem obstajajo določene težave, prilivi 
najemnikov so neredni, zavod zaradi tega nima nikakršnih dodatnih stroškov* (RTV 
Slovenija ima v najemu cel transponder, polovico stroškov najema refondira HTV direktno Eutelsatu, s 
tem, da RTV Slovenija za ta plačila jamči; do sedaj Je najem kapacitet za oddajanje 2 TV in 4 radijskih 
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programov RTV Slovenija financirala driava, kot podpisnica signatorija. s prenosom signatorija na 
RTV Slovenija bo to obveznost kril zavod sam; preostale proste kapacitete RTV-ja pa se oddajajo v 
najem)**. 

(?. Tomo Žbontar jc pojasnil, daje bila od vsega začetka država Slovenija oz. Vlada 
RS, ena od 36 držav v tem združenju, podpisnica signatorija. Zaradi preoblikovanja 
družbe Eutelsat je s podpisom pogodbe prenesla oz. odprodaja te pravice RTV 
Sloveniji, ki pa je vseskozi vlagala finančna sredstva v to družbo*. Osebno je 
prepričan, da je to velika priložnost za RTV Slovenijo in opozoril, da je v tujini Še 
vedno velik interes za vstop v Eutelsat. Kljub prenosu signatorija so v proračunu že 
predvidena sredstva za najemnino tudi za to leto. 

G. Marko Prpič je v nadaljevanju menil, da.je prav, da nadzorni odbor preveri vse 
podatke, ne pa tudi, da v vsaki stvari išče le slabo. Predlagal je, da se poslovanje z 
Eutelsatom najprej temeljito revidira, preden se opravijo kakršne koli poizvedbe v 
tujini. Dejstvo pa je, da ima satelit prihodnost. Če drugega ne, RTV Slovenija že sedaj 
pokriva 2 608 gospodinjstev s signalom prek satelita, ki jih po zemeljski oddajni 
mreži ne more doseči ali vsaj ne, brez velikih vlaganj v zemeljsko oddajno 
infrastrukturo. Zato bi bilo prav, da se vsa vprašanja temeljito razjasnijo in smotrnost 
tega projekta prouči z vseh zornih kotov. 

Predsednik Nadzornega odbora je opozoril, daje glavni namen in ključno vprašanje 
celotne razprave,ali ima zavod pri poslovanju z Eutelsatom vpogled v celotno 
poslovanje in v verodostojne listine. Ga. Metka Tekavčič je še dodala, da je bila 
vedno med tistimi, ki v številnih razpravah nadzornega odbora o tej problematiki, 
verjela in zaupala strokovnim obrazložitvam pomočnika generalnega direktorja za 
poslovne zadeve. Sama je še vedno prepričana, da je bila investicija v Eutelsat 
upravičena. Če pa se znotraj skupine ljudi, ki so zadolženi za spremljanje finančno 
poslovnih vidikov tega poslovanja, pojavi mnenje, da to ni možno, ker so nekateri 
dokumenti ali prepozno dostavljeni ali nejasni oz. kako drugače predloženi, je dvom 
članov nadzornega odbora utemeljen in razumljiv in naloga nadzornega odbora je, da 
se na taka opozorila odzove. 

G. Borut Sommeregger je pripomnil, da so člani nadzornega odbora vseskozi 
podpirali vodstvo, čeprav so bili izpostavljeni raznoraznim pritiskom, zato pa imajo 
pravico zahtevati pojasnila tudi na kakšna zoprna vprašanja. V nadaljevanju je 
izpostavil vprašanja izterjave neporavnanih najemnih obveznosti od dosedanjih 
podnajemnikov, kako so bila ta razmerja zavarovana ter kdo bo kril zapadle in 
neporavnane obveznosti. 

G. Igor Kadunc je pojasnil, da do sedaj RTV-ju dolguje iz tega naslova firma SCT 
cca. 100 000 DEM. RTV Slovenija tega dolga še ni izterjala, ker to do sedaj ni bilo 
mogoče, vendar so pogovori o tem v teku. V primeru poljskega najemnika, pa je 
prevladalo mnenje, da se pogodba ne prekine, dokler se ne najde nov najemnik. 
Povpraševanja po tem ni veliko, predvsem zaradi tehničnih težav (dovod signala do 
zemeljske postaje v Domžalah J* tehnično zahteven In stroikavno predstavlja večji del najemne cene). Ta 
poslovna sodelovanja niso bila zavarovana, ker ni bilo mogoče pridobiti garancije. 

Ob tem je g. Borut Sommeregger dodal, da nadzornemu odboru do danes ti podatki 
niso bili posredovani kot tudi ne predočene vse težave s partnerji. Zato je nejevolja 
članov nadzornega odbora še toliko bolj upravičena. Sam je že od vsega začetka 
predvideval tak razplet kot tudi negativne finančne učinke tega posla. Nadzorni odbor 
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lahko ugotovi poleg negativnega finančnega učinka le še, da so se pri tem sklepale 
pogodbe brez garancij. 

G. Marko Prpič pa je menil, da je kljub neporavnanim obveznostim najemnikom 
RTV Slovenija iz tega naslova do sedaj vendarle prejela nek prihodek, s katerimi je 
pokrivala stroške najema, ki bi ga sicer morala pokrivati iz lastnih sredstev v celoti in 
sama. 

Ga. Vida Petrovčič je v nadaljevanju še predlagala, da se ob prenosu pooblastil na 
nova dva podpisnika pripravi primopredajni zapisnik in se ta predloži nadzornemu 
odboru ter, da v bodoče oba podpisnika udeležujeta sej organov Eutelsata. Ponovila 
pa je tudi svojo zahtevo po pridobitvi podatkov pri Eutelsatu. Ga. Darja Podlogar je 
predlagala, da se nadzornemu odboru pisno poroča o prenosu pooblastil, ko bodo ta 
opravljena, g Joie Mastnakje dodal, daje že do sedaj odgovarjal in bil pooblaščen za 
področje investicij, zato ne pričakuje, da bi se za vnaprej njegova pooblastila razširila. 
G. Igor Kadunc je pojasnil, da se na sestankih udeležencih seznanjajo s poslovnimi 
odločitvami Eutelsata in zagotovil, da vse dokumente podpisuje kasneje generalni 
direktor RTV-ja. RTV Slovenija prejme na tri mesece dokumente o vlaganjih 
Eutelsata (obvestilo o ustvaijtntm dobičku Eulelsalav obravnavanem obdobju in o povečanju deleža kapitala 
RTV-ja) in dokumentacija O obveznostih RTV-ja (obvestilo o obveznostih plačila za najem 
transponderja - ta del naj bi v bodoče sprovedla ga. Darja Podlogar na njegov predlog). Ga. Vida 
Petrovčič pa je vztrajala na zahtevi, da v bodoče o tem odločata dva kompetentna 
pooblaščenca. Na vprašanje g. Boruta Sommereggerja kdo bo v bodoče sprejemal 
odločitve v zvezi z Eutelsatom, je bilo dano zagotovilo, da bo o tem odločal v.d. 
generalnega direktorja. Na pojasnilo g. Janeza Čadeia, daje bil že do sedaj podpisnik 
vseh dokumentov, ki pa jih je podpisoval na predlog svojega pomočnika, daje osebno 
zavrnil predloge za odpis terjatev, da pa ugotavlja, da tudi sam ni vedel za nekatere 
podatke (npr. ia zakasnitev pri oblikovanju Eutelsata v delničarsko družbo), dano pa je bilo tudi 
zagotovilo, da poslovanje z najemniki transponderja nima vpliva na poslovanje 
zavoda in da bo RTV Slovenija še naprej iskala novega najemnika, morda tudi v 
okviru interesentov v Sloveniji; je g. Sommeregger opozoril na upravičenost zahteve 
o pridobitvi podatkov Eutelsata in zahtevo po podrobnem poročilu o terjatvah RTV- 
ja do najemnikov transponderja. 

Po dalji razpravi, ki jo je strnila ga. Metka Tekavčič z ugotovitvijo, da je bilo v 
razpravi jasno poudarjeno, da je za ta projekt odgovoren (v.d.) generalni direktor, da 
ima kot posvetovalno telo v ta namen imenovano posebno delovno komisijo in da če 
se bodo na podlagi revizije poslovanja izkazale potrebe, ima vse možnosti, da 
ustrezno ukrepa. 

Na predlog predsednika nadzornega odbora so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi: 

1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija zahteva, da Ernst &. Young revidira 
poslovanje z Eutelsatom posebej in za celotno obdobje. 

1-2 Nadzorni odbor zahteva, da se mu do naslednje seje predloii celovito 
poročilo o dosedanjem razvoju sodelovanja in poslovanja z Eutelsatom 
(kronološkipregled), podkrepljeno z dokumentacijo. 

1-3 Nadzorni odbor zahteva, da se mu do naslednje seje predloii natančno 
poročilo o terjatvah RTV Slovenija do najemnikov transponderja. 
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1-4 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča v.d. generalnemu direktorju, da za 
področje poslovanja z Eutelsatom pooblasti dve kompetentni osebi. 

Z enim vzdržanim glasom pa je bil sprejet sklep: 

1 - J Nadzorni odbor naroča v.d. generalnemu direktorju, da pridobi verodostojne 
podatke o poslovanju Eutelsata z RTV Slovenija. 

AD2 

Člani Nadzornega odbora so se seznanili in sprejeli na znanje informacijo o 
ugotovitvah davčne inšpekcije. 

Sejo je zaključil predsednik nadzornega odbora z opozorilom, da naj navzoči 
upoštevajo, so bili na seji posredovani podatki, ki sodijo v poslovno tajnost. 

Seja je bila končana ob 16.20 uri. 

Zapisala: Predsednik Nadzornega odbora: 
Bojana Simovič, l.r. Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 23.04.2001 

ZAPISNIK 

25. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 20. aprila 2001. Seja se je 
pričela ob 12.45 uri v sejni sobi 4A/23, RTV*centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič, 
Jožica Komatar, Vida Petrovčič, Alenka Dakič in mag. Borut J. Sommeregger 

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: Anton Majzelj - opr. 

OSTALI PRISOTNI'. Janez Čadež (v.d. generalnega direktorja RTV Slovenija) 
Dalja Podlogar (v.d. pomočnica v. d. gen. dir. ta finančno področje) 
Iztok LipOVŠek (v.ipomočnik v.d.gen.dir. za trienje in odnose z javnostmi) 
Jovita AŽman (pooblaščena revizorka) 
JaneZ Lombergar (direktor TVprogramov RTV Slovenija) - delno 

» 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 

dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 24. redne seje 
2. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-marec 2001 
3. Sklep o popravku vrednosti pričakovanega prihodka od RTV prispevka 
4. Sklep o prekvalifikaciji planske postavke 

"Načrt investicijskega vzdrževanja po enotah za leto 2001" 
5. Sklep o premoženjski bilanci RTV Slovenija 
6. Poročilo revizorja o revidiranju zaključnega računa RTV Slovenja 

za leto 2000 
7. Razno 

Adl 

Člani odbora so z vabilom za sejo prejeli predlog zapisnika 24. redne. Sprejet je bil 
sklep: 

1 - 1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 24. redne seje brez,pripomb. 
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Ad2 

Člani so na seji prejeli poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-marec 2001 s 
tabelarnim pregledom in posrednim izkazom denarnega toka za mesec marec in 
obdobje januar-marec 2001. V podrobni uvodni obrazložitvi je ga. Darja Podlogar 
pojasnila, da je bil v mesecu marcu poslovni rezultat negativen, in sicer v višini 44 
mio SIT, medtem ko je negativno odstopanje od plana 1.814 mio SIT (po pianu je bn 
predviden pozitivni rezultat v viiini 1.770 mio SIT). Vzrok Za tako mesečno odstopanje je V 
glavnem na strani prihodkov od vlaganja v Eutelsat, saj je bil prihodek v celoti 
načrtovan za mesec marec, dejansko pa je bila polovica realizirana v mesecu 
februarju, medtem ko do realizacije druge polovice Še ni prišlo. Kar zadeva meseca 
marca je tako mogoče ugotoviti -če izločimo vpliv prihodkov od Eutelsat iz plana- da 
je dejansko poslovanje še vedno slabše od načrtovanega, in to za 84 mio SIT. Razlog 
za to so nižji prihodki od RTV prispevka v višini 122 mio SIT (od tega se 69 mio nanaia na 
zaostanek zaradi ne odobrenega pcviSanja prispevka in 53 mio SIT na zaostanek zaradi manjšega Števila 
zavezancev) in sofinanciranja izven zakona (35 mio sn), višji od plana so bili 
amortizacijski odhodki (wam 38 mio SIT) in negativna salda terjatev. 
Kar zadeva prvega četrtletja je razlika med prihodki in odhodki (skupni rezultat) še vedno 
pozitivna v višini 1.060 mio SIT, kar je za 744 mio SIT slabše od plana (in za i.ooi mio 
SIT boljie od doseženega v istem obdobju leta 2000). Realnejšo primerjavo s planom pa dobimo, 
če izločimo prihodke iz deleža v Eutelsat. Ob tem je moč ugotoviti, da bi končni 
rezultat brez omenjenih prihodkov znašal 125 mio SIT ter daje samo poslovanje - 
brez upoštevanja prihodkov iz dobička v Eutelsat- še vedno za 52 mio SIT boljše od 
planiranega. K temu so največ prispevali presežki iz naslova komercialnih prihodkov 
ter nižji fiksni in variabilni stroški ter stroški dela in odhodki od financiranja. Z 
ozirom na to, da tudi v prvih treh mesecih preteklega leta ni bilo omenjenega prihodka 
od Eutelsat, nam tako korigirana primerjava pove, da je zavod v prvem tromesečju 
letošnjega leta -brez upoštevanja prihodkov iz deleža v Eutelsat- dosegel za 67 mio 
SIT boljši rezultat, kot v istem obdobju preteklega leta. 
Iz posrednega izkaza denarnega toka (samo z vidika glavnih treh dejavnosti kot celote) za mesec 
marec izhaja, daje iz poslovne dejavnosti beležen pozitivni denarni tok, medtem ko je 
iz investicijske in finančne dejavnosti beležen negativni tok. Za celotno obdobje 
januar-marec oziroma prvo četrtletje letošnjega leta pa je opozorila, da je praktično 
ves presežek denarnega toka iz poslovne dejavnosti zavod uporabil za financiranje 
investicij in odplačilo kreditov, ki so bili najeti v preteklosti. Pri tem pa je potrebno 
upoštevati -iz marčevskih podatkov ugotovljeno dejstvo- da se že kaže pomanjkanje 
denarnih sredstev in se finančna situacija slabša, saj so neplačane obveznosti do 
dobaviteljev in začasno zaposlenih začele naraščati in so se v mesecu marcu skupaj 
povečale za 328 mio SIT. V nadaljevanju je podala še pregled poslovanja po OE/PE. 
Ob opozorilu ga. Vide Petrovčič na slabšo realizacijo planskih postavk v primerjavi 
na plan ter pravilnosti obračunavanja davka v primerih, ko agencija (SAZAS) pošilja 
račune Za nazaj (gre za problem prikazovanja obveznosti davčnih zavezancev za nazaj-leto 1998,1999) je 
g. Janez Čadei pojasnil, da ne gre za nepravilno planiranje pač pa je zaostajanje na 
prihodkovni strani (prihodu odptvprispevka) posledica ne odobrenega povišanja prispevka 
(kjer je mesečno zaostajanje za 69 mio SIT in znala po prvem četrtletju te za 292 mio SIT) ter usklajevanje 
evidenc naročnikov (oz. stomacije faktur), kjer je zaostanek zaradi manjšega števila 
zavezancev po prvem četrtletju za 154 mio SIT. Toda glede na to,- da akcija 
pridobivanja še vedno intenzivno poteka, pričakuje v naslednjih mesecih ugodnejši 
trend. Seje pa strinjal z dilemo glede plačila pravic za nazaj. Z ozirom na pojasnjeno 
je ga. Vida Petrovčič izrazila prepričanje, da bi bilo potrebno na to opozoriti vlado, 
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saj negativni trend utegne posledično vplivati tudi na programske obveznosti. Ga. 
Darja Podlogar)t opozorila na problem planiranja za naprej, saj če bi zavod dobil s 
strani države pravočasno smernice za pripravo plana, predvsem za tisti del prihodkov, 
ki so v pristojnosti države (RTV prispevek, sofinanciranje po zakonu), potem do takšnih 
problemov ne bi prihajalo (pred nekaj dnevi je bil npr. tovrsten sestanek na Ministrstvu za kulturo za 
pripravo plana za leto 2002, kjer pa smernice niso bile dane pač pa je bilo rečenp, da naj te podatke da 
Ministrstvo za finance). Zaradi zaostajanja na prihodkovni ravni pa je bil z namenom čim 
večje racionalizacije poslovanja in omejevanje stroškov izdan začasni ukrep o 5% 
zmanjšanju realizacije programskih stroškov in investicij, kjer pa se je na strani 
direktoijev oziroma vodij OE/PE pojavila dilema, in sicer so nekateri menili, da gre s 
tem za krčenje programov, drugi pa, da imajo enote neke notranje rezerve, s katerimi 
bi lahko teh 5% prihranili z večjo notranjo kontrolo npr. pri potnih nalogih, prevozih 
na delo ipd.. Predsedujoči je opozoril, da se je' z omenjenim začasnim ukrepom odbor 
seznanil že na prejšnji seji in nanj ni imel pripomb. Sicer pa je menil, da bi 
preveijanje stroškov oziroma notranja kontrola in revizija, morala biti stalni proces. 
Kar zadeva opozorila, da bi naj z začasnim sklepom v.d. generalnega direktoija kršil 
pooblastila pa je opozoril na sprejeta stališča in sklepe odbora, iz katerih izhaja ne le 
pooblastilo, pač pa zahteva, da vodstvo takoj ukrepa v primeru, ko pride do motenj v 
denarnem toku Ccash /iowu) in v kolikor je zahteva začasna, je menil, da ne gre za 
prekoračitev pooblastil. Kar zadeva rebalansa plana, pa trenutna odstopanja še niso 
taka, da bi v tem trenutku zahtevala rebalans. 

Na podlagi razprave sta bila soglasno sprejeta naslednja sklepa sklepa: 

2- 1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da zavod v mesecu marcu 2001 
izkazuje v primerjavi s planom negativni poslovni rezultat v višini 44 mio SIT, 
medtem ko je v kumulativi poslovanje pozitivno. Nadzorni odbor opozarja na 
negativni trend denarnega toka, ki je sicer pozitiven iz poslovne dejavnosti 
vendar hkrati negativen tako iz investicijske kot finančne dejavnosti. 

2- 2 Nadzorni odbor RTV Slovenija opozarja tudi na negativne trende in moine 
škodljive posledice, ki so le prisotne zlasti za program in izhajajo iz dejstva, da 
RTV- prispevek ne sledi več niti naraščajoči stopnji inflacije. 

Ad3 

Člani odbora so v gradivu prejeli pisni predlog sklepa o oblikovanju popravka 
vrednosti izdanih in ugotovljenih odločb za RTV prispevek z obrazložitvijo, ki je 
priloga originala zapisnika. Obrazložitev je na seji podala ga. Darja Podlogar. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s predlogom sklepa o 
oblikovanju vrednosti izdanih ugotovljenih odločb za RTV-prispevek in 
predlaga Svetu RTV Slovenija, da sprejme sklep, da se za 100 %, to je cca 
563.892.196,00 SIT izdanih Ugotovitvenih odločb za RTV-prispevek, ki 
bodo izdane konec aprila 2001, na osnovi baze podatkov Elektra Slovenije, 
oblikuje popravek vrednosti. Popravek vrednosti se oblikuje glede na 
pričakovan, plačan RTV- prispevek. RTV Slovenija je dolžna spremljati 
gibanje vseh 20.363 izdanih Ugotovitvenih odločb. 
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Ad4 

Člani odbora so v gradivu prejeli pisni predlog sklepa o prekvalifikaciji planske 
postavke "Načrt investicijskega vzdrževanja po enotah za leto 2001", ki je priloga 
originala zapisnika, na seji pa je podrobnejše pojasnilo podala ga. Darja Podlogar. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 

4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s predlogom o prekvalifikaciji 
postavke "Načrt investicijskega vzdrievanja po enotah za leto 2001" in 
predlaga Svetu RTV Slovenija, da se -v skladu z "Navodili za potrjevanje 
računov za nabavo osnovnih sredstev, investicijsko vzdrievanje, tekoče 
vzdrževanje in nabavo materiala", ki temeljijo na novih tolmačenjih "Zakona 
o računovodstvu"- iz Plana investicij vrednost na postavki "5. Načrt 
investicijskega vzdrievanja po enotah za leto 2001" v višini 241.900 tisoč SJT 
premakne v Plan bilance prihodkov in odhodkov, na postavko "Investicijsko 
vzdrievanje", v okviru fiksnih stroškov. To pomeni, da je rezultat v Planu 
bilance prihodkov in odhodkov za omenjeni znesek nižji. 
To pomeni tudi premik med postavkami v Planu denarnega toka. Na eni strani 
se povečajo odlivi v okviru poslovne dejavnosti, na drugi strani pa za isti 
znesek zmanjšajo odlivi v okviru investicijske dejavnosti Rezultat skupnega 
denarnega toka pa tako ostaja nespremenjen. 

AdS 

Člani nadzornega odbora so prejeli pisni predlog sklepa ."premoženjske bilance 
posrednega uporabnika proračuna" s pojasnilom, katerega obrazložitev je na seji 
podala ga. Darja Podlogar in je priloga originala zapisnika. 
Soglasno je bil sprejet sklep: 

5-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s Premolenjsko bilanco 
posrednega uporabnika proračuna s pojasnili in predlaga Svetu RTV 
Slovenija, da jo sprejme. 

Ad 6 

Člani odbora so prejeli pisno mnenje pooblaščene revizorke o revidiranju zaključnega 
računa RTV Slovenja za leto 2000, ki je priloga originala zapisnika. Na predlog 
predsedujočega je bil sprejet dogovor, da odbor na današnji seji obravnava 
predloženo revizijsko poročilo, medtem ko bo pismo poslovodstvu (na vpogled j* bilo dano 
na stji) s pojasnili ter predlogi ukrepov vodstva za odpravo nepravilnosti obravnaval 
na naslednji seji. Podrobnejše pojasnilo o opravljeni reviziji je podala ga. Jovita 
Aiman, pooblaščena revizorka revizijske družbe Emst&Young. Za leto 2000 je bilo - 
glede na revizorjevo tolerančno napako od 250 do 400 mio SIT- izdano revizijsko 
mnenje s pridržkom (napake s* gibljejo v znesku do 400 mio SIT). V podrobnejšem pojasnilu je 
izpostavila izdane pridržke, in sicer je zavod 
- v računovodskih izkazih izkazal vrednosti novo dobavljenih licenc za programsko 

opremo v višini plačanih obveznosti za licence namesto v višini pogodbene 
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obveznosti (zavod ukazuje prenizko vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev v viSini 
156.789 tisoč SIT in prenizke vrednosti do dobaviteljev za osnovna sredstva v vrednosti 179.304 
tisoč SIT. Na drugi strani pa izkazuje previsoko izkazana neopredmetena dolgoročna sredstva iz 
naslova razvoja novega projekta v viiini 18.490 tisoč SIT, ker od navedenega projekta zavod ne 
pričakuje prihodkov); 

- previsoko izkazan poslovni rezultat za del nakazila Eutelsat (v viiini 195.800 iuočSIT), 
ki ne predstavlja nakazila dobička (zavodje imel namreč na osnovi pogodbe z Ministrstvom 
za promet in zveze z dne 08.05.1998 izkazano terjatev do Eutelsat za vložena sredstva v Eutelsat in 
na drugi strani izkazane obveznosti do bank za vire teh vloženih sredstev. Ker pa se je delež 
Republike Slovenije -signatory- v sredstvih Eutelsat v letu 2000 znižal, denarno nakazilo s strani 
Eutelsat v letu 2000 ne pomeni v celoti udeležbe na dobičku) in 

- odhodki iz poslovanja v računovodskih izkazih niso časovno pravilno razmejeni 
(za kar je poslovni rezultat leta 2000prenizko izkazan v viiini 59.234 tisoč SIT). 

Razen, ko gre za vpliv omenjenih okoliščin, pa je po mnenju revizije računovodski 
izkazi v vseh pogledih podajajo resnično in pošteno sliko finančnega stanja zavoda na 
dan 31.12.2000, v skladu z Zakonom o računovodstvu in slovenskimi računovodskimi 
standardi. Pooblaščena revizorka je opozorila še na pravilnost razmejevanja stroškov 
(npr. zalog filmov ipd.), kjer je bilo pridobljeno tudi mnenje inštituta, ki potrjuje pravilnost 
predhodnih revizijskih priporočil njihove revizijske družbe, da so stvari, ki so 
Opredmetene - npr. filmi- zaloge (niso namreč licence, kot npr, za računalniški program) in ne 
osnovna sredstva in se temu primerno tudi knjižijo. S tem pa je ovrženo tudi mnenje 
računskega sodišča o nepravilnem vodenju filmov. 
Ne da bi bilo izraženo mnenje s pridržkom, pa je bilo v reviziji opozorjeno še: 
- da je premoženje zavoda (v viiini 3.898.205 tisoč sn) obremenjeno s pravico drugih do 

razpolaganja z navedenim premoženjem; 
- da bo naročnikom izdano 20.377 ugotovitvenih odločb, na osnovi elektro baze 

podatkov, zaradi neplačevanja RTV prispevka. Terjatve po tako izdanih 
ugotovljenih odločbah niso vključene v računovodske izkaze, ker je ocenjena 
nizka izterljivost terjatev iz naslova ugotovljenih odločb. Navedeno evidentiranje 
poslovnih dogodkov bo povečevalo prihodke v prihodnjih letih, v kolikor bodo 
terjatve izterjane. Zato je predlagano svetu zavoda, da sprejme računovodsko 
usmeritev o evidentiranju ugotovljenih odločb in oblikovanju popravkov vrednosti 
le teh; 

- da zavod še nima sprejete računovodske usmeritve, po kateri bi se za terjatve iz 
naslova RTV prispevka, ki niso poravnane v okviru davčno upravnega postopka 
oblikoval popravek vrednosti. Poslovni rezultat bi bil za tako oblikovani popravek 
vrednosti nižji. 

Sicer pa so v pismu poslovodstvu nepravilnosti z ugotovitvami in predlogi zajete v 
43.-ih točkah. 
V razpravi, vezani na revizijo poslovanja z Eutelsat, je pooblaščena revizorka sicer 
podala pojasnila na nekatera vprašanja, vendar je predlagala, da se počaka na končno 
poročilo (podrobna revizija Se poteka). 

Na podlagi razprave je bil na predlog predsedujočega soglasno sprejet sklep: 

6-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s poročilom revizorja o 
revidiranju zaključnega računa Javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2000 
v obsegu, ki je namenjeno svetu zavoda. Pismo poslovodstvu bo Nadzorni 
odbor obravnaval na naslednji seji, za to naroča vodstvu zavoda, da do 
takrat predloii tudi pisna pojasnila poslovodstva s predlogi ukrepov za 
odpravo ugotovljenih nepravilnosti 
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Ad7 

Na vprašanje dr. Metke Tekavčič, ali je zavod, oziroma TV Slovenija, res podpisala 
pogodbo z g. Končaijem za snemanje celovečerca "Martin Krpan" brez javnega 
razpisa, je g. Janez Lombergar, direktor TV programov RTV Slovenija pojasnil, da 
gre le za koprodukcijo ene od dveh planiranih monodram (v konkretnem primeru gre za 
vizualizacijo monodrame Poldeta Bibiča "Martin Krpan). Na Vprašanje g. Branka Grimsa, ali gre 
za dejansko vlaganje, pa je pojasnil, da gre za izključno partnerski odnos, kjer vsak 
pokrije svoj del stroškov (ni nobenega sponzorstva). Kar zadeva razmeija je 54% na strani 
TV Slovenija in 46% na strani Timara,d.o.o.. .Sicer pa je omenjena monodrama redna 
produkcija sprejetega plana TV Slovenija, kjer finančni stroški (v okviru plana) znašajo 
1,8 mio tolarjev in delo interne produkcije (ovrednoteno po internih cenikih) 4,350 mio 
tolaijev. Delež Timara, d.o.o. je 5,5 mio tolaijev, s tem, da so pokrili tudi del skupnih 
stroškov. Članom odbora je bila pogodba predložena na vpogled (na seji). 

V.d. generalnega direktorja je člane odbora seznanil z obveznostjo zavoda za plačilo 
prometnega davka od RTV naročnine za prvo polovico leta 1999 (pred uvedbo DDV-ja), in 
sicer v roku 30-ih dni (sicer lahko blokirajo račun) in cca 100 mio SIT iz naslova 41. člena 
Zakona o davku na dodano vrednost (pritotba ne zadrii izvribe). Kljub plačilu pa bo zavod v 
obeh primer podvzel tudi ustrezne pritožne postopke. 

Na predlog mag. Boruta J. Sommereggerja\t bil soglasno sprejet sklep: 

7-1 Nadzorni odbor naroča, da se mu na naslednjo sejo predloži pisno poročilo v 
zvezi z gledanostjo TV Dnevnika in vzrokih za njeno padanje, vključno z vplivi 
oziroma morebitnimi posledicami na oglaševanje. 

Seja je bila končana ob 14.50 uri. 

Zapisala: Predsednik Nadzornega odbora: 
Darja Kocjan, l.r. Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 29.05.2001 

ZA P I SNI K 

26. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 28. maja 2001. Seja se je 
pričela ob 13.40 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, Jožica Komatar, Vida 
Petrovčič, Alenka DakiČ, mag. Borut J. Sommeregger in dr. Metka Tekavčič - delno 

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: Anton Majzelj - opr. 

OSTALI PRISOTNI: Aleks Štakul, Janez Čadež in Daija Podlogar 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 

dnevni red; 

1. Potrditev zapisnikov 25. redne in 2. izredne seje 
2. Pregled sklepov nadzornega odbora 
3. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-april 2001 
4. Odgovori na pismo poslovodstvu 
5. Razno 

Adl 

Člani odbora so z vabilom za sejo prejeli predlog zapisnika 25. redne in 2. izredne seje. 
Sprejeta sta bila sklepa: 

1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 25. redne seje brez pripomb. 

1-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 2. izredne seje brez pripomb. 

Ad 2 

Člani odbora so prejeli pregled sprejetih sklepov s poročilom o realizaciji sklepov 24. in 
25. redne seje. Slednjima je bil priložen še pregled financiranja oziroma sofinanciranja 
po zakonu in oddaj za leto 2000 in prve štiri mesece leta 2001 (realizacija sklepa 2-2 24. redne 
seje), pregled prijavljenih RTV aparatov državnih OrganOV (realizacija sklepa 2-4 24. redne seje) 
ter analizo gledanosti informativnih oddaj od aprila 1999 do marca 2001 (sklep 7-125. redne 
seje). Ob slednji so se člani odbora strinjali z mag. Borutom Sommereggerjem, da je 
predložena analiza sicer dobrodošla (podrobnejše pojasnilo o obravnavi analize na Programski komisiji 
sveta je podala vodja Ta/nUtva sveta), vendar ne ustreza naročilu, ki izhaja iz sklepa, saj iz nje ni 
razvidna niti gledanost npr. v primeijavi z osrednjo informativno oddajo na Pop-u, niti 
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niso podani vzroki za padec gledanosti ter morebitni vplivi oziroma posledice na 
oglaševanje (zato se ga ne more voditi kot realiziranega). Da je pripomba upravičena, se je strinjal 
tudi generalni direktor g. Aleks Štakul in opozoril na potrebno vsebinsko 
poglobljenost tovrstnih analiz, saj bi le take lahko bile podpora odločanju. Ne glede na 
to, da jo je Programska komisija sveta v obravnavi ocenila kot dobro, pa bo tudi v 
sklopu priprave izhodišč za izdelavo programsko produkcijskega načrta za leto 2002 
potrebno izdelati ustrezno kvalitetno analizo celotnega programa, tako radijskega kot 
televizijskega. Na podlagi razprave - v kateri je bilo ugotovljeno, da je kar nekaj 
sklepov še vedno nerealiziranih, kljub temu, da sprejem nekaterih sega celo v leto 1999, 
je ga. Vida Petrovčič predlagala, da je seznam nerealiziranih sklepov sestavni del 
primopredaje poslov med v.d.generalnim direktorjem g. Janezom Čadežem in novo 
izvoljenim generalnim direktorjem g. Aleksom Štakulom - je bil soglasno sprejet sklep: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija bo podroben pregled nerealiziranih sklepov 
ponovno obravnaval na oktobrski seji. Do takrat pričakuje od vodstva zavoda, 
da bo večina njih realizirana. 

Ad 3 

Člani so na seji prejeli pisno poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-april 2001 
s tabelarnim pregledom ter na seji posredni izkaz denarnega toka in bilanco stanja na 
dan 30.04.2001, ki so priloga originala zapisnika. V obrazložitvi je ga. Darja Podlogar 
dejala, daje bil v mesecu aprilu sicer dosežen skupni pozitivni poslovni rezultat v višini 
23 mio SIT, kar pa je za 48 mio SIT slabše glede na plan. Največji vzrok za odstopanje 
je v nerealiziranem RTV prispevku, ki za planiranim zaostaja zaradi neodobrenega 
povišanja in zaostajanja za predvideno dinamiko pridobivanja novih RTV zavezancev (v 
mesecu aprilu so biti sicer prihodki od RTV prispevka v viSini 1.902 mio SIT,kar je v primerjavi s planom preseiekza 
459 mio SIT, saj je bilo poleg rednega RTV prispevka fakturirano tudi za 564 mio SIT prihodkov iz naslova 
ugotovitvenih odločb, na osnovi podatkov iz baze Elektro Slovenija Vendar pa je bil za celotni neplačani del teh 
prihodkov oblikovan popravek v okviru postavke salda plačanih in neplačanih odpisanih terjatev od RTV prispevka, 
tako da zna}a skupno povečanje rezultata zaradi omenjenega le 2,3 mio SIT. Če planska odstopanja obeh postavk 
seitejemo, dobimo skupno negativno odstopanje od plana v viSini 123 mio SIT). Sicer pa SO bili višji od 
plana prihodki od oglaševanja (za 141 mio SIT) in drugi komercialni prihodki (za 10 mio SIT), 
manjši pa so bili stroških dela (za 20 mio sn) in fiksni stroški (za 34 mio SIT), medtem ko je 
vzrok za plansko zaostajanje največ na strani negativnega odmika salda terjatev od RTV 
prispevka, prekoračitvi variabilnih stroškov (začasni sklep v.d.generalnega direktorja o 5% 
zmanjšanju •z izjemo TV Slovenija- enote ne spoštujejo), presežkov pri amortizaciji, odhodkih od 
financiranja in izrednih odhodkih. Kar zadeva kumulative se je skupni pozitivni rezultat 
v prvem četrtletju še za malenkost povečal, tako da znaša 1.082 mio SIT, kar pa je 
zaradi izpada drugega dela prihodkov od Eutelsata slabše od planiranega za 792 mio 
SIT in za 213 mio SIT boljše od doseženega rezultata v enakem obdobju preteklega leta. 
Kljub relativno ugodnemu rezultatu iz vidika bilance prihodkov in odhodkov, pa je 
opozorila na denarni tok (skupaj negativen v višini 16 mio SIT), iz katerega izhaja, da iz izkaza 
denarnih tokov skozi dobiček ustvaijena lastna sredstva niso v celoti zadoščala (posledica 
je dodatna kratkoročna zadolžitev). V obravnavanem mesecu se je povečala namreč neplačana 
obveznost do dobaviteljev (za 245 mioSlT), po podatkih Finančne službe pa je še za okoli 
150 mio SIT novih neplačanih obveznosti za avanse za osnovna in obratna sredstva, ki v 
knjigovodstvu še niso zavedeni, kar pa kaže, žal, na potrebo po dodatnem zadolževanju 
v mesecu maju, saj denarna sredstva (konec aprila so znašala 273 mio SIT) tz to ne zadoščajo. 
Glede na opozorilo ga. Darje Podlogar na vnovično izstavljanje računov SAZAS-a za 
nazaj (In sicer za leto 1997 in 1998 z datumom prejema -april), medtem ko Za leto 2000 Z3 ZKP (gre za 
večje mehanske pravice) še ni prišel noben račun, pri Čemer se agencija kljub ugovarjanju 
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zaradi zapadlosti obveznosti sploh ne odzove, so člani odbora v razpravi predlagali 
vodstvu zavoda, da opravi z agencijo potrebne pogovore in poskrbi za ustrezno 
pogodbeno ureditev. Ob opozorilu predsedujočega na trend povečevanja drugih 
variabilnih stroškov (za 112 mio SIT) predvsem zaradi stroškov iz preteklih let, ki pa jih 
enote v času planiranja niso upoštevale (oz.nanje računale), so člani odbora po pojasnilu ga. 
Podlogarjeva (gre za strolke, ki so jih povzročile enote, zato bi jih tudi lahko in morale planirati, sicer pa na 
predvsem prepozno prejete oziroma posredovane račune Finančni službi opozarja tudi revizija) OpOZOrili na 
potrebno centralizacijo finančnih operacij in podprli generalnega direktorja v 
prizadevanjih za pregledno in transparentno finančno poslovanje celotnega zavoda (nova 
postavitev finančne službe, realno planirale stroškov po nosilcih Ipd). 

Na predlog predsedujočega je bil soglasno sprejet sklep: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da je bilo poslovanje zavoda v mesecu 
aprilu 2001 sicer pozitivno, vendar pa opozarja na skupni negativni trend 
denarnega toka tako v mesecu aprilu kot v obdobju prvih Štirih mesecev leta. 

Ad 4 

Pismo poslovodstvu s pojasnili in ukrepi so člani komisije prejeli v gradivu in je 
priloga originala zapisnika. G. Janez Cadei je v uvodnem pojasnilu dejal, da so 
pojasnila in ukrepe, kjer je bila to zahteva revizorke, pripravili odgovorni po enotah in 
ga. Daija Podlogar. Poleg posameznih točk je navedena tudi kategorija tveganja, in sicer 
od ena do tri. Člani odbora so, kljub pisnim pojasnilom v pismu in podanih na seji, v 
razpravi še posebej izpostavili in predlagali: 
- ga. Vida Petrovčič - je v zvezi z podpisano pogodbo z Atlantisom za licence 
računalniških programov izpostavila vprašanje plačevanja davka, iz (načina) katerega se 
vidi za kakšen najem pravzaprav gre (finančni ali klasični) ter knjiženje osnovnih sredstev 
(kdo jih knjiži). Menila je, da si Javni zavod RTV Slovenija kot javna ustanova ne more 
privoščiti netransparentnih pogodb, nasprotno, stvari morajo biti pregledne in urejene, 
nenazadnje tudi zaradi korektnega odnosa do države. Kar zadeva točke 43 pisma 
poslovodstvu pa je (prav na primeru izstavljanja računov agencije SAZAS za leta nazaj) OpOZOlila na 
obveznosti zavoda do države iz naslova eventualnih obveznosti obračuna prometnega 
davka (za ostala leta pred letom 1999), saj se utegne zgoditi, da bo zavod plačal dvojni davek - 
v primeru plačila davka na dodano vrednost SAZAS-u (in to za leta, ko DDV-ja se sploh ni bilo) 
in na drugi strani prometni davek, ko bo izdana ustrezna odločba. V sled omenjenega se 
je zavzela za takojšnjo ustrezno ureditev zadev. Opozorila pa je tudi na že sprejet sklep 
nadzornega odbora, da zavod ne podpisuje pogodb s podjetji, do katerih je izkazana 
teijatev oziroma so jim bile teijatve celo odpisane. Zato je predlagala, da se odboru 
posreduje ustrezen pisni pregled oziroma seznam odpisov in teijatev; 
- mag. Borut Sommeregger - je predlagal, da vodstvo zavoda pregleda pogodbo in če se 
le da (na seji Je bila dana Irtformacija vodstva, da nt pričakuje posebnega finančnega učinka, sicer pa se pogodba 
tudi izteka) izstopi iz "Projekta X-OZ". Kar zadeva "Slovenskega turističnega radia" pa je 
bilo tudi s strani drugih članov odbora izraženo prepričanje, daje s stališča frekvenc (na 
Pohorju) sicer za zavod pomemben, vendar pa je program vsebinsko neprimeren (osnovna 
ponudba bi morale biti turistično servisne informacije). V ZVezi Z družbo "Laser Computer d.O.O.", ki 
je bila izbrana (na osnovi javnega razpisa) za ureditev baze za RTV prispevek, pa je izpostavil 
vprašanje, ali je pri omenjeni družbi soudeležen ali udeležen kdo iz vodstvene strukture 
RTV Slovenija. 

Na podlagi razprave so bili soglasno sprejeti sledeči sklepi: 
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4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da ugotovljene 
nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki izhajajo iz revizijskega poročila in pisma 
poslovodstvu, odpravi najkasneje do konca leta 2001 ter o tem sproti obvešča 
nadzorni odbor. 

» 
4-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z informacijo vodstva zavoda, da iz 

"Projekta X-OZ" ne pričakuje posebnega finančnega učinka, zato odbor 
predlaga generalnemu direktorju, da zadevo ustrezno prouči in iz projekta 
izstopi 

4-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da se proučijo 
morebitni interesi članov vodstva zavoda s podjetji, s katerimi RTV Slovenija 
sodeluje, še posebej v zvezi Z družbo "Laser Computer tLo.o.". O ugotovitvah 
naj obvesti tudi nadzorni odbor. 

4-4 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča vodstvu zavoda, da do naslednje seje 
predloži pisni seznam odpisov in zapadlih terjatev, ki presegajo 500 tisoč SIT, 
in sicer za obdobje zadnjih dveh let (pri terjatvah za leto 200Ido dne izpisa). 

Ad5 

Člani odbora so se seznanili z dopisom Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev 
RTV Slovenija (da se interni razpisi za razporeditev delavcev znotraj zavoda objavljajo na vidnih mestih). 

Na vprašanje ga. Alenke Dakič, kako bo s sklepanjem pogodb ob sedanjem oblikovanju 
vodstvenega teama (glede na to, dastjev preteklem mandatu z enim od pomočnikov generalnega direktorja 
sklenila pogodba za nedoločen čas), je g. Aleks Štakul dejal, da bodo z dekretom ustavljeni vsi 
razpisi in zaposlovanje na novo, dokler ne bo dobil preglednega stanja na področju 
kadrov. Kar zadeva njegovih ožjih sodelavcev (trenutno so nekateri le v sluibah Izven zavoda in se 
bodo v delo vključevali postopoma, medtem ko bo s septembrom ekipa popolna), pa bodo njihove pogodbe 
vezane na mandat generalnega direktoga. 

Po dogovoru članov odbora bosta do poletja še predvidoma dve seji, in sicer 15. junija 
(pred sejo sveta) in 13. julija (končna poročila In ugotovitve revizije o podrobnejiih pregledih kot je npr. 
Eutelsat ipd.). 

Seja je bila končana ob 15. uri. 

iVV' • y»k .>mw\ 

Zapisala: Predsednik Nadzornega odbora: 
Darja Kocjan, l.r. Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 21.06.2001 

ZAPISNIK 

27. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 19. junija 2001. Seja se je pričela ob 
16. uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, Jožica Komatar, dr. Metka 
Tekavčič, Vida Petrovčič, Alenka Dakič in mag. Borut J. Sommeregger 

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA : Anton Majzelj - opr. 

OSTALI PRISOTNI: Aleks Štakul in Daija Podlogar 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 

dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 26. redne seje in pregled realizacije sklepov 
2. Oblikovanje popravka vrednosti od prispevka RTV 
3. Predlog rebalansa Programsko poslovnega načrta za leto 2001 
4. Izhodišča za pripravo Programsko produkcijskega načrta za leto 2002 
5. Razno 

Adl 

Člani odbora so z vabilom za sejo prejeli predlog zapisnika 26. redne seje. Sprejet je bil 
sklep: 

1 - 1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 26, redne seje brez pripomb. 

Člani odbora so na seji prejeli pregled realizacije sklepov, kateremu je direktor TV 
programov predložil še poročila o realizaciji sklepov: 
- 2-3 18. redne seje - finančno poročilo zunanje revizorkt o projektu "PreSeren" 
- 2-2 24. redne seje - da direktorju TV programov preveri oddaje *Ljudje in zemlja", Pripravljeni" in 

"Policija na vaši strani" glede vseh finančnih, ekonomskih In statutarnih inplikacij. Posebej naj preuči 
morebitno zakonsko nejasnost v zvezi s siceršnjo zakonsko prepovedjo politične propagande v programih 
RTV Slovenija. Hkrati Nadzorni odbor priporoča Svetu RTV Slovenija, da problematiko financiranih oz. 
sofinanciranih oddaj s strani ministrstev, obravnava na eni od svojih sej 

- 7-1 25. redne seje - pisno poročilo v zvezi z gledanostjo TV Dnevnika in vzrokih za njeno padanje, 
vključno z vplivi oziroma morebitnimi posledicami na oglaševanje 

■ t 
Na seji so člani odbora prejeli na vpogled seznama (sklep 4-4 26. redne seje): 
- vseh odpisov za leto 1999 in 2000. Enak seznam je tudi priloga zaključnega računa za leto 1999 in 

letnega poročila za leto 2000. V vpogled pa so bili predloženi tudi originali predlaganih odpisov za 
leto 2001 

ter 
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- seznam zapadlih teijatev nad 500 tisoč tolarjev na dan 31.12.1999 in 31.12.2000. Opozorila je, da 
pa v vpis niso vključene tožene teijatve, kijih imajo na ločenem izpisu. 

Še posebej je ga. Darja Podlogar opozorila, da seznam neplačanih računov vključuje 
zapadle in ne zapadle terjatve, zato je potrebno upoštevati dan izpisa (lahko je nek doiimk npr. v 
času od izpisa do danes ne zapadlo terjatev le poravnal na datum valute, sicer pa se obresti taraiunavajo avtomatsko). 

Na podlagi ugotovitev in opozoril v razpravi, vezani na poročili direktorja TV programov v 
zvezi s sklepoma 7-1 25. redne seje in 2-2 24.redne seje, sta bila soglasno sprejeta sledeča 
sklepa: 

1-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija ponovno zahteva od direktoija TV programov, da 
poda jasno in celovito poročilo v zvezi Z gledanostjo TV Dnevnika in vzrokih za 
njeno padanje, vključno z vplivi oziroma morebitnimi posledicami na oglaševanje 
Csklep 7-1 35. seje Nadzornega odbora) in ob upoštevanju politbarometra poda ugotovitve 
(primerljivo analizo), kakšna so bila naročila in prihodki vezani na TV Dnevnik in 
oddajo Odmevi 
Prav tako odbor pričakuje poročilo o učinkih od oglaševanja v informativnem 
bloku in Odmevih tudi od pomočnika generalnega direktorja za trienje, marketing 
in odnose z jav nostmi 

Hkrati odbor zahteva pojasnilo, vezano na zadnji stavek "Poročila o gledanosti eno 
urnega informativnega bloka od 19. do 20 ure" z dne 13. junija 2001 (podpisanaurednik 
Dnevnolnformatlvnega programa In odgovorni urednik Informativnega In Izobraievalnega programa TV 
Slovenija), "... da vprašanje "gledanosti" ne more vplivati ali imeti celo posledice za 
oglaševanje." 

1-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija opozarja direktorja TV programov, da poročilo 
vezano na sklep 2-2 24. redne seje ne ustreza naročilu v sklepu, zato odbor 
pričakuje od direktorja TV programov pisno zagotovitev, da so oddaje kot so 
"Ljudje in zemlja", "Pripravljeni" in "Policija svetuje" v celoti v skladu z 
"Poklicnimi merili in načeli novinarske etike v programih RTV Slovenija". 

Ad2 

Predlog sklepa za oblikovanje popravka vrednosti od RTV prispevka z obrazložitvijo so 
člani odbora prejeli v gradivu in je priloga originala zapisnika. Podrobnejše pojasnilo je na 
seji podala ga. Darja Podlogar. 

Soglasno je bil sprejet sklep: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z oblikovanjem popravka vrednosti od 
prispevka RTV in predlaga Svetu RTV Slovenija, da se v skladu z 31. členom 
Zakona o računovodstvu in standarda SRS 5.9 oblikujejo popravki vrednosti 
terjatev za neplačane prispevke RTV šest mesecev (180 dni) po valuti 

Ad3 

Člani odbora so v gradivu prejeli predlog rebalansa Programsko poslovnega načrta za leto 
2001, ki je priloga originala zapisnika. 

G. Aleks Štakul, generalni direktor, je v uvodnem pojasnilu opozoril na temeljne razloge 
oziroma dejavnike, ki so narekovali nujnost priprave rebalansa sprejetega letnega načrta. 
Plan je namreč temeljil na predpostavki, da bo RTV prispevek povišan v višini 8,5% (i* v prvi 
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polovici leta), Za tekoče poslovanje (zagotavljanj* likvidnosti in rtdntga plačila obveznosti) naj bi bila najeta 
kratkoročna posojila, povečalo pa bi se naj tudi Število novih plačnikov RTV prispevka. 
Glede na to, da postavke niso bile tako tudi realizirane, je velik razkorak med porabo na 
osnovi fakturiranega prihodka in dejanskimi mesečnimi denarnimi prilivi oziroma odlivi. 
Kljub nastalim likvidnostnim razmeram (ki se še dodatno zaostrujejo ob razmeroma visokih mesečnih 
odlivih za redno odplačevanje najetih kreditov), pa je potrebno dosledno upoštevati planirane in 
realizirane denarne tokove za leto 2001. Zato bodo prizadevanja v prihodnje usmeijena 
predvsem v poplačevanje kreditov iz preteklih let in zmanjševanje zadolženosti, kajti ne 
namerava najemati dragih kreditov za tekoče poslovanje. Prioritetno bodo tekle naloge v 
smeri postavitve nove, racionalnejše organizacije dela ter uveljavljanje polne ekonomske 
cene minute programa in uveljavitev novih standardov in normativov. Poiskati in 
maksimalno je in bo potrebno izkoristiti notranje rezerve ter zmanjšati obseg honorarnega 
dela, večja pa morajo biti vlaganja v investicije in izobraževanje kadrov, kajti v razvoj se je 
v preteklosti vlagalo premalo. Kar zadeva RTV prispevka, pomeni neodobreno povišanje (od 
februarja 2001) na strani denarnega priliva izpad v višini 955 mio SIT, ob predpostavki, da je 
bilo obljubljeno povišanje julija za 5% in oktobra za 3,5%. Ob tem je generalni direktor 
izpostavil, da je potrebno upoštevati, da 45% mesečnega odliva pri prihodkih predstavljajo 
bruto plače in 35% t.i. variabilni stroški. Glede na to, da analiza zaposlenosti z potrebnimi 
spremljajočimi ukrepi še ni pripravljena in da likvidnostna situacija ne dovoljuje dodatnega 
zadolževanja za tekočo porabo, ostane možnost le na strani zmanjšanja variabilnih stroškov 
ob nujnem iskanju notranjih rezerv. Zato so programsko produkcijske enote pripravile 
predloge zmanjšanja omenjenih stroškov, predvsem v smislu racionalizacije dela in 
zmanjšanja najema zunanjih sodelavcev. Ob tem je opozoril, da ne gre za nikakršno krčenje, 
oziroma rezanje programov. Glede zamika nekaterih oddaj TV Slovenija na jesen letošnjega 
leta oziroma pomlad leta 2002 pa je opozoril, daje razlog v tem, da še niso niti pripravljene, 
in ne zaradi pomanjkanja denaija. Zato je tudi zahteval (in bo na jasnem odgovoru vztrajal), da s 
programske strani (TV) vložijo dodaten napor in navedejo ter utemeljijo, katere so oddaje, ki 
bi bile zamaknjene in ali gre za zamike in črtanje oddaj zaradi rebalansa ali zato ker projekti 
niso pripravljeni. Izpostavil je prepričanje, da notranje rezerve so in je mogoče zmanjšati 
stroške, čeprav gre v globalu za okoli 19,6%, vendar je neke navade in inercije potrebno 
prekiniti in vzpostaviti realnejše vrednotenje posameznih projektov tudi skozi variabilne 
stroške. 

Z opozorilom ga. Vida Petrovčič, ob upoštevanju predloženega seznama teijatev (ob 
realizaciji sklepov), da je nesprejemljivo, da ene in iste firme (npr. Media pool, Mobitel, Micom. itd.) 
vseskozi zamujajo s plačevanjem svojih obveznosti, medtem ko se zavod na drugi strani 
zaradi likvidnostnih težav drago zadolžuje, seje strinjal tudi generalni direktor in dodal, da 
je poslovanje kompletnega marketinga eden od predmetov podrobnejšega revizijskega 
pregleda, zato je predlagal, da se počaka na ugotovitve le-tega. Mag. Borut J. 
Sommeregger je podprl odločitev generalnega direktoija, da prednostno poseže v notranje 
rezerve in zmanjševanje stroškov ter se zavzel za jasno in transparentno finančno poslovanje 
zavoda, za katerega meni, da bi glede na razvejanost dejavnosti moralo biti centralizirano. 
Na programsko občutljivost ukrepa zmanjševanja variabilnih stroškov, vsaj kar zadeva 
organizacijsko programskih enot, ki so se kadrovsko že prečistile (kot npr. informativni program 
Radia Slovenija od koder prihaja), pa je opozorila ga. Alenka Dakič. Menila je, da ukrep ne bo 
imel učinka kot bi ga imel sicer, vse dotlej, dokler se ne bosta ustrezno spremenili tudi 
organizacijska struktura in sama organizacija dela. 

/ 
Na podlagi razprave je bil na predlog predsedujočega soglasno sprejet sklep: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija je obravnaval predlog rebalansa Programsko 
poslovnega načrta za leto 2001 in predlaga svetu, da ga sprejme. 
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Ad4 

Izhodišča za pripravo Programsko produkcijskega načrta za leto 2002 so Člani odbora prejeli 
v gradivu in je priloga originala zapisnika. Generalni direktor je v predstavitvi pojasnil, da 
gre za uvodna razmišljanja, ki bodo na eni strani služila tudi za osnovo širše razprave o 
programih RTV Slovenija in na drugi strani skupaj z okvirno finančno prognozo za leto 
2002 predstavljala tudi izhodišče za pripravo realnega programsko produkcijskega načrta za 
prihodnje leto. Pripravljena so na osnovi predloženega rebalansa programsko 
produkcijskega načrta za leto 2001, vendar pa bodo v nadaljnjih postopkih dopolnjena na 
osnovi trdnega planiranja, novih normativov in postopkov za obvladovanje in vodenje 
programsko produkcijskih projektov, uvedbe polne ekonomske cene minute programa, nove 
organizacije in sistematizacije delovnih mest, večje vloge sistematičnega izobraževanja in 
informacijskega opismenjevanja. Sestavni del predloženih izhodišč je tudi okvirna 
prognoza planskih postavk za prihodnje leto, medtem ko bo dokončni finančni del plana z 
bilanco prihodkov in odhodkov ter planom denarnega toka v obravnavo in sprejem 
predložen skupaj s programskim, kadrovskim in investicijskim planom. 
Kljub maksimalni racionalizaciji in zmanjševanju stroškov pa je generalni direktor člane 
odbora seznanil z apelom programskim enotam, da že sedaj pristopijo k potrebnim razpisom 
in začnejo z iskanjem idejnih zasnov za programe za leto 2003 (predvsem za zahtevnejše oddaje 
in projekte). Le tako bi namreč lahko začeli tudi z vzporednim uveljavljanjem dvoletne (ali za 
več let v naprej, kar bi bilo Se boljie) priprave predvsem programsko produkcijskih novosti na eni 
strani ter njihovemu pravočasnemu planiranju stroškov, na drugi strani. Seveda se pri tem 
zavzema za kreativnost, ki naj bi pomenila tudi večjo kvaliteto programov in s tem 
povezano večjo gledanost in poslušanost naših, tako radijskih kot televizijskih, programov. 

Člani komisije SO V razpravi (mag. Sommeregger in ga. Petrovčičeva sta predlagala razmislek o 
planiranju in preverjanju realizacije oddaj In novih konceptov programa na krajii čas -npr. Iromesečno- ter 
večje upoštevanje letnih časov v programih TV Slovenija) podprli predstavljeno metodologijo in 
pristope za pripravo programsko produkcijskega načrta in na predlog predsedujočega 
soglasno sprejeli sklep: 

4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija je obravnaval in podprl izhodišča za pripravo 
Programsko produkcijskega načrta za leto 2002 ter predlaga svetu, da naroči 
vodstvu zavoda, da čimprej pristopi k pripravi plana za leto 2002. 

Ad 5 

Člani odbora so se seznanili z dopisom Sindikata kulturnih in umetniških ustvaijalcev RTV 
Slovenija, v katerem navajajo, da so od vodstva radijskih programov zahtevali odgovor na 
vprašanje, kaj je s pogodbenimi določili v zvezi z naklado in ponatisi cedejev za arhivske 
posnetke radijskih iger in višino odškodnine. Glede na to, da vodstvo radijskih programov ni 
podalo (do 7.6.2001) odgovora, Sindikat KUU predlaga Nadzornemu odboru pregled pogodb z 
založniškima hišama Nika in Sanja. 

Soglasno je bil sprejet sklep: 

5-7 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z dopisom Sindikata kulturno 
umetniških delavcev RTV Slovenija (pregled pogodb t zalobuiklma MSama Nika in Sanje) in 
naroča vodstvu radijskih programov, da do naslednje seje poda pisno pojasnilo o 
ugotovitvah v omenjeni zadevi 
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Na predlog mag. Boruta Sommereggerja je bil soglasno sprejet sklep: 

5-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija izreka delavcem RTV Slovenija pohvalo in priznanje 
za organizacijsko tehnično pokrivanje obiska Bush-Putin. 

Naslednja seja Nadzornega odbora bo 13. julija 2001. 
1. 

Seja je bila končana ob 17.45 uri. 

Zapisala: 
Darja Kocjan, l.r. 

Predsednik Nadzornega odbora: 
Branko Grims, l.r. 

JV 

29. julij 2002 193 poročevalec, št. 76/1 



RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Danim: 17.07.2001 

ZAPISNIK 

28. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 13. julija 2001. Seja seje pričela ob 
12.35 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič, Jožica 
Koraatar, Vida Petrovčič, Alenka Dakič in mag. Borut J. Sommeregger 

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: Anton Majzelj 

OSTALI PRISOTNI: Aleks Štakul, Daija Podlogar in Jovita Ažman 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 

dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 27. redne seje 
2. Revizijsko poročilo o poslovanju RTV Slovenija z 

mednarodno organizacijo Eutelsat v obdobju J998 -200J 
3. Revizijsko poročilo o poslovanju RTV Slovenija po pogodbi 

o koprodukciji in realizaciji oddaje Petka 
4. Razno. 

Adl 

Člani odbora so z vabilom za sejo prejeli predlog zapisnika 27. redne seje. Sprejet je bil 
sklep: 

I - 1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 27. redne seje brez pripomb. 

Ad 2 

Člani odbora so v gradivu prejeli revizoijevo poročilo (revizijske hts» Emst&roung) o dejanskih 
ugotovitvah v zvezi s poslovanjem RTV Slovenija z mednarodno organizacijo Eutelsat, in 
sicer za leto 2001 in pretekla poslovna leta 1997,1998,1999 in 2000, kije priloga originala 
zapisnika. Glede na zaupnost narave kompletnega poročila, je bilo le-to članom do seje na 
vpogled v Tajništvu Sveta RTV Slovenija. 
Na seji so člani odbora prejeli pisno ločeno mnenje g. Iztoka Lipovška (V/ pomočnika v.d 
generalnega direktorja za trženje In odnose t Javnostmi), k pojasnilom predstavnikov vodstva Zavoda na 
2. izredni seji Nadzornega odbora z dne 06. aprila 2001, ki je priloga originala zapisnika ter 
pisna stališča g. Igoija Kadunca v zvezi z navedbami revizijskega poročila, ki so prav tako 
priloga originala zapisnika. 
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Ga. Jovita Aiman, pooblaščena revizorkaje opozorila, daje poročilo namenjeno izključno 
za informacijo Nadzornega odbora ter se nanaša izključno na konte in postopke, ki so 
povezani s poslovanjem z mednarodno organizacijo Eutelsat in ne sega na celotne 
računovodske izkaze Javnega zavoda RTV Slovenija Pregled omenjenega poslovanja je bil 
opravljen v skladu s temeljnimi načeli in splošnimi napotki, postavljenimi v mednarodnih 
revizijskih standardih (posli opravljanja dogovorjenih postopkov). Postopki so bili opravljeni 
izključno z namenom, da bi pomagali reviziji pri presoji pravilnosti omenjenega 
poslovanja. V sled navedenega je bilo ugotovljeno: 
> da je zaradi nepopolnega posredovanja knjigovodskih listin iz naslova vrnjenih vloženih 

sredstev v Eutelsat, poslovni rezultat za leta 2000 in 2001 nepravilno izkazan. Odhodek 
zavoda se bo za leto 2001 tako povečal za 864.009.000 SIT; 

> da terjatve zavoda do družb Digital World Television in Eurocast Italia pomenijo 
sporne terjatve, za kar naj bi zavod v letu 2001 oblikoval popravek vrednosti teijatev v 
višini 187.680.000 SIT. Odhodki zavoda bi se za omenjeni znesek povečali; 

> da so teijatve zavoda do HRT iz naslova oddaje 0,5 transpondeija v podnajem prenizko 
izkazane v vrednosti 5.346.683 EUR, teijatve do Atene Servizi pa v višini 32.130.000 
EUR. Za enak znesek pa so premalo izkazane tudi obveznosti zavoda do Eutelsat-a. 
Navedene postavke pomenijo, da so stroški in prihodki v bilanci uspeha izkazani v 
prenizki vrednosti 37.476.683 EUR, prav tako so prenizko izkazana tudi sredstva in 
obveznosti in sicer v vrednosti 37.476.683 EUR; 

> da je zavod od države prejel subvencije v višini 3.711.095 EUR, ki niso evidentirane v 
poslovnih knjigah. Za navedeni znesek so v računovodskih izkazih nižji tudi stroški 
najema 0,5 transpondeija, najetega od Eutelsat-a; 

> da zavod ni izkazal obveznosti do Atene Servizi in teijatev do Eutelsat-a iz naslova 
depozitov v višini 1.759.839 EUR, ki jih je Eutelsat vplačevala Atena Servizi v obdobju 
od leta 1995 do 1998. Stroški, ki so nastali s temi depoziti in zamudami pri vplačilu 
zahtevanega kapitala, so se med pogodbenimi strankami medsebojno poravnali brez 
evidentiranja v poslovnih knjigah; 

> da zavod v poslovnih knjigah ni evidentiral pogodbe o odstopu denarnih teijatev do 
Eutelsat z dne 08.05.1998 Novi Ljubljanski banki za poplačilo kredita v višini 
7.900.000 DEM in pogodbe o odstopu teijatev do Eutelsat z dne 14.05.1999 A banki za 
poplačilo kredita v višini 5.000.000 DEM. V računovodskih izkazih zavoda so tako 
izkazane teijatve do Eutelsat-a, do katerih zavod ni upravičen; 

> da ima zavod z Eutelsat-om sklenjene pogodbe za najem 4-ih transpondeijev, od katerih 
RTV Slovenija koristi delno le 0,5 transpondeija, 3 transpondeiji so dani v podnajem 
Ateni Servizi, 0,5 transpondeija pa HRT. Taka poslovna odločitev je angažirala velika . 
finančna sredstva; 

> da vsi poslovni dogodki, ki se nanašajo na poslovanje RTV Slovenija in Eutelsat niso 
evidentirani v skladu s pogodbami in 12. členom Zakona o računovodstvu, ker 
računovodstvu niso bili posredovani vsi dokumenti za evidentiranje poslovnih 
dogodkov. 

Podaja je podrobnejše pojasnilo ugotovitev in opozorila na netransparentnost poslovanja v 
celotnem obdobju prehoda na satelit, vse od leta 1992. Je pa res, da se prvi dokumenti 
vezani na finančno poslovanje pojavijo v letu 1998. Ker postopki niso niti revidiranje niti ni 
preiskovanje skladno z mednarodnimi revizijskimi standardi, je še opozorila, da revizorska 
hiša ne daje nikakršnega zagotovila, da so ugotovljena vsa dejstva, povezana s poslovanjem 
RTV Slovenija z Eutelsat-om. Na vprašanje predsedujočega je pojasnila, da gre za klasično 
mednarodno klavzulo, ki se povzema pri vseh posebnih revizijah oziroma podanih tovrstnih 
mnenjih, in pomeni, da podane ugotovitve povsem držijo, ne daje pa revizija zagotovila, da 
je to vse, kajti če bi bili opravili dodatne postopke ali revizijo ali preiskovanje 
računovodskih izkazov skladno z mednarodnimi revizijskimi standardi, bi morda utegnili 
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najti še kake druge zadeve. Na vprašanje, ali generalni direktor oporeka ugotovitvam 
revizije oziroma ali je v katerem koli delu predložene ugotovitve potrebno Še preučiti, je g. 
Aleks Štakul dejal, da ugotovitvam ne oporeka, saj ne vidi osnove za kakršen koli dvom v 
revizoijevo poročilo. Prizadeval pa si bo, da se bo postopek ugotavljanja dejanskega stanja 
nadaljeval, S ciljem, da se Stvari razčistijo (nesprejemljivo je, da ni ustrezne dokumentacije, saj lahko 
finančno računovodsko poslovanje zavoda temelji le na osnovi podpisanih ter finančno in pravno verificiranih pogodb), 
saj bo le na taki osnovi mogoče ustrezno ukrepati in zahtevati odgovornost Razmejiti bo 
potrebno med tistim, kar hiša potrebuje v funkciji njene dejavnosti in prisotnosti lastnih 
programov na satelitu ter tistim kar je več od tega. Zato bo potrebna ustrezna vrednostna 
analiza, ki bo služila tudi kot podlaga za ocenjevanje smotrnosti in načinu takega 
nadaljevanja, saj borzno posredništvo ni dejavnost Javnega zavoda RTV Slovenija. Kar 
zadeva pooblastil jih je g. IgOlju Kaduncu odvzel (nekaj mu jih je bilo odvzetih že za čas v. d. generalnega 
direktorja g. Janeza Čadeia), prekinil pa je tudi pogodbo S Poljaki. 

Na vprašanje predsedujočega, ali člani odbora želijo, da na njihova morebitna vprašanja 
poda odgovore ali pojasnila še g. Igor Kadunc, je na podlagi razprave, bilo izraženo 
mnenje, da je imel g. Kadunc dovolj priložnosti in možnosti za vsa pojasnila iz naslova 
Eutelsat. Soglasno je bil sprejet dogovor, da dodatno pojasnjevanje g. Igorja Kadunca ni 
potrebno. 

Ga. Vida Petrovčič je opozorila na obravnavo problematike urejanja dokumentacije 
Eutelsat (2. izredna seja odbora), ko je predlagala, da g. Kadunc poda pisno celovito (kronološko) 
poročilo dosedanjega sodelovanja in poslovanja z Eutelsatom, z vso ustrezno pripadajočo 
dokumentacijo, kar pa ni Storil (pač pa v svojih staliSčih glede navedb revizorjevega poročila o podanih 
ugotovitvah predlaga, da se revizoijevo poročilo popravi v ugotovitvah revizije, sam pa ničesar ne pojasnjuje, kar na 
primer revizija ni ugotovila) in na spremembo oziroma uskladitev zakonodaje na gospodarskem 
področju z evropskimi smernicami, kjer je dovoljena izključno le delitev dobička (saj share v 
nobenem primeru ne more postati dobiček). S tem v zvezi je menila, da je bila zadeva vodena in 
načrtovana. Predlagala je, da se z ugotovitvami seznani tako vlado kot tožilstvo, prav pa bi 
bilo, da se obvesti tudi kriminalistično službo in urad za preprečevanje pranja denaija. 
Zavzela se je, da se do obravnavane zadeve opredeli nenazadnje svet zavoda in prouči 
utemeljenost nadaljnjega sodelovanja z Eutelsatom, seveda ob upoštevanju dosegljivosti 
RTV programov namenjenih tudi Slovencem po svetu ter razvoj in možnosti novih 
tehnologij. Podprla je stališče generalnega direktoija, da se zadeva razčisti in se zavzela za 
ustrezno ukrepanje zoper odgovorne. Mag. Borut J. Sommeregger je v razpravi pojasnil, 
daje bila zadeva v začetku predstavljena kot prehajanje oddajanja programov preko satelita 
- pokrivanje Slovencev živečih v zamejstvu in po svetu- ter odpravljanje t.i. sivih lis, 
nadaljevala pa se je z vlaganjem v kapital. Ker je to temeljilo na sistemu najemanja 
kreditov, pa se je vpraŠljivost uspeha celotnega projekta še povečala. Kljub zagotovilom g. 
Kadunca (da je v« v redu), pa se podatki iz ugotovitev revizije vendarle razlikujejo od tistih, ki 
so bili predstavljeni na sejah odbora. Izhajajoč iz izračuna v revizijskem poročilu je menil, 
daje mogoče operirati z višino 8 do 10 mia, kar pa je z vidika gledanosti (okoli 2000 gledalcev) 
še toliko bolj alarmantno, za to je generalnemu direktoiju predlagal, da takoj ustrezno 
ukrepa in za spremljanje aktivnosti in kontaktiranje z Eutelsat imenuje vsaj dve osebi Cp° 
načelu štirih oči"). Ob tem je ga. Almanova v pojasnilu opozorila, da je naredila izračun, kaj bi 
bilo, če bi bil ves denar iz naslova Eutelsata vrnjen -tržna vrednost enaka vrednosti 
denarnega nadomestila in da zavod plača najemnino za vrednost 0,5 transpondeija, kot je 
bilo določeno v pogodbi- pri čemer pa je potrebno upoštevati, da nihče ne more garantirati, 
da bo 1,6% tudi vrnjenega, kajti možni riziki, kot npr. da gre firma lahko tudi v stečaj, pri 
tem niso upoštevani. G. Alenka DakiČ je izpostavila različne podatke, ki so bili 
posredovani temu odboru v zadevi Eutelsat. Na vprašanje, ali se nepravilnosti nanašajo na 
celotno obdobje prehajanja oddajanja programov preko satelita ali le na obdobje, ko je 
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"vstopil" g. Kadunc in se je začelo poslovanje z Eutelsatora, je ga. Almanova pojasnila, da 
je več ali manj celotno obdobje nejasno in netransparentno (stvarije bilopotrebno mtavrirati za 

nazaj do leta 1992). Je pa res, da v začetnem obdobju zadeve niso bile vezane na poslovne 
dogodke, ki bi pomenili večje odlive ali prilive (zato zadeva posebej ni izstopala), saj je bil projekt 
v začetku pod okriljem države. Ob tem je ga. Podlogarjeva dodala, da v poslovnih knjigah 
vse do leta 1998 ni ničesar, saj se v računovodstvu šele takrat "pojavi" prva listina iz 
naslova Eutelsat. Nadzorni odbor tega sklica pa se je v bistvu prvič srečal s satelitom, ob 
vprašanju števila gledalcev, oziroma naročnikov ter kaj to s stroškovnega vidika pomeni za 
hišo, je opozorila ga. Petrovčičeva, saj je ena od osnovnih dejavnosti nacionalne 
Radiotelevizije tudi obveščanje in oddajanje za slovenske manjšine, izseljence in zdomce. 
Vse ostalo je prišlo šele kasneje. Zato je predlagala, ne oziraje na danes sprejete sklepe, da 
se prOUČi (ob predpostavki, da bi bile razmere normalne), kolikšen StTOŠke je Satelit (za RTV Slovenija) in v 
kakšen je njegov učinek v funkciji obveščanja in oddajanja namenjenega Slovencem po 
svetu, Svet RTV Slovenija pa naj se na podlagi tega opredeli, kako naprej (alt u Eutelsat pod 
tako nejasnimi razmerami ali kateri drug satelit, v drugačnem, bolj Jasnem aranžmaju, od katerega bodo tudi Slovenci po 
s»etu imeli več). Predlog je podprl tudi mag. Sommeregger ter predlagal, da se nacionalna 
Radiotelevizija v okviru svoje dejavnosti ukvarja s projekti sodobne elektronike in 
možnostmi, ki jih prinaša razvoj novih tehnologij, še posebej z vidika dosegljivosti 
programov namenjenih obveščanju Slovencev po svetu. Kompleksnost zadeve Eutelsat je 
izpostavila ga. Podlogarjeva, in sicer ne le z vidika poslovnih odločitev pač pa tudi s 
strani evidentiranja poslovnih dogodkov (tako kn/igovodshh kot juianinih). Gre namreč za eno 
največjih naložb v Sloveniji, ki bi jo moral glede na obseg spremljati team in ne le en 
človek, saj je potrebno stvari spremljati, preveijati, evidentirati ipd. in tega en sam ne 
zmore. To se nenazadnje odraža na dokumentaciji, kije pomanjkljiva ali pa je sploh ni (npr. 
pogodba z Ateno ni podpisana in se odvija na osnovi dogovora ipd.). Dr. Metka TekavČiČ SC je Strinjala Z 
ugotovitvijo revizijskega poročila, daje bil rezultat izkazan napačno, prav tako z ugovorom 
g. Kadunca v delu, ki se nanaša na denarni tok, da so sredstva v hišo namreč prišla, zato je 
na osnovi zapisanega težko govoriti o kriminalu, še posebej o tem, da bi denar "poniknil" 
ali da bi si ga kdo prilasti, saj bi za to bili potrebni dokazi, ki pa jih v okviru pristojnosti in 
delovanja tega odbora ni mogoče iskati ali pričakovati. Zato je v okviru danega mogoča le 
ugotovitev, da so rezultati v velikih zneskih napačno izkazani, od tu naprej pa naj zadeve 
uredijo za to pristojni. Kar zadeva napačnega izkaza je ga. Podlogarjeva opozorila, da se 
bilanco lahko popravi le na osnovi verodostojnih listin ali pa sklepa nadzornega odbora, pri 
čemer pa je dr. Tekavčičeva dodala, da nadzorni odbor zagotovo ni tisti, ki bo to urejal 
oziroma dajal takšna zagotovila ali naročila. 

Na podlagi ugotovitev in opozoril v razpravi so bili soglasno p.-.-) sprejeti sledeči sklepi in 
dogovor, da se s sklepi seznani tudi javnost: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je na svoji 28. redni seji, dne 13.7.2001 v 
Ljubljani seznanil z Revizijskim poročilom o dejanskih ugotovitvah v zvezi s 
poslovanjem RTV Slovenija z Mednarodno organizacijo Eutelsat za leto 2001 in 
pretekla poslovna leta 1997,1998,1999 in leto 2000. 

Generalni direktor RTV Slovenija ugotovitvam v Revizijskem poročilu o dejanskih 
ugotovitvah v zvezi s poslovanjem RTV Slovenija z Mednarodno organizacijo 
Eutelsat za leto 2001 in pretekla poslovna leta 1997, 1998, 1999 in leto 2000, ne 
oporeka. f 

2-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da je pooblaščeni revizor revizorske 
hiše Ernst & Young na seji posebej opozoril na dejstvo, da je poslovanje 
netransparentno v celotnem obdobju projekta Slovenija na satelitu, to je od leta 
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1992 do leta 2001. Nadzorni odbor ugotavlja, da je vse odločitve v zvezi s tem 
projektom s strani Javnega zavoda RTV Slovenija sprejemala posebej imenovana 
skupina, ki jo od njene ustanovitve vodi pomočnik za mednarodno sodelovanje g. 
Boris Bergant 

Za poslovne stike s podjetjem Eutelsat je bil s strani generalnega direktorja g. 
Janeza Čadeia pooblaščen pomočnik generalnega direktorja za poslovne zadeve 
g. Igor Kadunc. 

2-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da se podatki, ki so navedeni v 
Revizijskem poročilu o dejanskih ugotovitvah v zvezi s poslovanjem RTV 
Slovenija z Mednarodno organizacijo Eutelsat za leto 2001 in pretekla poslovna 
leta 1997,1998,1999 in leto 2000 o reviziji bistveno razlikujejo od podatkov, ki so 
bili v zvezi s tem predloženi nadzornemu odboru v času trajanja njegovega 
mandata. 

* i • 
2-4 Nadzorni odbor predlaga Svetu RTV, da čimprej obravnava poročilo o reviziji 

poslovanja z mednarodno organizacijo Eutelsat 

2-5 Nadzorni odbor RTV Slovenija zahteva, da generalni direktor Javnega zavoda 
RTV Slovenija nemudoma pripravi ustrezne predloge sklepov za Svet RTV S, s 
katerimi bodo odpravljene v Revizijskem poročilu o dejanskih ugotovitvah v zvezi 
s poslovanjem RTV Slovenija z Mednarodno organizacijo Eutelsat za leto 2001 in 
pretekla poslovna leta 1997, 1998, 1999 in leto 2000 ugotovljene nepravilnosti 
Nadzorni odbor RTV Slovenija zahteva od generalnega direktorja, da ukrepa 
zoper odgovorne. 

2-6 Nadzorni odbor RTV Slovenija o ugotovitvah, navedenih v Revizijskem poročilu o 
dejanskih ugotovitvah v zvezi s poslovanjem RTV Slovenija z Mednarodno 
organizacijo Eutelsat za leto 2001 in pretekla poslovna leta 1997, 1998, 1999 in 
leto 2000 obvesti Državno tožilstvo RS ter Državni zbor RS in Vlado RS. 

2-7 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga Svetu RTV Slovenija, da celovito prouči 
utemeljenost nadaljnjega sodelovanja Javnega Zavoda RTV Slovenija pri 
projektu Eutelsat ter prouči možnost ustreznejših rešitev z vidika dosegljivosti 
programov RTV Slovenija s strani vseh Slovencev po svetu ter s tem za 
zagotavljanje zakonsko opredeljenih funkcij Javnega zavoda RTV Slovenija, pri 
čemer naj Še posebej upošteva hiter razvoj novih tehnologij in možnosti, kijih te 
prinašajo. 

Ad3 

Člani odbora so z vabilom prejeli revizorjevo poročilo o dejanskih ugotovitvah v zvezi s 
poslovanjem RTV Slovenija po pogodbi o koprodukciji in realizaciji oddaje Petka z 
družbama TMR Studio d.o.o. in DeSpo d.o.o. za leta 1998,1999 in 2000, ki je priloga 
originala zapisnika. Glede na zaupnost narave kompletnega poročila, je le-Jo bilo članom 
do seje na vpogled v Tajništvu Sveta RTV Slovenija. 

Pooblažčena revizorka revizijske hiše Emst&Young, ga. Jovita Ažman je prisotne 
opozorila, da služi poročilo izključno za informacijo odbora in ne bo uporabljeno za kak 
drug namen, nanaša pa se izključno na konte in postopke, ki so povezani s poslovanjem po 
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pogodbi o koprodukciji in realizaciji oddaje Petka in ne sega na celotne računovodske 
izkaze zavoda. Pregled je bil opravljen v skladu s temeljnimi načeli in splošnimi napotki, 
postavljenimi v mednarodnih revizijskih standardih (posli opravljala dogovorjenih postopkov). 
Postopki so bili opravljeni izključno z namenom, da bi pomagali reviziji pri presoji 
pravilnosti poslovanja zavoda po pogodbi o koprodukciji in realizaciji oddaje Petka. V sled 
navedenega je bilo ugotovljeno: 
> da so planirani stroški za oddajo Petka, ki so jo pripravili TMR Studio d.o.o., DeSpo 

d.o.o. in RTV Slovenija, v letih 1998, 1999 in 2000 znašali 2.042.760 SIT. Razlika je le 
v tem, da je bilo v primeru poslovanja s koproducentom TMR Studio koriščenega več 
propagandnega časa in brez denarnega nadomestila, v primeru poslovanja DeSpo d.o.o. 
pa se je nadomestilo, ki je bilo nižje od planiranih stroškov za omenjeno oddajo. Glede 
na to revizija meni, da zamenjava koproducenta TMR Studio d.o.o. s koproducentom . 
DeSpo d.o.o. ni imela bistvenega vpliva na poslovni rezultat zavoda; 

> da se je v letih 1998,1999 in 2000 prav tako spreminjal tudi koproducentski delež. Ker 
do trženja oddaje ni prišlo, revizija meni, da navedena sprememba ni imela vpliva na 
poslovni rezultat zavoda; 

> da se v Pogodbi o koprodukciji in realizaciji oddaje Petka z dne 13.09.1999 prepletajo 
pojmi denarnega nadomestila in pojmi stroškov za oddajo Petka, zaradi česar je 
prihajalo do spremembe koprodukcijskega deleža, kar pa ni vplivalo na poslovni 
rezultat zavoda; 

> da je v poslovnem letu 2000 DeSpo d.o.o. za skupne službe RTV Slovenija opravil 
storitve snemanja, presnemavanja, obdelave in montaže reklamnih sporočil za oddajo 
Petka, kar ni bilo v povezavi s pogodbo za oddajo Petka. Vrednost stroškov znaša 
2.4000.000 SIT. 

Glede na to, da ti postopki niso niti revidiranje niti preiskovanje skladno z mednarodnimi 
revizijskimi standardi, revizija ne daje nikakršnega zagotovila, da so ugotovljena vsa 
dejstva, povezana s poslovanjem zavoda po pogodbi o koprodukciji in realizaciji oddaje 
Petka. Če bi opravili dodatne postopke ali pa revizijo ali preiskovanje računovodskih 
izkazov skladno z mednarodnimi revizijskimi standardi, bi utegnili najti še kake druge 
zadeve, o katerih bi lahko poročali. 

Na vprašanje predsedujočega generalnemu direktorju, ali v katerem koli delu ugovaija 
oziroma ima pomisleke glede ugotovitev revizije, je slednji odgovoril, da pomislekov nima, 
da pa je že takoj ob nastopu funkcije s posebnim ukrepom preprečil tovrstno poslovanje. 
Vse pogodbe, ki pomenijo kakršno koli materialno obveznost zavoda, tudi koprodukcijske, 
morajo iti preko pravne in finančne službe (evidentirati tudi v registru pogodb). Vsaka 
koprodukcijska pogodba mora imeti opredeljene vse finančne normative, prezentne morajo ' 
biti obveznosti koproducenta ter način in oblika izvedbe projekta. Enako velja tudi za vse 
mednarodne pogodbe, ki jih je potrebno prevesti in nostrificirati pri notaiju, z namenom ne 
le, da se zavaruje interes hiše pač pa tudi, da so s pravnega vidika stvari korektne. V 
pojasnilu, na vprašanje ga. Vide Petrovčič, kdo je bil podpisnik pogodb, za katere se 
ugotavlja, da so bile nepravilne ali celo v škodo zavoda, oziroma kdo je podpisal največ 
takih pogodb (ali je to g. Lombergar) in ali se bo zoper odgovornost podpisnika kaj ukrepalo 
(vprašanje j t vezano tudi na pismo sindikatov glede očitanih nepravilnosti Iz naslova podpisovanja pogodb), je 
generalni direktor opozoril, da je v končni konsekvenci za vse odgovoren generalni 
direktor, ne glede na to, da je dal določena pooblastila. Ob pregledu zadev za nazaj je 
ugotovil, da je bilo to področje dosti neurejeno, zato je bilo to eno od prvih področij, ki ga 
je Uredil S posebnim ukrepom (od 25.5.200!, ko je nastopil mandat, je odvzel vsa pooblastila, saj so bila 
nekatera Se Iz časa g. Petana, ker niso bila nikoli preklicana in so bila dana pooblastila na pooblastila •bil je sploien 
nered- določil Je na novo odgovornost in dal ustrezna pooblastila določenim vodstvenim in vodilnim delavcem, v 
naslednjih dneh bo Izdan nov akt o organiziranosti Ipd). Določenim Vodstvenim in Vodilnim delavcem SO 
sicer dana določena pooblastila toda kljub temu ne more nihče, brez vednosti pravne in 
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finančne službe ter njega osebno, podpisati sam nobene pogodbe. Isto velja za vse, tudi 
direktorja TV programov. Dr. Metka Tekavčič je podprla prizadevanje generalnega 
direktorja za vzpostavitev ustrezne odgovornosti, kajti glede na to, da končna odgovornost 
pade na njega, je prav, da ta v primeru ugotovitve, da so bila kršena, le-ta odvzame in takoj 
ukrepa, ne pa, da ni nikoli nihče za nič odgovoren. In v primeru podpisovanja pogodb, za 
katere se ugotavlja, da so bile nepravilne, ostaja dejstvo, da če ni npr. direktor TV 
programov nič podpisal, tudi ni za nič odgovoren. Člani odbora so v razpravi soglašali s 
predsedujočim, da je objektivna odgovornost v zavodu na strani generalnega direktorja, 
toda odgovorni so tudi tistih, ki so neposredno sodelovali pri sklepanju spornih pogodb, 
zato bi bilo prav, da se stvari preverijo in ugotovi tudi njihova odgovornost. Opozoril je na 
seje nadzornega odbora, ko je bilo ugotovljeno, da ima hiša dvojno finančno računovodsko 
službo, kjer je bil en del vezan na TV program, rezultat pa je bil, da poslovni dogodki niso 
bili beleženi na enem mestu. Na podlagi zagotovila generalnega direktorja, je odbor 
ugotovil, da so vse pogodbe, pred podpisom, pregledane s strani pravne in finančne 
službe ter da se poslovni dogodki beleiijo na enem mestu. 

Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z revizijskim poročilom o dejanskih 
ugotovitvah v zvezi s poslovanjem RTV Slovenija po pogodbi o koprodukciji in realizaciji 
oddaje Petka z družbama TMR Studio d.0.0. in DeSpo d.0.0. za leta 1998,1999 in 2000. 

Ad4 

Člani odbora so v vednost prejeli pisno obvestilo o kršitvah "Poklicnih meril in načel 
novinarske etike v programih RTV Slovenija" fSDS). 

Člani odbora so se seznanili s pismom predsednika Sindikata novinarjev TV Slovenija 
glede odprodaje deleža v podjetju Teleray, kije priloga originala zapisnika 

Ga. Jovita Aiman, pooblaščena revizorka revizijske hiše Ernst&Young, je na vprašanje 
predsedujočega, ali je pooblaščena za opravljanje takih cenitev, v odgovoru pojasnila, da j'j 
bila, kar zadeva Teleray-a, pregledana knjigovodska vrednost in ne cenitev. Knjigovodska 
vrednost pa je, glede na to, da lahko kot revizor reče -tudi za sodišče- ali določena vrednost 
ustreza neki drugi osnovi, oziroma lahko priporoča, da je knjigovodska vrednost ena od 
osnov, na podlagi katere se lahko naredi cenitev. In na Teleray-u je bila razčiščena 
knjigovodska vrednost, dolgoročne rezervacije, vrednotena in usklajena vrednost 
nepremičnine, na osnovi katere je prišlo do določene vrednosti kapitala. To še ne pomeni, 
da je to tista vrednost, na osnovi katere se nekdo odloča za odkup, pač pa služi le za neko 
osnovo na podlagi katere se lahko odloča o tem, kolikšna bo določen vrednost podjetja. 
Opozorila je, da ni cenilec podjetij in zaradi tega tudi ni cenila vrednosti podjetja na osnovi 
dinamične metode ali pa pričakovanih bodočih donosov, pač pa je le ugotavljala, ali je 
knjigovodska vrednost kapitala prava in izločila določene rezervacije, ki vplivajo npr. na 
bodoče poslovanje ipd.. Ce se je poslovodstvo odločilo, da je knjigovodska vrednost tista 
prava osnova, je pač to bila ena od odločitev, lahko so pa še druge. Ga. Darja Podlogar ]t 
originalu zapisnika priložila kopije vseh dokumentov vezanih na obravnavano zadevo. V 
podrobnejšem pojasnilu je opozorila, da so se deleži odprodajali preko notarskih zapisov, 
katerih podpisnik je bil g. Igor Kadunc (o njih pa. kolikor jljt znano. nI nadzorni odbor nikoli zkltpal), Z 
izjemo zadnjega, ko je prišla ponudba s Teleraya za odkup še preostalega dela (zaradi 
ugaianja dejavnosti RDS Radio Paglng). Tega pa je podpisal takratni generalni direktor g. Janez 
Čadež. Predhodno je bila opravljena knjigovodska vrednost in posledično je prišlo do 
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Odločitve (RTVj t leta 1990 pristopila k Teleray-u z 629i deleiem. njihova osnovna dejavnost so bili paging-i, vendar 
pa se je Teleray taradi začetka ugajanja te dejavnosti leta 1994 dokapitaliziral, pri žemer zavod ni sodeloval, ostal pa je 
udeieien u na 22, si% deleia) za pristop k odprodaji preostalega deleža. S predlogom je bil 
seznanjen tudi nadzorni odbor. Kar zadeva plačila Teleraya je opozorila, da je ta bil dne 
22.06.2001 plačan V celoti. Glede na tO, daje podpisani (predsednik Sindikata novinarjev TV Slovenija) 
zaposlen na RTV Slovenija, bi lahko trditve vsaj predhodno preveril. 

Na podlagi razprave v vseh obravnavanih točkah današnjega sklica seje so člani nadzornega 
odbora posebej, v zvezi z ugotovitvami pristojnih organov in institucij ter na osnovi 
seznanitev z opravljenimi delnimi revizijami, soglasno sprejeli naslednji sklep: 

4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da prouči in 
ugotovi tudi neposredno odgovornost ljudi, ki so sodelovali pri sklepanju pogodb, 
ki so sporne po ugotovitvah pristojnih organov in institucij ter ustrezno ukrepa. 

Generalni direktor naj o ugotovitvah in ukrepih obvesti tudi nadzorni odbor. 

Mag. Borut J. Sommeregger je opozoril na t.i. panoramske kamere, kjer v nekaterem 
primeru, kot npr. Zreč, ne snema kraja pač pa se vrti posneti posnetek iz razglednice ter iz 
vidika koriščenja notranjih rezerv in zmanjševanja stroškov izpostavil vprašanje, ali tega ni 
mogoče narediti kvalitetneje in ceneje v hiši. 

Seja je bila končana ob 16.40 uri. 

Zapisala: 
Darja Kocjan, l.r. 

Predsednik Nadzornega odbora: 
Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 18.09.2001 

ZAPISNIK 

29. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 17. septembra 2001. Seja seje pričela ob 
14.10 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič, Jožica 
Komatar, Vida Petrovčič, Alenka Dakič in mag. Borut J. Sommeregger 

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: Anton Majzelj 

OSTALI PRISOTNI'. Aleks Štakul (generalni direktor RTV Slovenija) 
mag. Janez Kocijančič (predsednik Sveta RTV Slovenija) 
mag. Irma Gubanec (pom.gen.dir. za ekonomiko poslovanja) 
Daija Podlogar (vodja Finančno računovodskega sektorja) 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 

dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 28. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 
2. Poročilo o poslovanju RTV Slovenija v obdobju januar - julij 2001 
3. Poročilo Računskega sodišča RS o revidiranju poslovanja RTV S 
4. Informacija o osnutku programsko poslovnega načrta za leto 2002 
5. Razno. 

Adl 

Člani odbora so z vabilom za sejo prejeli predlog zapisnika 28. redne seje. Sprejetje bil sklep: 

1 - 1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 28. redne seje brez pripomb. 

Glede na to, da ni bila prisotna na 27. redni seji odbora (na 28. redni seji pa od vključno druge točke dnevnega 
reda dalje), je dr. Metka Tekavčič ob razpravi ga. Vide Petrovčič na 27. redni seji (Ad3) -"...daje 
nesprejemljivo, da ene in iste firme (npr. Medla pool. Mobuei. Micom, itd) vseskozi zamujajo s 
plačevanjem svojih obveznosti, opozorila, daje potrebno upoštevati opozorilo ga. Darje 
Podlogar glede dneva izpisa, saj terjatev, kije bila sicer izkazana, ni pa Se zapadla, ne pomeni, da 
ni bila oziroma ne bo tudi v roku plačana. Ker je tovrstno posploševanje ocenila kot 
nesprejemljivo (na podlagi takega seznama si ne more reči, da nekdo vseskozi zamuja s plačevanjem obveznosti) 
in poslovno nekorektno, nenazadnje je direktor uprave Mobitela tudi član tega nadzornega odbora, 
je predlagala, da se do naslednje seje predloži pregled neplačanih zapadlih terjatev, ki jih družba 
Mobitel še ni plačala. Sprejetje bil ugotovitveni sklep: 
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1-2 Nadzorni odbor ugotavlja, da je pri vodenju prisotnih članov odbora na 27. redni seji 
prišlo do napake in da dr. Metka Tekavčič na seji ni bila prisotna. 

in dogovor: 

- strokovna sluiba do naslednje seje odbora predloii pregled neplačanih zapadlih terjatev (število 
dni zamude in znesek zamudnih obresti), ki jih druiba Mobitel še ni plačala. 

Informacijo o realizaciji sklepov je podala vodja.Tajništva Sveta RTV Slovenija. V skladu z 
dogovorom na seji so o njih bili obveščeni tudi Državno tožilstvo RS, Državni zbor RS in Vlada 
RS. 

Ad2 

Poročilo o poslovanju RTV Slovenija v obdobju januar-julij 2001, ki je priloga originala 
zapisnika, so člani odbora prejeli v gradivu. Podrobnejšo obrazložitev je na seji podala ga. Darja 
Podlogar. Kljub pozitivnemu rezultatu v primeijavi s korekcijo plana, je g. Branko Grims 
izpostavil nizko realizacijo drugih komercilanih prihodkov (prihodu radijske in tv produkcije, prodaje 
programa in storitev) ter predlagal, da se predloži pisno pojasnilo o dejanskih vzrokih zaostajanja. Dr. 
Metka Tekavčič je predlagala tudi analizo postavke prihodkov od oglaševanja, iz katere bo 
razvidno, ali je bila planirana realno, ali pa tako, da bi se dosegel željeni poslovni rezultat, še 
posebej glede na izkušnje preteklih let, ko se je dogajalo, da so se v omenjeni postavki odražale 
stroškovne potrebe enot (ker je bil plan narejen v okviru mde). Glede na to, da je v pripravi analiza 
celotnega marketinga, je generalni direktor predlagal, da se zadevi obravnavata skupaj. Mag. 
Borut J. Sommeregger je s stroškovnega vidika ponovno opozoril na t.i. panoramske kamere (ob 
realizaciji sklepovj* predlagal, da se odboru omogoči vpogled v pogodbo), na kar je generalni direktor pojasnil, da 
je pogodba v izteku, zato je v pripravi projekt (RTV Slovenija) na temo "televizijske panorame". 
Podrobnejšo pisno informacijo pa bo predložil na naslednjo sejo. Na vprašanje dr. Tekavčičeve, v 
kolikšni meri lahko zagotovi, da so dokumenti, ki imajo finančne posledice in utegnejo vplivati na 
finančni izid, bili sproti poknjiženi in ali je pričakovati še kakšen večji stroškovni "udar" iz 
naslova poslovnih dogodkov prve polovice leta, je generalni direktor dejal, daje s 1. septembrom 
na delovnem mestu nastopila njegova pomočnica za ekonomiko poslovanja, ki bo skrbela tudi za 
nadzor nad poslovnimi dogodki, z namenom zagotavljanja čim večje preglednosti in 
trasparentnosti poslovanja. Glede stoškovnih obveznosti iz prve polovice leta, pa kakšnih večjih 
Stroškov ZH nazaj ne pričakuje (zaenkrat bodo potrebne le določene preknjiibe iz naslova Eutelsata). Je pa res, da 
je prišlo do zamika povišanja RTV prispevka (povijanje je bilo predvideno s I. julijem za 5X in I. oktobrom za 
3.SK), in sicer šele s 1. septembrom, tako, da bodo prizadevanja za povišanje preostalih 3,5 % še 
potekala. 

Na podlagi razprave sta bila, na predlog predsedujočega, soglasno sprejeta sledeča sklepa: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju 
januar-julij 2001. 

2-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da predloii pisno 
pojasnilo o vzrokih zaostajanja realizacije drugih komercilanih prihodkov v primerjavi z 
korekcijo plana za leto 2001. Poročilo bo odbor obravnaval skupaj z analizo poslovanja 
in učinkov marketinga RTV Slovenija. 
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Ad3 

Člani odbora so v gradivu prejeli Poročilo Računskega sodišča RS o revidiranju poslovanja 
Javnega zavoda RTV Slovenija v letih 1998 in 1999 in pisna pojasnila vodstva zavoda na 
ugotovitve poročila s sprejetimi ukrepi, ki so priloga originala zapisnika. V podrobnejšem 
pojasnilu je generalni direktor pojasnil, da je ugotovljene nepravilnosti mogoče razmejiti na 
tiste, ki jih je moč odpraviti ali urediti z določenimi organizacijskimi spremembami, ustreznimi 
dopolnitvami internih aktov in jasnejšo opredelitvijo odgovornosti, oziroma pooblastil na nivoju 
zavoda ter tiste, ki so sistemske narave in so vezane na ustrezne ukrepe za vzpostavitev novega 
sistema tako planiranja kot nadzora. Z izdanim Aktom o notranji organizaciji zavoda je bila 
določena organizacijska struktura, opredeljene so bile odgovornosti in izdana pooblastila 
vodstvenim in vodilnim delavcem. V pripravi pa so tudi potrebni pravilniki (npr. za izvedbo razpisov za 
naročeno produkcijo). Kar zadeva odprave pomanjkljivosti iz naslova sklepanja pogodb (tudi 
koprodukcijshhj, morajo biti pred podpisom vse pregledane in parafirane s strani finančne in pravne 
službe (mednarodno tako s strani zadostitve zahtev mednarodnega prava kot tudi varovanja določenega Interesa RTV 
Slovenija). Izdal je tudi nova pooblastila v zvezi s sklepanjem pogodb in uvedel enoten register 
pogodb. Drugi del ukrepov je sistemske narave in bi naj omogočali približanje k izračunu polne 
ekonomske cene minute programa, uvajanju trdnosti planiranja, kjer po sprejetju letnega poslovno 
programskega ter produkcijskega načrta ne bo več mogoče prelivanje sredstev znotraj enot, 
poslovanje pa bo vzpostavljeno v skladu tako s finančnimi kot produkcijskimi normativi. Namen 
je izpeljati transparentne produkcijsko finančne linije, brez podvajanja, v smislu racionalizacije in 
pregledne hierarhije odgovornosti. Kljub temu, da Računsko sodišče ni podalo nobene ovadbe 
proti odgovornim osebam, oziroma predlagalo razrešitve, niti se ni o tem opredeljevalo, je g. 
Štakul pojasnil, daje pripravljena pravna analiza, na osnovi katere bo opredeljeno, kdo je bil za to 
objektivno odgovoren. Pri tem pa je izpostavil, da je vendarle potrebno upoštevati tisti del 
nepravilnosti, ki jih je dopuščal obstoječi obstoječi sistem. Kar zadeva subjektivne odgovornosti, 
pa ta ni več samo v domeni znotraj zavoda, ampak tudi zunaj njega, saj določeni postopki 
potekajo v pristojnih zunanjih institucijah, kjer bo potrebno počakati tudi na njihove ugotovitve. 
Ob tem je g. Branko Grims opozoril na (le) sprejete sklepe Nadzornega odbora in izrazil upanje, 
da bo poleg objektivne odgovornosti prišlo tudi do ugotavljanja neposredne, subjektivne 
odgovornosti. Brez posebne nalize je namreč mogoče ugotoviti, kdo je bil v danem obdobju 
generalni direktor in je s tem tudi objektivno odgovoren. Velika in usodna napaka za RTV 
Slovenija pa bi bila, Če bi ostalo le pri tem, kajti dejstvo je, da so pri sklepanju spornih pogodb 
sodelovali tudi odgovorni iz programa, ki so neposredno odgovorni za večino izkazanih spornih 
zadev v poročilu revizorja in poročilu Računskega sodišča, zato bi bilo prav, da se ugotovi tudi 
njihova neposredna odgovornost. Na vprašanje dr. Tekavčičeve je generalni direktor pojasnil, da 
se na poročilo ni pritožil, saj bi ta zadeve le časovno nekoliko preložila, medtem ko je napake in 
pomanjkljivosti potrebno čimprej odpraviti. Kar zadeva vodenja zalog filmov, je opozoril na 
različnost mnenj instituta za revizijo, revizijske hiše in Računskega sodišča, zato je za mnenje 
vodstvo zavoda zaprosilo tudi Ministrstvo za finance. Gre za eno od področij, kjer na primer tudi 
stroka ni enotna, vendar ga zavod mora urediti, kajti gre za ustrezen način prikazovanja, ki sicer 
ne vpliva na sam denarni tok, vpliva pa na končni izraz, ki se odraža v bilanci prihodkov in 
odhodkov. V zvezi z nekaterimi nepravilnostmi pa je menil, da so tudi posledica obstoječega 
sistema, kar pa je po drugi strani na nek način tudi potrebno upoštevati. Dr. Metka Tekavčiž je 
opozorila, da Računsko sodišče ni podalo nobene ovadbe proti odgovornim osebam niti ni 
predlagalo razrešitve kake odgovorne osebe, kar pomeni da kakšnih epohalnih nepravilnosti 
vendarle ni bilo ugotovljenih. Kar zadeva časovnih razmejitev in knjiženja zalog filmov je kot 
veliko bolj življenjski in za hiši vsebinsko sprejemljivejši ter ne v nasprotju s predpisi, ocenila 
način knjiženja, ki ga je predlagala revizijska hiša Ernst&Young. Vendar je nastala neprijetna 
situacija, kajti Računsko sodišče v celoti ta način izpodbija, je pa nenazadnje avtoritativna 
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institucija, katere mnenje je obvezujoče (predlagan način je. po njeni osebni presoji, za ta zavod razmeroma 
"okorel" in vsebinsko neprimern, kar kote na formalistično urejanje zadev, kjer se v izvedbo in uporabo nihče ne poglablja). Za 
to je (osebno) menila, da bi se bilo o najprimernejšem načinu časovnega razmejevanja in vodenja 
zalog filmov potrebno vendarle ustrezno dogovoriti. Glede na to, da se v množici dogodkov 
stvari vedno bolj razvodenjujejo, je izrazila zadovoljstvo, če bodo te pripomogle generalnemu 
direktoiju, da bo v sistemu uspel vzpostaviti dobre kontrolne mehanizme, kajti več kot to, bi se 
težko lahko doseglo. Z mnenjem je soglašala tudi ga. Podlogarjeva in dodala, da je v primeru 
časovnega razmejevanja in knjiženja zalog filmov, kot ga predlaga Računsko sodišče problem v 
tem, da Zakon o računovodstvu predpisuje amortizacijsko dobo za licence, in sicer pet let. Glede 
na to, da ima zavod s pogodbo določeno dobo za filme npr. dve leti ali pol leta, bi ta amortizacija 
za zavod pomenila davčno nepriznan strošek in plačilo davka na dobiček, vse skupaj pa tudi slabši 
rezultat. Za strokovno mnenje je bilo že zaprošeno tudi Ministrstvo za finance, vendar odgovora 
še ni podalo. V razpravi so člani odbora opozorili na podobne primere, kjer stroka nima enotnega 
stališča in se v primeru za tolmačenje ali ustrezno ukrepanje zunanjih institucij čaka na odgovore 
daljši čas, kot npr. v primeru vprašanja vezanega na DDV in izteijavo RTV prispevka. V primeru, 
da zavod tudi to pot ne bo prejel odgovora v doglednem času, je g. Branko Grims predlagal, da se 
dilemo na ustrezen način izpostavi preko medija. 

Na podlagi razprave je bil soglasno sprejet sklep: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se Je seznanil s pojasnili in sprejetimi ukrepi vodstva 
zavoda na ugotovitve poročila Računskega sodišča o reviziji poslovanja RTV Slovenija 
v letih 1998 in 1999 ter ugotovil, da ni razlogov za podaljševanje le določenega roka za 
odpravo nepravilnosti (do konca leta). Nadzorni odbor vztraja pri sprejetem sklepu, s 
katerim je zahteval ugotavljanje tudi neposredne (subjektivne) odgovornosti oseb, ki so 
sodelovale pri sklepanju pogodb, ki so sporne po ugotovitvah pristojnih organov in 
institucij ter sprejetju ustreznih ukrepov. 

Na vprašanja mag. Boruta J. Sommereggerja in ga. Alenke Dakič, glede normativne urejenosti 
delovanja ter angažiranja glasbenih korpusov RTV Slovenija, sta bila na podlagi razprave 
soglasno sprejeta sledeča sklepa: 

3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da čimprej predloži 
predlog pravilnika v zvezi z organizacijo in načinom dela glasbenih korpusov znotraj 
Javnega zavoda RTV Slovenija. 

3-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da mu do naslednje seje 
predloži pisno poročilo o realizaciji dela in poslovanja vseh glasbenih korpusov OE 
Glasbena produkcija za preteklo In tekoče leto. Poročilo naj vključuje tudi kadrovsko 
primerjavo za tekoče in preteklo leto ter primerjavo s stanjem pred petimi leti glede 
števila redno zaposlenih in honorarnih sodelavcih ter domačih in tujih sodelavcev. 

Ad 4 

Člani odbora so prejeli časovne in vsebinske korake za pripravo Poslovno programskega načrta 
RTV Slovenija za leto 2002, ki so priloga originala zapisnika. Podrobnejšo informacijo o pripravi 
je na seji podal generalni direktor. 

Na predlog predsedujočega je bil soglasno sprejet sklep: 
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4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s časovnimi in vsebinskimi koraki za 
pripravo Poslovno programskega načrta RTV Slovenija za leto 2002. 

Ad 5 

Predsedujoči je člane odbora seznanil s prošnjo g. Igorja Kadunca, da se mu omogiči možnost 
vpogleda v celotno Revizijsko poročilo o dejanskih ugotovitvah v zvezi s poslovanjem RTV 
Slovenija z mednarodno organizacijo Eutelsat v obdobju od leta 1997 do 2001. Soglasno je bil 
sprejet sklep: 

5-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija soglaša, da se g. Igorju Kaduncu omogoči vpogled v 
Revizijsko poročilo revizijske hiše Ernst&Young o dejanskih ugotovitvah v zvezi s 
poslovanjem RTV Slovenija z mednarodno organizacijo Eutelsat, in sicer za leto 2001 in 
pretekla poslovna leta 1997,1998,1999 in 2000. 

Predsednik odbora je člane seznanil z sodbo Delovnega in socialnega sodišča v Ljubljani, ki je 
zavrnilo predlog Sindikata novinarjev Slovenije, da se razveljavi postopek volitev nadomestnega 
člana Nadzornega odbora RTV Slovenija. 

Glede na to, da je na dnevnem redu sklica seje (sklicana za l9.septembra 2001) Komisije Državnega 
zbora Republike Slovenije za nadzor proračuna in drugih javnih financ tudi obravnava 
Revizijskega poročila revizijske hiše Ernst&Young o dejanskih ugotovitvah v zvezi s 
poslovanjem RTV Slovenija z mednarodno organizacijo Eutelsat, in sicer za leto 2001 in pretekla 
poslovna leta 1997, 1998, 1999 in 2000, so člani odbora po krajši razpravi priporočali 
generalnemu direktorju, da iz gradiva umakne oznako zaupnosti. 

Seja je bila končana ob 16.15 uri. 

Predsednik Nadzornega odbora: 
Branko Grims, l.r. 

Zapisala: 
Darja Kocjan, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 29.10.2001 

ZAPISNIK 

30. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 25. oktobra 2001. Seja seje pričela ob 
13. uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, Jožica Komatar, Vida Petrovčič, 
Alenka Dakič in dr. Borut J. Sommeregger 

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: dr. Metka Tekavčič -opr. in Anton Majzelj 

OSTALI PRISOTNI'. AlekS Štakul (generalni direktor RTV Slovenija) 
mag. Irma Gubanec (pom.gtn.dir. za ekonomiko poslovanja) 
Miran Ribič (pom.gtn.dir.za marketing in odnose z javnostmi) 
Darja Podlogar (vodja Finančno računovodskega sektorja) 
Jovita Ažman (pooblaščena rtvizorka revizijske hiše Emst&Young) 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 

dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 29. redne seje in poročilo o realizaciji sklepov 
- poročilo o realizaciji dela in in poslovanja glasbenih korpusov 

2. Poročilo o poslovanju RTV Slovenija v obdobju januar — september 2001 in 
ocena učinkov rebalansa programsko poslovnega načrta za leto 2001 

3. Revizijsko poročilo o poslovanju Javnega zavoda RTV Slovenija 
z Eutelsatom v letih 1997 - 2001 

4. Revizijsko poročilo o poslovanju Službe za trženje in stike z javnostmi v 
letih 2000 in 2001 

5. Strategija upravljanja z nepremičninami JZ RTV Slovenija 
6. Sodelovanje med RTV Slovenija in Slovensko filharmonijo 
7. Razno 

Adl 

Člani odbora so z vabilom za sejo prejeli predlog zapisnika 29. redne seje. Sprejetje bil sklep: 

i- I Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 29. redne seje brez pripomb. 

Poročilu realizacije sklepov 29. redne seje, ki so ga člani prejeli v gradivu, je bil priložen: 
- pregled neplačanih zapadlih terjatev (število dni zamude in znesek zamudnih obresti) z&obdobje 2000 Ul 

2001 (do 02.10.2001) Za družbo Mobitel (rtalizactja sprtjtttga dogovora na 29. redni seji), 
- poročilo o realizaciji dela glasbenih korpusov OE Glasbena produkcija (sklep 3-3) 

ter 
- pisno poročilo o projektu "panoramska televizija". 
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Ob poročilu o realizaciji dela glasbenih korpusov OE Glasbena produkcija je generalni direktor 
opozoril, da enota ne posluje v okviru plana, niti ne rebalansa plana (presegajo stroike), prav tako pa 
se ne izvajajo temeljne zahteve, to je uresničevanje programskih potreb in zahtev programa. V 
sled ugotovitve realnega stanja in preglednosti poslovanja bo med drugim tudi v tej enoti 
opravljena revizija poslovanja, od 1. novembra 2001 dalje pa bo enoto vodil g. Boris Rener. Z 
ugotovitvami revizije in dopolnitvami novega vodje bo ustrezno dopolnjeno tudi predloženo 
poročilo. Člani odbora so bili enotni, da poročilo opisuje delo glasbenega programa OE Glasbena 
produkcija in ne enote kot celote. Na podlagi pojasnila generalnega direktorja, je bil na predlog 
predsedujočega, soglasno sprejet ugotovitveni sklep: 

1-2 Nadzorni odbor se je seznanil s poročilom o delu glasbenih korpusov OE Glasbena 
produkcija. Ponovno ga bo obravnaval, ko bo dopolnjeno z ugotovitvami revizije 
poslovanja in dopolnitvami g. Borisa Renerja, novega vodje OE Glasbena produkcija. - 

Ad 2 

Poročilo o poslovanju v obdobju januar-september 2001 s tabelarnim pregledom in oceno učinkov 
rebalansa programsko poslovnega načrta za leto 2001 so člani odbora prejeli v gradivu in je 
priloga originala zapisnika. Izhajajoč iz bilance prihodkov in odhodkov je poslovanje zavoda v 
mesecu septembru in prvih devetih mesecih letošnjega leta v primerjavi s korekcijo plana sicer 
pozitivno (v nekaterih postavkah ga celo pozitivno prekoračuje), vendar pa je na drugi strani velik razkorak 
med knjigovodskim prikazom in dejansko likvidnostno situacijo, je opozorila mag. Irma 
Gubanec. Glede na trend porasta zapadlih obveznosti (te maiajo 600 mio SIT. predvsem na račun dobaviteljev) 
in s ciljem, da se čimprej doseže stabilnejša likvidnostna situacija ter do konca leta realizira 
rebalans programsko poslovnega načrta, je bilo potrebno sprejeti nekatere ukrepe. Tako so bila 
podpisnikom odvzeta in prenešena v izključno pristojnost generalnega direktorja vsa pooblastila 
za podpisovanje pogodb in naročilnic, zaradi prekoračenega planiranega letnega nivoja pa 
ustavljene vse investicije, medtem ko bo zavod obveznosti v obdobju do konca leta poravnaval na 
dan zapadlosti. Ga. Vida Petrovčič]t opozorila na nezavidljivo finančno situacijo zavoda na eni 
strani in vrsto pogodb iz naslova oglaševanja, za katere izhaja tudi iz ugotovitev revizije Službe 
za trženje in stike z javnostmi, da so za zavod škodljive velM finančni popusti). Glede na to, da se 
večina pogodb obnavlja ob koncu leta, je predlagala njihov natančen pregled ter pravočasno 
prekinitev v primeru, da niso sklenjene v skladu z opredeljenimi poslovnimi pogoji. V 
nadaljevanju je izpostavila monopol obeh poolov in predlagala prijavo Uradu za varstvo 
konkurence, oziroma, da se v sodelovanju z uradom prouči možnost prekinitve pogodbenega 
razmerja (gre za nedopusten kartelsh dogovor). V sled finančne situacije je apelirala, da se kot možna ..dva 
vira zmanjšanja stroškov in obveznosti pregleda marketinški in satelitski del. G. Miran Ribič, 
pomočnik generalnega direktorja za trženje in stike z javnostmi seje strinjal z mnenjem, daje bila 
vrsta pogodb sklenjena v nasprotju s Poslovnimi pogoji za trženje, v katerih so opredeljeni 
poslovni pogoji, popusti itd.. Zato je bila -s ciljem preprečevanja nepravilnosti- sprejeta vrsta 
ukrepov, od tega nekateri že pred ugotovitvami revizijskega poročila Odvzeta so bila vsa 
pooblastila za podpisovanje pogodb, zahtevano je dosledno spoštovanje rokov plačil ter popustov, 
ki so določena v Poslovnih pogojih Služb za trženje 2001. Za dosego večje preglednosti 
predvajanih in fakturiranih sekund celotne službe pa je uvedeno skupno fakturiranje Službe za 
trženje Radia in Televizije Slovenija (v naslednjem obdobju pa se bo iz Ljubljane fakturiralo tudi za Koper in 
Maribor). Prekinjene so bile pogodbe s časopisi in prepovedano kakršno koli kompenzacijsko 
dogovarjanje. Kar zadeva pogodb -na katere je opozorila tudi revizija- pa te veljajo do konca leta 
in nanje žal, v tem trenutku, ni mogoče vplivati. Tudi osebno ocenjuje pogodbe s »pooli« kot 
škodljive, kajti podpisane so bile tako, da so se provizije med letom spreminjale, obračunavale so 
se na bruto zneske, količinski popusti so se dostikrat obračunavali kot finančni, prekoračeni so bili 
plačilni roki, večina »vsega« pa je temeljila na dogovoru. V nadaljevanju je opozoril na spornost 
nekaterih pogodb tako iz vidika finančnih kot količinskih popustov in izpostavil nujno opredelitev 

poročevalec, št. 76/1 208 29. julij 2002 



natančnih poslovnih pogojev in pogojev trženja (novi, transparentne pogodbe), količinske in finančne 
popuste (biti morajo natančno določeni in opredeljeni, ustrezna lestvica, ipd) ter plačilne roke (tudi slediyi so zelo 
pomembni zaradi samega planiranja »eash jiowa) za prihodnje leto. Na vprašanje g. Branka Grimsa, ali se je 
sploh mogoče izogniti moči Media Poola, saj je tako močan, da dobesedno diktira trg, je g. Ribič 
slednjemu pritrdil in dodal, da bo provizija v prihodnje vezana direktno na naročnika, kar bo 
pomenilo, da pool ne bo imel več moči, da bo ponudil večjo provizijo kot hiša. Z obema 
direktoijema poolov so bili opravljeni tudi razgovori, saj bo RTV Slovenija, kot eden največjih 
medijev, pravila igre v prihodnjem letu temeljito spremenila. Kar zadeva moči obeh poolov, se je 
strinjal tudi generalni direktor in opozoril na dejstvo, da pa je RTV Slovenija z njima v tem 
trenutku še vedno v pogodbenem odnosu. 

Na podlagi razprave so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju 
januar-september prvih devetih mesecih leta 2001 ter oceno učinkov rebalansa 
programsko poslovnega načrta za leto 2001. 

2-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, naj v sodelovanju z 
Uradom za varstvo konkurence prouči dejanski monopol media poolov na področju 
oglaševanja. 

O ugotovitvah in morebitnih ukrepih naj obvesti nadzorni odbor. 

2-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija opozarja na potek pogodb na področju trienja lastnega 
programskega prostora in naroča generalnemu direktorju, da ne sme priti do novega 
podpisa tovrstnih pogodb, ki so očitno Škodljive za Javni zavod RTV Slovenija. 

Ad 3 

Člani odbora so v gradivu -z oznako zaupne narave- prejeli poročilo vodstva zavoda na revizijsko 
poročilo o poslovanju Javnega zavoda RTV Slovenija z Eutelsatom v letih 1997-2001. Generalni 
direktor je pojasnil, da gre za neke vrste finančno pravno ekspertizo, ki je bila pripravljena s 
ciljem, da bi prišli do čimbolj jasne slike poslovanja z omenjeno mednarodno organizacijo in 
odgovori na odprta vprašanja, dileme in nekaterih še vedno odprtih nejasnosti v zvezi s 
pogodbami. Izhajajoč iz ugotovitev poročila je menil, daje situacija vse prej kot tista objavljena v 
današnji številki »Financ«. Glede na visoko stopnjo poslovnega tveganja v katerem se je znašel 
zavod, je prvenstveno potrebno: 
- zaradi zelo močnih zavarovanj najetih posojil (kreditne pogodbe), takoj opraviti ustrezne razgovore z 
bankami in v največji možni meri zavarovati interes RTV Slovenija; 
- pogodbena razmeija za podnajem transpondeijev so v nekaterih delih še vedno nejasna, saj 
dokumentacija ni popolna, kar je obremenjujoče, pri razčiščevanju zadev pa onemogoča hitro 
Spreminjanje razmerij (kljub zahtevani Izročitvi manjkajoče dokumentacije od g. Kadunca. ta Se vedno ni popolna, saj 
primopredaja nI bila opravljena kot Je zahteval in bi bilo potrebno, medtem ko Je g. Kadunc nekaj opravljal z vodjem Sploinega 
sektorja g. Kraljem, sukcesivno nekatere listine Izročal enkrat v pravno sluibo in drugič kot se mu je zdelo, ob zahtevi da izroči 
vse kar ima, pa Je bilo z njegove strani Izrečeno, da nekaterih dokumentov pa ni, ker je bil ustni dogovor). Izpostavil je 
razsežnost poslovnega tveganja, saj v primeru, da podnajemnik ne plača svojih obveznosti, mora 
te plačati RTV Slovenija. Zato je v najkrajšem času potrebno ugotoviti voljo podnajemnikov 
transpondeijev in -v koliko bo le možno- znižati poslovna in finančna tveganja RTV Slovenija 
(spremembe razmerij so v bistvu možne le v mejah pogodbenih obveznosti In v sporazumu s pogodbeniki). Upoštevati je 
potrebno, da je bila pogodbena rezervacija sklenjena za 12-letno dodelitev uporabe Štirih 
transpondeijev, s čimer seje hiša zavezala Eutelsatu plačevati nadomestilo za njihovo uporabo (kar 
znala za obdobje do leta 2009 za 0,3 transponderja 13,7 mlo EUR, za vse Štiri transponderje pa skupno 110 mio EUR). V 
primeru prekinitve pogodbenega razmeija z Eutelsatom, se je tudi ta zelo močno zavaroval, saj bi 
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morali med drugim plačati pogodbeno kazen, ki je enaka dveletni uporabnini transpondeija (6 mio 
ekujev)\ 
- kar zadeva delnic (dobili smo jih v ugotovljeni viiini naje ga kapitalskega vložka, kar pomeni 16 mio delnic, katerih 
knjigovodska vrednost je nekaj več kot i evro), bo njihova tržna vrednost odvisna od različnih zunanjih 
dejavnikov, na katere RTV Slovenija nima vpliva, zato bo kakršna koli odločitev vezana na 
razmere trenutka odločitve, kar pa bo za vodstvo velika obremenitev in riziko odločitve, kdaj bo 
za prodajo delnic namreč tisti pravi trenutek. Opozoril je na težavnost situacije, saj ni bil izdelan 
nikakršen načrt oz. projekt, z možnimi predvidevanji in izračuni tako na strani aktive kot p asi ve. 
Ker je vendarle potreben nek načrt pristopa, je sedaj ta naloga naložena temu vodstvu. Predlagal 
in apeliral je na nadzorni odbor in svet zavoda, da se za pomoč pri ugotavljanju primernosti in 
sprejemljivosti nadaljnjih odločitev iz tega naslova, imenuje neka ustrezna komisija. Izrazil je še, 
zadovoljstvo, da se je v obravnavo poslovanja z Eutelsat vključila tudi Komisija Državnega zbora 
RS za nadzor proračuna in javnih financ, ter pojasnil, da seje odločil, da gradivo označi z oznako 
zaupnosti, predvsem z vidika velikega poslovnega tveganja, kajti kakršno koli razpisovanje v 
javnosti bi pomenilo le škodo zavodu v pogajalskih pozicijah. Ne gre za nikakršno skrivanje, pač 
pa le za zaščito interesa hiše v največji možni meri. Mag. Irma Gubanec je člane nadzornega 
odbora seznanila z obveznostmi, kijih ima RTV Slovenija (na podlagi do sedaj znanih dejstev) iz naslova 
Eutelsata in opozorila na poslovna in finančna tveganja v primeru zamujanja ali neplačevanja 
obveznosti pogodbenih partneijev iz naslova najema transponderskih kapacitet (saj obveznosti v primeru 
neplačevanja bremenijo direktno RTV Slovenija, ta pa nima nobenih zavarovanj). Izpostavila je neustrezne in 
škodljive pogodbe z bankami ter neurejenost dokumentacije pri oddaji transponderskih kapacitet 
v podnajem, saj ni npr. pri Ateni niti ene pogodbe -original- podpisane tudi iz njene strani. Kar 
zadeva delnic (te ne pokrivajo obveznosti), je njihova prenosljivost omejena s statutom, prav tako tudi 
glasovalne pravice (noben delničar ne more imeti več kot 2096 glasovalnih pravic). Glede na Število delnic -1,6%- 
je RTV Slovenija »manjšinski« lastnik, zato se ne more govoriti, da je »posel opravljen«, saj ni 
mogoče zahtevati niti premije -te izplačujejo namreč na večje pakete delnic. Ob upoštevanju 
dejstva, da bodo delnice odvisne od razmer na svetovnih finančnih trgih, bi bilo za zavod »v 
redu«, če bi jih uspeli prodati npr. po štiri in pol kratni vrednost, nikakor pa to ne bo sedem 
kratnik, kakor je bilo obljubljeno v poročilih, še zlasti zato, ker iz vsega skupaj izhaja, da je bil 
»posel delan« z vidika donosnosti. Slednje pa je nesprejemljivo, saj nima nobene zveze ne z 
osnovno dejavnostjo, niti strategijo ali programskim razvojem RTV Slovenija. In kar zadeva 
članek v »Financah«, je menila, da ta ustvarja napačen in škodljiv vtis, zato je skrajni čas, da se 
konča tovrstno neodgovorno operiranje s podatki v javnosti. Pooblaščena revizorka revizijske hiše 
Erns&Young ga. Jovita Aiman je podala informacijo v zvezi s predlogom g. Kadunca, da bi 
popravili revizijsko poročilo (oziroma nekatere napake), glede na to, da so se spremenile nekatere 
okoliščine -prišli naj bi neki novi dokumenti, ki jih revizija v poročilu ni zajela- pri čemer je 
revizorka opozorila, da revizijska hiša ni pripravljena na nikakršno popravljanje poročila. Kar 
zadeva vpliva poslovanja z Eutelsat na denarne tokove in bilanco stanja letošnjega leta, je 
pojasnila, da so nekateri popravki bili oblikovani v pred reviziji (za okoli 180 mio) in po njej bile 
ustrezno opravljene nekatere preknjižbe (za okoli m mio ter ie za okoli 200 mio terjatev), z namenom 
uskladitve poslovnih knjig z ugotovitvami revizije za odpravo nepravilnosti, pa je bila oblikovana 
temeljnice, ki je že upoštevana v rezultatu poslovanja tega meseca, je dodala ga. Darja Podlogar 
(ni pa Je oblikovan popravek vrednosti za Eurocast). 

Člani odbora so v razpravi podprli prioritete, in sicer, da vodstvo Čimprej opravi razgovore tako z 
bankami kot podnajemniki transponderskih kapacitet ter v največji možni meri poskuša doseči 
neko zavarovanje pred finančnimi tveganji oziroma zaščiti interes Javnega zavoda RTV Slovenija. 
Pri tem je g. Branko Grims opozoril na realnost situacije, v kateri so npr. banke v bistveno 
boljšem položaju, kjer je poslovno tveganje hiše dejansko veliko, v pogajanjih pa ima zelo majhne 
možnosti. Ga. Vida Petrovčič je opozorila, daje bil odbor -približno tako, kot je danes povedala 
pomočnica generalnega direktoija za ekonomiko- glede prodaje delnic, že na nek posreden način 
seznanjen, nikoli pa ne do konca, in takrat je predlagala, da bi se naj delnice takoj, ko bo to 
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mogoče, prodale. Glede višine delnic v trenutku prodaje, pa tudi sedanjemu vodstvu ne bo 
mogoče kaj očitati, saj bo njihova tržna vrednost (vaina) odvisna od razmer na svetovnih trgih, ki 
pa so nepredvidljive in nanje ni mogoče vplivati. Predlagala je, da nadzorni odbor ugotovi, daje 
bila primopredaja s strani g. Kadunca nepopolna in je kot taka neveljavna, prav tako pa bi morali 
izpodbijati veljavnost kreditnih pogodb. Podprla je predlog generalnega direktorja za imenovanje 
komisije in predlagala, da je v njej tudi predstavnik Ministrstva za finance, saj je bila v nekem 
obdobju v ta projekt vključena tudi država. Dr. Sommeregger je opozoril na razprave nadzornega 
odbora ob obravnavah vključevanja in poslovanja z Eutelsat, kjer se kaže, da so bila vprašanja, 
dileme in skeptičnost članov odbora v uspeh še kako upravičena. Kljub opozorilu članov odbora 
na poslovni riziko hiše, je namreč g. Kadunc vztrajal na perspektivi vlaganja in donosnosti za 
hišo. Kot član odbora je opozarjal, da v uspeh ne verjame in delovanje na satelitu podpiral le s 
strani pokrivanja t.i. sivih lis, samo promocije nacionalne Radiotelevizije in pokrivanja zamejcev 
in Slovencev po svetu (kar pa je naletelo na posmeh pri g. Kaduncu). Menil je, da je to bil projekt enega 
človeka, ki pa gaje zgodba prerasla. Zato so zanj »nastopi« g. Kadunca nesprejemljivi, pri čemer 
pa se ne upošteva niti meril in načel novinarske etike, niti meje t.i. objektivnosti. 

Na podlagi predlogov in ugotovitev v razpravi so bili na predlog predsedujočega soglasno sprejeti 
sledeči sklepi: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z poročilom vodstva na revizijsko poročilo o 
poslovanju Javnega zavoda RTV Slovenija z Eutelsatom v letih od 1997 do 2001. 

3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da nadaljuje z aktivnostmi, 
ki so potrebne za ureditev razmer, na katere je opozorila revizija. 

3-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z informacijo, da je bila primopredaja poslov 
s strani g. Igorja Kadunca nepopolna, zato odbor opozarja na neveljavnost take 
primopredaje. 

3-4 Nadzorni odbor RTV Slovenija podpira predlog generalnega direktorja, da se za 
nadaljevanje v zadevi Eutelsat oblikuje ustrezna komisija (predstavniki s strani vodstva zavoda, 
nadzornega odbora in sveta zavoda). Komisijo v končni sestavi imenuje Svet RTV Slovenija. 

Ad 4 

Revizorjevo poročilo (revizijske hue Enut&roung) o dejanskih ugotovitvah v zvezi s poslovanjem 
Službe za trženje in stike z javnostmi v okviru JZ RTV Slovenija za poslovno leto 2000 in 2001 
so člani odbora prejeli v gradivu in je priloga originala zapisnika. Glede na zaupnost narave 
kompletnega poročila, je bilo le-to članom odbora do seje na vpogled v Tajništvu Sveta RTV 
Slovenija. Generalni direktor je ob ugotovitvah revizije še posebej opozoril na ugotovljeno 
škodljivost pogodb, ki niso bile sklenjene v skladu s poslovnimi določili za trženje in v katerih ni 
bil zaščiten interes zavoda. Še več, npr. pogodbe za spremljanje programov in analizo trga, so bile 
s strani RTV Slovenija plačane, in sicer v višini 61 mio SIT (vsi stroiti so nastati v drugi polovici leta 2000 in 
prvi leta 2001. je pojasnil g. Riba), jih pa v hiši ni. Nenazadnje je izrazil ogorčenje in izpostavil 
neodgovornost pri poslovnem najemu avtomobila od Avta Triglav - najem vozila za obdobje 
šestih mesecev za celotno vrednost novega avtomobila Lancia Lybra 2.0 LX SW v višini 5.160 
tisoč SIT (zanj v avto parku RTV Slovenija niso obstajali nobeni potni nalogi, na vpraianje kdo ga vosi, pa je odgovorit, da g. 
Iztok LipavJek. pomočnik takratnega generalnega direktorja za trienje In odnose z Javnostmi). G. Miran Ribič je podal 
podrobnejše pojasnilo ob ugotovitvah izpostavljenih v reviziji 

> realizirani variabilni stroški so višji od planiranih variabilnih stroškov, in sicer tudi zato, 
ker je del stroškov neproizvodnih storitev in stroškov nagrad, oglaševanja in reprezentance 
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iz drugih enot zavoda prenesen na Službo za trženje in stike z javnostmi. Prav tako je bilo 
ugotovljeno, da so z večjimi izvajalci podpisane pogodbe za izvajanje analiz trga in 
meijenja gledanosti programa, kar povečuje stroške zavoda; 

> velik del pogodb z oglaševalci ni v skladu z določili, ki so navedeni v Poslovnih pogojih 
za trženje radijskih in televizijskih programov RTV Slovenija za leto 2000 in 2001. Ne 
upoštevaje poslovnih pogojev se nanaša na odobravanje in poračunavanje popustov v 
denaiju ali v prostoru ter na odobrene plačilne pogoje oglaševalcem; 

> pri preveijanju pogodb, sklenjenimi med Službo za trženje in stike z javnostmi ter 
družbami, ki izdajajo časopise, je revizija glede na višino odobrenih popustov ugotovila, 
da se del opravljenih storitev oglašanja poračuna s storitvami objavljanja radijskih in 
televizijskih programov v časopisih, za kar so stroški in prihodki prikazani v prenizki 
vrednosti; , 

> pri preveijanju časa porabljenega za predvajanje oglasov je bilo ugotovljeno, da se podatki 
o urah predvajanih oglasov iz evidenc programskega kontrolinga za leto 2000 in 2001 
razlikujejo od zaračunanih ur in brezplačno predvajanih ur oglasov od 10% - 20%. Prav 
tako je bilo ugotovljeno, da se je povečal obseg brezplačno predvajanih oglasov. Obe 
navedbi imata vpliv na nižji poslovni rezultat zavoda 

ter ob njih izpostavil že sprejete ukrepe, s katerimi bi preprečili nadaljnje nepravilnosti poslovanja 
in ki so jih člani prejeli v gradivu. Pooblaščena revizorka ga. Jovita Ažman je ob podanih 
ugotovitvah opozorila, da je za večino -zaradi narave evidenc- težko določiti vpliv na poslovni 
rezultat, vendar pa so po oceni revizije vplivale na znižanje poslovnega rezultata zavoda. Poročilo 
revizoija tako služi izključno za informacijo in se nanaša izključno na konte in postopke, ki so 
povezani s poslovanjem Službe za trženje in stike z javnostmi, ter ne sega na celotne 
računovodske izkaze Javnega zavoda RTV Slovenija. Kar zadeva dileme, ali so za leto 2000 poleg 
»Poslovnih pogojev« bili naknadno sprejeti še dodatni pogoji (m znano kdo. oziroma so bM sprejeti), je 
g. Miran Ribič pojasnil, da so bila pravila poslovanja izdana (v knjižici - Poslovni pogoji) v začetku leta 
in nobenih naknadnih pravil ni videl ali zasledil. 

Glede na sprejem sklepa Nadzornega odbora (4-2 26. redna seja * dne 28.os.200i) s katerim je bilo 
naročeno, da se prouči in v okviru možnosti izstopi iz »Projekta X-OZ«, sta generalni direktor in 
pomočnica za ekonomiko poslovanja podala informacijo o ugotovljeni nepravilnosti (projekt je bil 
delan v OE Oddajniki in zveze, s strani zaposlenega delavca g. Marka Makarovita in bivšega direktorja OE OZ g. Gregoraia, Iger 
je bilo ugotovljeno, da imata oba svoji privatni firmi) na podlagi katere bodo sproženi ustrezni nadaljnji 
postopki. V smislu pregleda poslovanja pa je vložena tudi zahteva za revizijski pregled poslovanja 
na področju investicij (za leto 2000 in 2001), kajti gre za določena odstopanja (vrednosti) med zahtevami 
v javnih razpisih in realizacijo pogodb. Vezano na informacijo. »Projekta X-OZ« je dr. 
Sommeregger opozoril na eklatantno nasprotje med tem, »kaj naj bi Javni zavod RTV Slovenija 
delal in tistim kar so počeli«. Na pobudo o pristopu k enotni zunanji podobi zavoda, je generalni 
direktor pojasnil, da je zadeva že v pripravi, saj je pred objavo javni razpis za enotno grafično 
podobo JZ RTV Slovenija. Ga. Vida Petrovčič je opozorila na sprejete spremembe in dopolnitve 
Zakona o RTV Slovenija in apelirala, da se čimprej opravi ustrezen pregled pogodb in -iz vidika 
sprejetega zakona- nedovoljene povezave nemudoma prekine. 

Na podlagi razprave sta bila soglasno sprejeta sledeča sklepa: 

4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z revizijskim poročilom (revizijske hiše 
Emst&roung) o dejanskih ugotovitvah v zvezi s poslovanjem Sluibe za irienje in stike z 
javnostmi v okviru JZ RTV Slovenija za poslovno leto 2000 in 2001. 

4-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da se ponovno preveri in 
pregleda vse pogodbe glede na Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o RTV 
Slovenija in se jih v primeru kakršne koli nedovoljene povezave ustrezno prekine. 
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Člani odbora so v gradivu prejeli »Strategijo upravljanja z nepremičninami JZ RTV Slovenija«, ki 
je priloga originala zapisnika. Podrobnejše pojasnilo z utemeljitvijo nakupa prostorov tehnološko- 
administrativne baze zavoda na Verovškovi z Mostovna Ljubljana in nakupa dodatnih tehnoloških 
in programskih prostorov za potrebe programov madžarske narodne skupnosti v Lendavi, je podal 
generalni direktor. Soglasno sta bila sprejeta naslednja sklepa: 

5-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija na podlagi sklepa, ki ga je svet sprejel na 16. seji dne 
28.02.2000 (in 21. redni seji dne 26.10. 2000 sklep 2-2 -rebalans PPN za leto 2000, X točka) V zvezi Z 
»Nakupom prostorov tehnološko administrativne baze RTV Slovenija«, predlaga svetu, da 
pooblasti generalnega direktorja JZ RTV Slovenija, da sklene kupoprodajno pogodbo z 
Mostovna Ljubljana dcL Verovškova 60, za nakup tehnološko administrativne baze 
navedene v prilogi (z vrednostjo in površino), ki temeljni na planski postavki naloib 3.105. 

5-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga svetu, da pooblasti generalnega direktorja JZ 
RTV Slovenija, da sklene pogodbo z Gorenjem d.d. Velenje o nakupu dodatnih 
tehnoloških in programskih prostorov za potrebe RTV programov madiarske narodne 
skupnosti v Lendavi Nakup temelji na planski postavki naloib v letu 2001. 

Ad 6 

Na pisni predlog dr. Boruta J. Sommereggerja je bil soglasno sprejet sklep: 

6-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija pozdravlja sklepanje pogodbe med RTV Slovenija in 
Slovensko filharmonijo. Sodelovanje ob bliinji 300-letnici osrednje slovenske kulturne 
ustanove, ki je imela med (lani tudi vrh glasbe (Gustav Mahler, Ludvik v. Beethoven) pomeni, 
da se RTV Slovenija zaveda pomena ohranjanja in podpiranja slovenske kulturne in 
narodne identitete, kar je še posebej pomembno ob vstopanju Slovenije v Evropsko unijo. 
Generalnemu direktorju RTV Slovenija g. Aleksu Stakulu in direktorici Slovenske 

filharmonije ga. Mojci Menart izreka Nadzorni odbor RTV Slovenija za sklep o 
sodelovanju priznanje in pohvalo. 

Ad 7 

Člani odbora so v sled ugotovitev in opozoril v razpravah, upoštevaje vse točke dnevnega reda, na 
predlog predsedujočega, soglasno sprejeli sklep: 

7-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija opozarja, da je tudi programski del bistveno soodgovoren 
za ustvarjeni poslovni uspeh Javnega zavoda RTV Slovenija. 

Dr. Borut J. Sommeregger je podal informacijo o zainteresiranosti sodelovanja Organizacije 
zamejskih Slovencev na Koroškem z RTV Slovenija in apeliral na vodstvo zavoda, da organizira 
Sestanek (predlaga, da se k sodelovanju povabi tudi g. Bogataja, vodjo slovenskih oddaj pri ORF). 

Seja je bila končana ob 15.10 uri. 
t 

Zapisala: Predsednik Nadzornega odbora: 
Darja Kocjan, l.r. Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 30.11.2001 

ZAPISNIK 

3. izredne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 29. novembra 2001. Seja seje pričela 
ob 15.10 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič, Jožica 
Komatar, Vida Petrovčič, Alenka Dakič in dr. Borut J. Sommeregger 

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: Anton Majzelj-opr. 

OSTALI PRISOTNI'. Aleks Š takul (generalni direktor RTV Slovenija) 
mag. Irma Gubanec (pom.gen.dir. ta ekonomiko poslovanja) 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Predsedujoči je prisotne seznanil s sklepom Komisije za nadzor proračuna in drugih javnih financ, ki 
je med drugim zaprosila Nadzorni odbor RTV Slovenija, da v roku 14-ih dni oceni izvajanje sklepov z 
dne 13. julija 2001 in o tem poroča komisiji. Ker je bil sklep Nadzornemu odboru vročen 19. 
novembra 2001 je prišlo do sklica seje, z namenom, da bi odbor v roku lahko podal oceno o izvajanju 
sprejetih sklepov. Dr. Borut J. Sommeregger je menil, da vsebina predlagane točke dnevnega reda ni 
bila sprejeta v skladu s poslovniškim določilom Državnega zbora, po katerem sklepi delovnih teles - 
tudi Komisije za nadzor proračuna m drugih javnih financ-, nimajo polno močne veljave, dokler jih ne 
obravnava, oziroma potrdi Državni zbor (po presoji odbora naj se o tem pridobi ustrezno pravno 
mnenje). Menil je, daje nesprejemljivo, da predsednik komisije g. Bajuk korespondira z ljudmi, ki pa 
jih na sejo sploh ni vabil in izrazil obžalovanje, da so dokumenti, oziroma gradiva z oznako zaupnosti, 
v naslednjih dneh bila objavljena v dnevnem tisku. V sled slednjega je nasprotoval potrditvi 
predlaganega dnevnega reda in opozoril, da tudi ni pripravljen prejeti nobenega gradiva z oznako 
zaupnosti. Kar zadeva vljudnosti, pa te ni potrebno predpisovati, kajti z njo tako, da jo imaš ali pa je 
nimaš, je dodal. 

Na predlog predsedujočega je bil sprejet (5.1.-) in obravnavan naslednji predlagani 

dnevni red: 

1. Informacija o ugotovitvah Komisije DZ za nadzor proračuna in drugih javnih 
financ ter poročilo o realizaciji sklepov nadzornega odbora 

2. Razno 

Dr. Borut J. Sommeregger je zapustil uvodni del točke dnevnega reda z obrazložitvijo, da ne 
želi »konsekventno« sodelovati pri (po Vegovi oceni) veijetno nepravnih aktih. Predvideva, da se 
bo poročilo direktorja nanašalo na tajne sklepe komisije, na seji kateri pa niso mogli 
sodelovati tisti, ki bi sedaj naj izvajali in nadzorovali izvajanje sklepov, medtem ko so bile 
vabljene osebe, katerih navzočnost pa je po poslovniku komisije vprašljiva. V izogib 
nesporazumu je opozoril, da seje ne zapušča, ker ne bi zaupal direktoriju RTV Slovenija, pač 
pa iz protesta proti postopanju Bajukove komisije. Pravila in njihovo spoštovanje so osnovni 
pogoj za demokracijo, zato protestira proti temu, da jih je kršila komisija, ki ji predseduje g. 
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Bajuk. Izrazil je prepričanje, da je bila nacionalni RTV Slovenija narejena moralna in 
poslovna škoda, ki pa je delno, žal, nepopravljiva. Predlagal je, da komisija v interesu države 
Slovenije, slovenskega naroda in približevanja Slovenije EU, zapre škodljivo javno razpravo 
in prosil g. Bajuka, da razmisli tudi o njegovih (Sommereggerjevih) protestnih korakih. 

Adl 

Člani odbora so v gradivu prejeli poročilo o realizaciji sklepov, ki jih je nadzorni odbor 
sprejel na 28. redni seji (13. julija 2001) ob obravnavi revizijskega poročila o dejanskih 
ugotovitvah v zvezi s poslovanjem RTV Slovenija z mednarodno organizacijo Eutelsat za leto 
2001 in pretekla poslovna leta 1997,1998,1999 in leto 2000. Zaradi zaupnosti poročila 
Komisije Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ, je le to bilo članom 
dano na vpogled na seji. G. Branko Grims je izpostavil sklep Komisije za nadzor proračuna 
in drugih javnih financ, v katerem naproša Nadzorni odbor RTV Slovenija, da v roku 14-ih 
dni oceni izvajanje svojih sklepov z dne 13. julija 2001 in o tem poroča komisiji (sklep je bil 
odboru vročen i9.ll.200l). Generalni direktor g. Aleks Štakul je podal podrobno pojasnilo v zvezi 
z realizacijo sklepov, katerih pisno poročilo so, zaradi oznake zaupnosti, člani odbora prejeli 
na vpogled seji. Na podlagi dosedanjih ugotovitev in izhajajoč iz sklepov, tudi sveta RTV 
Slovenija z dne 26. oktobra 2001, intenzivno potekajo opredeljene aktivnosti (kot izhaja iz 
poročila). Osnovno vodilo pri tem je, da se v maksimalni možni meri zmanjša poslovno in 
finančno tveganje Javnega zavoda RTV Slovenija ter zaščiti njegov interes. Mag. Irma 
Gubanec je opozorila na negativen učinek na bilanco stanja za leto 2001, in sicer v višini 800 
mio SIT upoštevaje ugotovitev revizije glede »nepopolnega posredovanja knjigovodskih 
listin« in 200 mio SIT na račun oblikovanega »popravka terjatve« do Eurocast Italia. Zaradi 
nepredvidljivosti dogodkov pa ocena o tem, kakšen bo končni vpliv na bilanco prihodkov in 
odhodkov za leto 2001, še ni mogoča. Člane odbora je seznanila, da z revizoijem še ni prišlo 
do uskladitve glede načina, kako naj bi Javni zavod RTV Slovenija od leta 1997 knjigovodsko 
prikazoval, oziroma v poslovnih knjigah izkazoval, dogodke iz naslova Eutelsat -saj se na eni 
strani vzpostavlja vprašanje terjatev in na drugi obveznosti. Zavod se namreč zelo težko 
opredeli do spreminjanja ali drugačnega načina prikazovanja (po treh,stirih letih), zato se utegnejo 
v naslednjih letih s strani revizije še pojavljati določena opozorila (vendar nt na škodo samega 
vrednostnega plačila). Kar zadeva »ne evidentiranja subvencije države v poslovnih knjigah«, se 
opozorilo revizorja nanaša na pretekla leta, vendar glede na to, da v prihodnje teh subvencij 
ne bo, tudi v poslovne knjige ne bodo vključene. Podobno je pri ugotovitvi glede »angažiranja 
velikih finančnih sredstev«, kjer gre predvsem za opozorilo revizorja, ki se ne opredeljuje do 
ničesar, razen za to, da gre za nesorazmerno velik del finančnih sredstev v primerjavi s 
poslovanjem. Sicer pa je zavod za zgoraj omenjene ugotovitve in opozorila, na podlagi 
obstoječih pravil in veljavne zakonodaje, že oblikoval popravek in ga ustrezno vnesel v 
knjige, tako da ostaja odprt le tisti del, ki je vezan in izhaja iz pozicije RTV Slovenija do 
Eutelsata. Kar zadeva prenosljivosti delnic, pa le-to opredeljuje statut Eutelsata. 

Člani odbora so v razpravi soglasno ugotovili, da so sklepi, ki jih je sprejel Nadzorni odbor, v 
realizaciji in se izvajajo. Glede na opredeljene prioritetne aktivnosti je ga. Vida Petrovčič 
predlagala, se jih, v kolikor je to mogoče, opredeli z roki. Vodstvu zavoda je predlagala, da se 
pri poslovanju ne veže le na eno banko, pač pa upošteva konkurenčnost. Kar zadeva pogodbe 
z NLB je apelirala, da se jo pravno pregleda in po potrebi sodno oporeka, oziroma kot članica 
nadzornega odbora zahteva, da se doseže vsaj ustrezen aneks. Glede na to, da prihaja do 
enostranskega objavljanja dokumentov in podatkov vezanih na poslovanje zavoda, je 
predlagala, da vodstvo preko sodišča doseže izdajo začasne odredbe o prepovedi tovrstnega 
objavljanja. Na podlagi predloženega poročila in sprejetih sklepov Komisije za nadzor 
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proračuna in drugih javnih financ, je dr. Metka Tekavčič razpravo o RTV Slovenija v danih 
razmerah ocenila kot »spravno« dogajanje v Sloveniji (zadevi ne pridei do dna) in izrazila 
presenečanje nad podanim poročilom predstavnice Računskega sodišča na komisiji (deplasiranje 
institucije), seveda, če je zapis točen. Opozorila je, da stvari interpretira vsak po svoje, zato 
zaradi nepoznavanja in nerazumevanja prihaja do različnih napak. Tudi npr. glede na 
oblikovan popravek, ki bo negativno vplival na bilanco stanja zavoda za letošnje leto, se 
utegne zgoditi, da bo interpretirano, kot daje denar »poniknil«. Zato je menila, daje pravilno 
opozarjanje g. Kadunca, da nekateri stvari ne razumejo, kajti denarje v hišo prišel in bil za 
nekaj porabljen, pri čemer pa ne podpira ravnanja z dokumenti in podatki, ki niso v skladu z 
dobrimi poslovnimi običaji. Zato je podprla predlog ga. Vide Petrovčič, da vodstvo najde 
pravne mehanizme, da prejšnjemu pomočniku generalnega direktoija za poslovne zadeve 
prepreči uporabo dokumentov, ki predstavljajo poslovno skrivnost poslovanja zavoda. G. 
Branko Grittts je apeliral, da se zadevo preprečiti, oziroma omejiti pri viru in onemogoči, da 
lahko nekdo, ki ima oziroma je imel dostop do podatkov, te javno in na vse mogoče načine 
interpretira po svoje. Dr. Borut J. Sommeregger je podprl predlog ga. Petrovčič glede 
diverzifikacije poslovanja zavoda na več bank, še posebej zato, da ne bi prišlo -niti teoretično- 
do kakšne koli možnosti vpliva ene, premočno vpletene v zadevi Eutelsat, na program. 
Opozoril pa je še na škodo, ki jo lahko nacionalni RTV Slovenija naredi objava članka, 
kakršen je v današnji izdaji »Slovenskih novic« (»Devet tisoč ciiov za Aleksaštakula*). 

Na podlagi razprave, v katero so člani odbora soglasno izpostavili obžalovanje, da je bilo 
gradivo z oznako zaupnosti, že naslednji dan objavljeno v tisku, so bili na predlog 
predsedujočega, soglasno sprejeti naslednji sklepi: 

1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da se sprejeti sklepi Nadzornega odbora (na 
28. redni seji dne 13.07.2001- obravnava Revizijskega poročila o dejanskih 
ugotovitvah v zvezi s poslovanjem RTV Slovenija z Mednarodno organizacijo Eutelsat 
za leto 2001 in pretekla poslovna leta 1997, 1998, 1999 in leto 2000) izvajajo. 
Nadzorni odbor bo njihovo realizacijo spremljal mesečno ter po potrebi obveščal 
Komisijo DZ in druge institucije, pristojne za nadzor. 

O vsebini izvajanja posameznih sklepov bo na lastno leljo, zaradi varovanja poslovne 
tajnosti, Komisiji DZ za nadzor proračuna in drugih javnih financ, poročal osebno 
generalni direktor RTV Slovenija. 

1-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da nenehno enostransko objavljanje 
dokumentov, ki sodijo pod poslovno skrivnost, škoduje RTV Slovenija in njenim 
pogajalskim izhodiščem kot tudi aktivnostim, ki jih vodstvo že izvaja na osnovi 
sprejetih sklepov nadzornega odbora. 

1-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija priporoča, da se o poslovnih dokumentih v zvezi z 
Eutelsatom v bodoče pogajata po načelu »štirih oči« in jih podpisujeta le generalni 
direktor RTV Slovenija g. Aleks Štakul in pomočnica generalnega direktorja za 
ekonomiko poslovanja ga. Irma Gubanec. 

1-4 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga vodstvu zavoda diverzifikacijo poslovanja na 
več bank, da zaradi prevelike odvisnosti od ene izmed njih, ne bi prihajalo do dvomov 
o morebitnem vplivu na uredniško politiko, oziroma program. 
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Ad2 

Generalni direktor je podal informacijo s sestanka z Organizacijo zamejskih Slovencev na 
Koroškem. 

Na predlog ga. Vide Petrovčič je odbor sprejel priporočilo, da generalni direktor izda 
ustrezno odredbo (V smeri Izvajanja Zakona o spremembah In dopolnitvah zakona o RTV Slovenija) O prepovedi 
poslovnega sodelovanja med RTV Slovenija in člani organov upravljanja in nadzora (kot» 
redno zaposlene-Informator it M). 

Naslednja redna seja odbora bo v ponedeljek, 17. decembra 2001 ob 12.30 uri. 

Seja je bila končana ob 17. uri. 

Zapisala: Predsednik Nadzornega odbora: 
Darja Kocjan, l.r. Branko Grims, l.r. 

29. julij 2002 

I 
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RADIOTELEV1ZIJA SLOVENUA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 18.12.2001 

ZAPISNIK 

31. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 17. decembra 2001. Seja se je pričela ob 
13.15 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, Jožica Komatar, Vida Petrovčič, 
dr. Metka Tekavčič in dr. Borut J. Sommeregger 

ODSOTNA ČLANA NADZORNEGA ODBORA: Alenka Dakič-opr. in Anton Majzelj 

OSTALI PRISOTNI'. Aleks štakul (generalni direktor RTV Slovenija) 
mag. Irma Gubanec (pom.gen.dir. za ekonomiko poslovanja) 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 

dnevni red: 

1. Potrditev zapisnikov 30. redne in 3. izredne seje ter pregled realizacije sklepov 
2. Poročilo o poslovanju RTV Slovenija v obdobju Januar - oktober 2001 
3. Programsko poslovni načrt RTV Slovenija za leto 2002 

- predlog za povlSanje RTV prispevka 
4. Razno: 

- Izbor revizijske hiie za revidiranje finančnih Izkazov RTV Slovenija za leto 2001 

Adl 

Člani odbora so z vabilom za sejo prejeli predlog zapisnika 30. redne seje in 3. izredne seje. 
Sprejetje bil sklep: 

1'1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnika 30. redne seje in 3. izredne seje brez 
pripomb. 

Pregled sprejetih sklepov 30. redne in 3. izredne seje so člani prejeli v gradivu in je priloga 
originala zapisnika. 

Ad 2 

Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-oktober 2001 s tabelarnim pregledom so člani 
odbora prejeli v gradivu in je priloga originala zapisnika. Podrobnejšo obrazložitev je na seji 
podala mag. Irma Gubanec. Poslovanje zavoda v mesecu oktobra kot tudi celotnem 
obravnavanem obdobju je pozitivno in znaša kumulativno, po prvih desetih mesecih leta, skupaj 
530 mio SIT, kar je za 339 mio SIT boljše od korigiranega plana, pri čemer pa je denarni tok 
negativen. Na presežek nad korigiranim planom so največ vplivali večji prihodki od oglaševanja 
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(vaji ta 104 mio SIT), nižji variabilni stroški (za 148 mio SIT), stroški dela (za 133 mio SIT), fiksni stroški ter 
amortizacija in odhodki od financiranja. Ob upoštevanju realizacije poslovanja po prvih desetih 
mesecih naj bi rezultat ob koncu leta bil pozitiven in znašal okoli 500 mio SIT, pri čemer pa je 
potrebno upoštevati, da nekateri od elementov še niso vključeni v oceno (npr. stroiek najemnine za 
transponder). 

Na podlagi razprave je bil soglasno sprejet sklep: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v obdobju 
januar-oktober 2001. Kljub sicer pozitivnemu poslovnemu rezultatu v obravnavanem 
obdobju odbor opozarja na negativni denarni tok. 

Ad3 

Člani odbora so v gradivu prejeli Programsko poslovni načrt RTV Slovenija za leto 2002 in na 
seji predlog za povišanje RTV prispevka z obrazložitvijo. Generalni direktor je v uvodni 
predstavitvi opozoril na zahtevnost razmer v prihodnjem obdobju, ko bo poleg opravljanja 
temeljnega poslanstva morala nacionalna RTV Slovenija pristopiti k uresničevanju temeljnih 
dolgoročnih ciljev. Ti so usmerjeni predvsem v zagotavljanje višje kakovosti programov in s tem 
povečanje gledanosti in poslušanosti programov kot tudi uveljavljanju novih trendov v ponudbi 
storitev javnih servisov v svetu. Dosledno bodo prizadevanja usmerjena v povečanje 
učinkovitosti poslovanja, kjer bo potrebno vzpostaviti tudi nov, ustreznejši odnos in vlogo 
države do nacionalnega RTV medija, pri zagotavljanju in izpolnjevanju zakonsko določenih 
obveznosti. Prav tako se bo nadaljevala racionalizacija poslovanja, kjer bodo vsi stroški na ravni 
zavoda podvrženi kontrolingu (v začetku drugega polletja), za njihovo obvladovanje in nadzorovanje na 
posameznih stroškovnih mestih na različnih ravneh pa bodo izvedene tudi določene 
organizacijske spremembe (v podporo boljiega poteka delovnih procesov). Uvedene bodo nekatere 
programske novosti, in sicer na prvem televizijskem programu 24 urni program, ob delavnikih 
jutranji program, več bo informativnih oddaj, medtem ko bo ob nedeljah potekalo nedeljsko 
popoldne. Vrsto vsebinskih novosti pa bodo ponudili tudi radijski programi. Finančni okviri 
plana za leto 2002 so pripravljeni na ravni stroškovnih mest programov (rebalans ppn za leto 2001 
povečan za 5% in 5% iz naslova povijanja RTV prispevka v februarju 2002), oziroma Uredništev, S tem da je V 
prehodnem obdobju zagotovljen nadzor vodstva s pomočjo kontrolinga pri izvajanju plana vse 
do posameznih oddaj. Temu cilju je prilagojena tudi organiziranost producentov na nižjih 
vodstvenih ravneh, ki bodo neposredno odgovorni službi za ekonomiko poslovanja in v njenem 
okviru tudi kontrolingu. Pomemben cilj v prihodnjem letu je sistemska prenova delovnih 
procesov in plačilnega sistema, ki bo vključevala ustreznejše nagrajevanje v večjem deležu 
gibljivega osebnega dohodka in na drugi strani zagotavljala kar najvišjo strokovno 
usposobljenost in motiviranost zaposlenih. Prav tako pa bo potrebno pristopiti k zmanjševanju 
stalnih honorarnih sodelavcev in na osnovi nove organizacije in racionalizacije delovnih 
procesov nadaljevati s trendom zmanjševanja tudi števila redno zaposlenih. 
Generalni direktor in pomočnica za ekonomiko poslovanja sta podala podrobnejšo obrazložitev 
predlaganega povišanja RTV prispevka, ki izhaja iz zaostajanja za rastjo življenjskih stroškov 
(kljub poviianju prispevka v mesecu septembru 2001 za 5%, zaostaja za 18.2M od sprejetja Zakona o spremembah in 
dopolnitvah zakona o rtv Slovenija) kot tudi za rastjo inflacije. Ob upoštevanju predpostavk na katerih je 
izdelan finančni del poslovnega načrta za leto 2002 in nekaterih primerjav (priložen* so predlogu za 
povUanje rtv prispevka) je predložen predlog za dvig RTV prispevka s 1.02.2002 in'sicer za 5%. 
Člani odbora so v razpravi načelno podprli predlog povišanja in soglašali s predlogom dr. 
Sommereggerja, da se o nezavidljivem položaju in vlogi nacionalne RTV Slovenija, na primeren 
in nevsiljiv način spregovori tudi v programih RTV Slovenija. Na vprašanje g. Branka Grimsa, 
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ali je realno na eni strani 5% povečanje RTV prispevka in na drugi strani 10% povečanje 
prihodkov (kot izhaja iz prtdloitntga piana), saj bi to pomenilo, da je toliko več prihodka potrebno 
pridobiti iz naslova ostalih dejavnosti, kajti povišanje RTV prispevka bo realno še vedno 
zaostajalo za realno rastjo inflacije, je generalni direktor v odgovoru dejal, da pričakuje še 
večji učinek iz naslova novega načina pobiranja RTV prispevka in iz naslova oglaševanja, 
oziroma komercialnih prihodkov, še posebej upoštevaje ugotovitve revizije, da so bile pogodbe 
iz naslova oglaševanja v preteklosti za zavod škodljive (prevelikipopusti, bonitete,ipd). V sled odprave 
ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti bo služba za trženje organizirana v letu 2002 na 
novo, veljala bodo usklajena in enotna poslovna pravila, uvedeno bo skupno trženje dejavnosti 
zavoda s skupno ponudbo, itd.. S kakovostno organizacijo in vodenjem se pričakuje tudi 
postopna rast prilivov, seveda v zakonsko dovoljenih okvirih, vendar pa realno ni mogoče 
pričakovati učinka čez noč, zato je -upoštevaje načelo previdnosti- zaenkrat v plan vključeno le 
5% povečanje prihodka iz naslova povišanja RTV prispevka. Kar zadeva predloga dr. 
Sommereggeija pa se je strinjal, da je v programih širši javnosti premalo prikazano poslanstvo 
nacionalne RTV, ki je nenazadnje sestavni del nacionalnega bogastva in ga je potrebno 
vzdrževati s ciljem ohranjanja kulturne in jezikovne samobitnosti naroda. In prizadevanja, v 
smeri prepoznavanja vsebine in vloge te nacionalne ustanove ter vzpostavitve dialoga z gledalci 
in poslušalci, že tečejo. Tako bo npr. 11. januarja 2002 na sporedu že ena od tovrstnih oddaj, ki 
bo naročnikom med drugim na svojstven način predstavila radijske in televizijske programe ter 
novosti v letu 2002. Sicer pa bo tekom leta kontaktu z naročniki namenjena tudi sicer večja 
pozornost. Ga. Vida Petrovčii je ponovno opozorila na nedovoljeno monopolno združevanje 
poolov (t.l kartehti položaj) in predlagala, da odbor vendarle pozove Urad za varstvo konkurence, da 
oceni stanje in ustrezno ukrepa. 

Na podlagi razprave so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s predloienim Programsko poslovnim 
načrtom Javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2002, ga podprl in predlaga Svetu RTV 
Slovenija, da ga sprejme. 

3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija soglaša s predlogom vodstva za dvig RTV prispevka s 
01.02.2002 za 5%. 

3-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija bo pozval Urad za varstvo konkurence, da oceni stanje in 
ustrezno ukrepa v zvezi Z monopolnim zdruievanjem poolov, kjer se vzpostavlja ti 
kartelni poloiaj, kar očitno ni v skladu z evropskimi normami in veljavno slovensko 
zakonodajo. 

Ad 4 

V zvezi z izborom revizijske hiše za revidiranje finančnih izkazov Javnega zavoda RTV 
Slovenija za leto 2001 so člani nadzornega odbora prejeli pisni predlog vodstva z obrazložitvijo, 
ki je priloga originala zapisnika. Soglasno je bil sprejet sklep: 

4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga Svetu RTV Slovenija, da za revidiranje 
finančnih izkazov RTV Slovenija za leto 2001 izbere revizijsko hišo Ernst&Young, 
d. o. o. Ljubljana. 
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Generalni direktor in pomočnica za ekonomiko poslovanja sta člane odbora seznanila z zahtevo 
sindikatov po izplačilu ti. božičnice ter apeliral, da bi se nadzorni odbor do predloga opredelil. 
Člani odbora so v razpravi opozorili na določbe, oziroma opredelitev v kolektivnih pogodbah, ki 
jih je potrebno spoštovati ter na drugi strani možnosti, ki jih dopušča materialno stanje. 
Nenazadnje bi veljalo upoštevati tudi načelo optike -na eni strani dvig RTV prispevka, na drugi 
strani pa izplačilo »trinajste plače«- kakšen odmev utegne to imeti v javnosti. Sicer pa se 
nadzorni odbor ni želel postavljati v vlogo razsodnika. 

G. Branko Grims je opozoril na objavljen članek v sredo, 12. decembra 2001 v »Magu« in 
izrazil željo, da se mu do naslednje seje odbora posreduje pisni odgovor na vprašanje, kako je s 
spoštovanjem internih predpisov zavoda in novinarskega kodeksa v omenjenem primeru. 

Seja je bila končana ob 14.30 uri. 

Zapisala: 
Darja Kocjan, l.r. 

Predsednik Nadzornega odbora: 
Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 25.02.2002 

ZAPISNIK 

32. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 22. februarja 2002. Seja seje pričela ob 
12.40 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, Jožica Komatar, Alenka Dakič, dr. 
Metka Tekavčič in dr. Borut J. Sommeregger 

ODSOTNA ČLANA NADZORNEGA ODBORA: Vida Petrovčifi in Anton Majzelj- oba opr. 

OSTALI PRISOTNI'. Aleks Štakul (gtneralnl direktor RTV Slovenija) 
mag. Irma Gubanec (pom.gtn.dir. za ekonomiko poslovanja) 
Irena Urbane (pom.gen.dtr. za pravne zadeve) 
Darja Podlogar (vodja Finančno računovodske službe) 
Jovita Ažman (pooblaičena revizorka revizijske hiie Ernst&Young) 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 

dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 31. seje ter pregled realizacije sklepov 
2. Revizijsko poročilo o ugotovitvah v zvezi z investicijami v ■ 

opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na podlagi javnih naročil v letih 2000 in 200J 
3. Poročilo o poslovanju RTV Slovenija v letu 2001 
4. Rokovnik opravil za pripravo poslovno programskega načrta JZ RTV Slovenija za leti 2003 in 2004 

ter strateškega poslovno-programskega načrta za obdobje od leta 2002 do 2006 
5. Razno 

• pooblastilo generalnemu direktorju za sklenitev kupoprodajne pogodbe in pogodbe o priznanju lastninske pravice s 
Kmetijsko gozdarsko zadrugo SA V A z. o. o. Lesce 

Adl 

Člani odbora so z vabilom za sejo prejeli predlog zapisnika 31. redne seje. Sprejetje bil sklep: 

1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 31. redne seje brez pripomb. 

Pregled realizacije sklepov 31. redne seje so člani prejeli v gradivu, na seji pa so jim bili 
predloženi ukrepi, ki jih je vodstvo zavoda sprejelo na podlagi poročila Računskega sodišča o 
poslovanju RTV Slovenija v letih 1998 in 1999. Oboje je priloga originala zapisnika. 

Ad 2 
/ 

Člani odbora so v gradivu prejeli revizorjevo poročilo (revizijske Aif« Emst&Young) o dejanskih 
ugotovitvah v zvezi z investicijami v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na 
podlagi javnih naročil v letih 2000 in 2001, ki je priloga originala zapisnika. Glede na zaupnost 
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narave kompletnega poročila, je bilo le-to članom do seje na vpogled v Tajništvu Sveta RTV 
Slovenija. 
Ga. Jovita Ažmatt, pooblaščena revizorka je opozorila, da se poročilo nanaša izključno na konte 
in postopke, ki so povezani z investiranjem v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva in 
ne sega na celotne računovodske izkaze zavoda. Pregled je bil opravljen v skladu s temeljnimi 
načeli in splošnimi napotki, postavljenimi v mednarodnih revizijskih standardih (posli opravljanja 
dogovorjenih postopkov). Postopki so bili opravljeni izključno z namenom, da bi pomagali reviziji pri 
presoji pravilnosti izvajanja postopkov investiranja v opredmetena in neopredmetena osnovna 
sredstva na podlagi javnih naročil v letih 2000 in 2001. V sled navedenega je bilo ugotovljeno: 

> da se pogodbene vrednosti za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev pojavnih 
naročilih pomembno razlikujejo od predvidenih vrednosti za nakup teh sredstev v ocenjeni 
vrednosti 283.095 tisoč SIT. Porabljena sredstva za investicije pojavnih naročilih so tako višja od 
planiranih sredstev za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev; 

> da so fakturirane vrednosti s strani določenih dobaviteljev za nakup opredmetenih in 
neopredmetenih osnovnih sredstev pomembno višje od pogodbenih vrednosti pojavnih naročilih 
za nakup opredmetenih in neopredmetenih osnovnih sredstev v ocenjeni vrednosti 694.335 tisoč 
SIT. Poleg tega revizija ugotavlja, da so navedeni dobavitelji opredmetenih in neopredmetenih 
osnovnih sredstev pomembni dobavitelji tudi za obratna sredstva, ki niso vključena v javna 
naročila; 

> da realizirani prometi po posameznih dobaviteljih v letu 2000 in 2001, ki presegajo zneske, ki po 
Zakonu o javnih naročilih predstavljajo mejo, za katero je potrebna izvedba javnega razpisa, po 
oceni skupno znašajo 280.145 tisoč SIT. Za manjše nabave se izvajajo javna naročila male 
vrednosti, kijih izvajajo organizacijske enote ločeno in ne na nivoju zavoda. Dobava istovrstnega 
blaga ali storitev se razdeli na več dobaviteljev, pri pogodbah, ki se nanašajo na gradbena dela, pa 
se gradbena, obrtniška in inštalaterska dela naročajo pri različnih izvajalcih gradbenih, obrtniških 
in inštalaterskih del po segmentih; 

> da je v mnogih primerih vsebina evidenčnih listov investicij (ELI) pomanjkljiva, zato navedeni 
dokumenti ne omogočajo realnega spremljanja investicij. 

Navedene ugotovitve imajo pomemben vpliv na višino poslovnega izida JZ RTV Slovenija v letu 
2000 in 2001 kot tudi na likvidnostni položaj zavoda v letu 2000, 2001 in tudi v prihodnjih letih 
poslovanja. Glede na to, da ti postopki niso niti revidiranje niti preiskovanje skladno z 
mednarodnimi revizijskimi standardi, pa revizija ne daje nikakršnega zagotovila, da so 
ugotovljena vsa dejstva, povezana z investiranjem v opredmetena in neopredmetena osnovna 
sredstva na podlagi javnih naročil. Če bi opravili dodatne postopke ali revizijo ali preiskovanje 
računovodskih izkazov skladno z mednarodnimi revizijskimi standardi, bi utegnili najti še kake 
druge zadeve, o katerih bi lahko poročali. Nenazadnje pa služi poročilo izključno za informacijo 
vodstvu RTV Slovenija, ki je revizijo tudi naročilo, je dodala pooblaščena revizorka. 
V podrobnejšem pojasnilu sta g. Aleks Štakul in mag. Irma Gubanec pojasnila, da je do 
odločitve za posebno revizijo prišlo na podlagi zaznanih razhajanj med pogodbami javnih naročil 
in realiziranimi vrednostmi, kar so potijevali tudi denarni tokovi na investicijskem delu. Na 
vprašanje (dr.Metke Tekavčič), kaj je znotraj zavoda bilo narobe, oziroma kje v postopkih je prihajalo 
do prekoračitev, je mag. Irma Gubanec pojasnila, daje bilo na podlagi analize ugotovljeno, da 
pogodbe, ki predstavljajo en krog dokumentov in računi za te iste pogodbe, ki gredo znotraj 
sistema po drugi poti, v fazi likvidacije (računov) niso bili združeni s pogodbami, kajti pogodbe se v 
Finančno računovodsko službo niso vračale. Glede na to, da gre letno preko Finančno 
računovodske službe več kot 70 tisoč faktur, je možnost nepreglednosti in dopustnosti stanja 
mogoča, saj ni bilo vzpostavljenega nadzornega mehanizma. Zakaj tako, je možnih vzrokov več 
(npr. aneks za povijanje vrednosti nI bil sklenjen, nekdo Je povečanje vrednosti odobril, kar se nenazadnje da tudi ugotoviti, itd.) 
dejstvo pa je, da je bil sistem zelo nepregleden in nefunkcionalen (od službe za javna naročila, ki opravlja 
tehničnofunkcijo razpisa, postopka, pritožbe, itd., ki ima nenazadnje neke pristojnosti, ki pa ji po zakonu tudi ne gredo, prav tako 
ima zavod vodjo Javnih naročil, ki v zakonu ni opredeljen in posega kot arbiter v pristojnost komisije, nejasna so razmerja glede 
DDV-ja ipd.), zato je znotraj njega prihajalo do nepravilnosti. Gre za kombinacijo prevelikega 
števila ljudi, pri čemer ni imel nihče celotne slike. Ko je bilo ugotovljeno, da so investicije 
presežene, so bile ustavljene, opravljena je bila revizija in nekateri ukrepi za odpravo 
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nepravilnosti in preglednost sistema so se začeli že v preteklem letu. Ustvariti popolno in 
pregledno sliko za nazaj bi bilo zelo težko, ker bi lahko bila oporečna, saj bi utegnili biti kateri od 
elementov izpuščeni, zato je bila sprejeta odločitev, da se opravi revizija, na podlagi katere bo 
lahko avtonomija sklepov in ugotovitev popolna. Kar zadeva ukrepov, so bila med drugim že v 
letu 2001 vodstvenim in vodilnim delavcem odvzeta določena pooblastila za sklepanje pogodb, 
tako, da brez vednosti pravne in finančne službe ter generalnega direktorja, ne more nihče sam 
podpisati, oziroma skleniti nobene pogodbe. Pri tem pa je bil v Se večji meri vključen kontroling 
investicij (reorganizacija sluibt javnih naročil, podprlost z računalniškim programom, dopolnitev interne zakonodaje za 
naročila male vrednosti, ud.). V smeri ukrepov ostaja delno nepokrito področje javnih naročil, kjer 
prihaja do določenih nerazumevanj, saj se nekaterih storitev ne pojmuje pod kriterij javnega 
naročanja. Glede na to, da vsega sistematično ni mogoče urediti čez noč, pri čemer je tudi odpor 
iz okolja čedalje večji, tudi ni mogoče reči, do kdaj bodo vse možne pomanjkljivosti in 
nedoslednosti dokončno urejene in pod ustrezno kontrolo. Generalni direktor je dodal, da se na 
osnovi Zakona o javnih naročilih stvari integrirajo in centralizirajo -v pozitivnem pomenu besede- 
da bi bilo mogoče preprečiti nepravilnosti ali celo izigravanje zakona (razbitje del. oz. vrednosti, da ne bi 
padlo pod javno naročilo, oziroma Izvajanje naročil na nivoju enot) ter da bi bil sistem Čim bolj enoten in 
transparenten na nivoju zavoda. Na vprašanje (dr. Tekavčičeve) v kateri fazi se preveri skladnost 
računa s pogodbo je ga. Darja Podlogar pojasnila, da mora biti s strani dobavitelja izdan račun 
Finančno računovodski službi v osmih dneh po opravljeni storitvi, kar pomeni, da ko račun pride 
V hišo -četudi je višji od pogodbe- predstavlja izvršeno dejstvo (pomeni, da je nekdo dal naročilo, podpisal 
naročilnico, podpisal pogodbo itd.). Dr. Metka Tekavčič je izrazila priznanje vodstvu, da se je odločilo, 
da na podlagi ugotovitev in opozoril takoj ukrepa in predlagala, da vodstvo s sprejetimi ukrepi 
pisno seznani tudi nadzorni odbor ter mu po obdobju šestih mesecev poroča o učinkovitosti 
njihovega izvajanja. 

Na podlagi opozoril in ugotovitev v razpravi so bili soglasno (5.-.-) sprejeti naslednji sklepi: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z revizijskim poročilom revizijske hiše 
ErnstA. Young o dejanskih ugotovitvah v zvezi z investicijami v opredmetena in 
neopredmetena osnovna sredstva na podlagi javnih naročil v letih 2000 in 2001. 

2-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija podpira generalnega direktorja v izvajanju in realizaciji 
sklepov odbora, ki so bili sprejeti še v času prejšnjega vodstva -centralizacija poslovodnih 
dogodkov, zagotavljanje zakonitosti, upoštevanje priporočil revizije, itd.- saj se je glede na 
ugotovitve revizije v zvezi z investicijami v opredmetena in neopredmetena osnovna 
sredstva na podlagi javnih naročil izkazalo, da je bila tudi ta, posebna revizija, povsem 
upravičena. 

2-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da na osnovi ugotovitev 
revizije v zvezi Z investicijami v opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na 

podlagi javnih naročil v letih 2000 in 2001 pripravi pisno poročilo z ukrepi in aktivnostmi 
za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in po šestih mesecih poroča odboru o učinkih 
njihovega izvajanja. 

Ad 3 

Poročilo o poslovanju RTV Slovenija v letu 2001, izkaz denarnega toka, bilanco stanja in 
poročilo o zaključnem računu s prilogami so člani odbora prejeli v gradivu in so priloženi 
originalu zapisnika ter na seji pojasnila k obračunskim podatkom za leto 2001. Podrobnejša 
pojasnila so na seji podali generalni direktor, pomočnica generalnega direktorja za ekonomiko 
poslovanja in vodja Finančno računovodske slutbe. 
Ključnega pomena je, je poudaril g. Aleks Štakul, da zavod deluje v trdnih finančnih okvirih, 
seveda ob dobrem načrtovanju programsko produkcijskega načrta in nadzoru nad njegovim 
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izvajanjem, s ciljem obvladovanja stroškov v korist podpore dobrim programom. To so bili in so 
tudi osnovna izhodišča in temeljni ukrepi vodstva zavoda, ki je vodenje prevzelo v drugi polovici 
leta 2001. Potrebo po sprejetju rebalansa plana je narekoval predvsem izpad na prihodkovni 
strani, saj načrtovano povečanje RTV prispevka ni bilo doseženo, z njim ni bila usklajena poraba 
in zato se je zaostrovalo vprašanje likvidnosti in neusklajenosti denarnih tokov. Potrebno je bilo 
poiskati notranje rezerve, in sicer na način, da zmanjšanje stroškov ne bi bistveno poseglo v 
krnitev programske ponudbe. To pa je pomenilo tudi racionalizacijo stroškov zavoljo ohlapnih 
finančnih normativov kot tudi ukrepanje na osnovi Poročila Računskega sodišča RS o reviziji 
poslovanja zavoda v letih 1998 in 1999 in ostalih naročenih revizij, ki so omogočile 
podrobnejšo ugotovitev določenih nepravilnosti pri poslovanju z mednarodno organizacijo za 
satelitske telekomunikacije Eutelsat, službe za marketing in stike z javnostmi in nenazadnje 
izvedbe investicij na podlagi javnih naročil. Poročila so opozorila na pomanjkljivosti, ki kažejo: 
na nespoštovanje in izigravanje internih predpisov ter zakonodaje ter se odražajo v nepreglednosti 
poslovanja in v slabših poslovnih izidih. Vse to je pripeljejo tudi do ugotavljanja dejanskega 
stanja na področju neizterjanih terjatev in tistih obveznosti, ki so posledica poslovnih odločitev v 
preteklih letih. To pa je tudi vzrok bistvene razlike med rezultatom poslovanja pred obdavčitvijo 
leta 2000 in 2001, ki je bistveno slabši. Pomembno pri tem pa je, da je skupni denarni tok 
pozitiven in omogoča redno odplačevati posojil za obratna in osnovna sredstva. Kar zadeva 
zadolženosti ima zavod 3,6 milijarde tolaijev kratkoročnih in 1,7 milijarde tolarjev dolgoročnih 
posojil, pri čemer so bili v letu 2001 dolgoročni krediti zmanjšani za 1,7 milijarde tolarjev. 
Generalni direktor je opozoril tudi na zaostrovanje problema pomanjkanja lastnih obratnih 
sredstev na področju financiranja, kar se odraža v visokem letnem obsegu kratkoročnega 
zadolževanja. Zato je še toliko bolj pomembno dosledno spoštovanje sprejetega letnega 
programsko produkcijskega načrta v posameznih enotah, kar pa se ni zgodilo v primeru 
Sprejetega rebalansa V letu 2001 (prtseitk 320 mio SIT na variabilnih itroikih korigiranega plana). Izhajajoč iz 
poslovnega poročila, bo potrebno več pozornosti nameniti tudi obvladovanju stroškov dela, ki na 
osnovi zakonskih obveznosti letno povečujejo svoj delež v strukturi odhodkov. V pripravi je že 
sprememba plačnega sistema, z drugačnim stimuliranjem redno zaposlenih, prenova delovnih 
normativov ter zmanjšanje obsega honorarnega dela. Je pa res, da bi del tega stroška lahko 
zmanjšali takoj, in sicer s premaknitvijo izplačilnega dneva plač. Slednji namreč ni usklajen s 
prilivom sredstev iz RTV prispevka, zato mora zavod za manjkajoči del najemati premostitvena 
kratkoročna posojila. Seveda pa se ob tem pričakuje tudi ustrezna podpora s strani sindikatov. 

G. Branko Grims je menil, da bi veljalo posebej izpostaviti omenjena opozorila generalnega 
direktorja, saj utegne imeti »varljivo dober« izid poslovanja negativne posledice (lahko se it pojavijo 
kakin* obveznosti iz preteklega obdobja) ob aktivnostih vodstva, še posebej kar zadeva prizadevanj za 
odobritev npr. dviga RTV prispevka ipd.. Na vprašanje dr. Metke Tekavčič, kolikšna je ocena 
velikostni razred- računov v bilanci stanja, ki pa se utegne odraziti v nekem trenutku v bilanci 
uspeha, je mag. Irma Gubanec pojasnila, da iz dokumentov, ki so priloga zaključnemu računu 
izhaja, da zavod zaenkrat obvladuje variabilni del, plačni del poslovanja ter stroške programa, 
lahko pa pride do presenečenj na področjih, ki izhajajo iz preteklih poslovnih odločitev -pogodbe 
nimajo vključenega elementa zavarovanja (ali npr. v primeru, da Atena odpove pogodbo, je obveznosti za 24 
milijard, ker pogodba ni podpisana), tOŽbeni elementi (Euro 3, napovedan je zahtevek v zvezi z Mostovno, elementi na 
delovno pravnem področju), Segment RTV prispevka (razmeroma neurejeno področje tudi zaradi spreminjanja 
zakonodaje, Je pa preobčutljivo področje za hitre spremembe, so pa te te v pripravi)- in teh elementov, kjer lahko 
pride do tveganj je precej, zato je težko dati oceno. Ob tem je opozorila, daje tudi zmanjševanje 
stroškov možno le do neke meje (ko se Se ne posega v program), kajti tudi neizpolnjevanje obveznosti 
države do zavoda povzroča precejšnje težave (npr. povečanje RTV prispevka s 01. februarjem 2002). Zato bo 
prej ali slej potrebno zadeve doreči in urediti tudi na tej relaciji. Generalni direktorje opozoril na 
resnost problema, saj ima zavod na eni strani zakonske obveznosti, ki jih je dolžan izvajati, na 
drugi strani pa se država brezbrižno obnaša pri izpolnjevanju svojih dolžnosti (materialnih pogojev za 
delo zavoda). Glede na pojasnilo v zvezi s popravkom, oziroma odpisom od komercialnih terjatev 
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(toienih za 400 mio SIT) je dr. Tekavčičeva predlagala, da generalni direktor odboru predstavi politiko 
sklepanja komercialnih pogodb s partneiji, ki ne poravnavajo svojih obveznosti v roku ali pa so 
celo v tožbi in da se, v okviru možnosti, za eno od sej pripravi struktura virov in elementov - 
aktiva, pasiva, sprememba dobaviteljev, zadolženost ipd.- bilance. Dr. Sommeregger se je sicer 
strinjal z nujno finančno disciplino, ki na eni strani obvezuje tudi državo, toda kar zadeva strani 
hiše in racionalizacije, se ta postavi pod vprašaj v primeru kakršen je npr. EMA 2002 (zakaj vmesna 
firma za izvedbo glasovanja). Še Več, Celotna Zadeva Utegne S finančnega vidika (za programski del ni pripomb) 
povzročiti veliko ekonomsko škodo, ob kateri pa je izrazil bojazen, da ne bo zanjo niti nihče 
odgovarjal (moral pa bi slediti vsaj suspenz do zaključka preiskave). Kar zadeva vsebinskega poročila o 
poslovanju je izpostavil poročilo Glasbene produkcije, iz katerega ni razvidno nič, razen 
opozorila, da »največji problem v delovanju enote predstavlja dejstvo, da Simfoniki RTV 
Slovenija nimajo na voljo ustreznega delovnega prostora«. Tudi ga. Alenka Dakič je opozorila na 
pomanjkljivost omenjenega poročila, saj npr. iz minutaže programa ni razvidno, koliko je od tega 
je bilo za potrebe programa in koliko za zunanje naročnike. Upoštevaje, da je nadzorni odbor v 
enem od sklepov naročil natančnejše poročilo, je generalni direktor pojasnil, da je predlagal 
revizijo tudi za omenjeno enoto, pri čemer stvari za nazaj ne more popravljati. Kar zadeva 
prihodnosti bo njihov program potrjeval poseben programski svet (deloval bo v okviru te enote), enota pa 
bo ob spremembah Statuta RTV Slovenija prenesena v okvir Radia Slovenija. Prav tako bo s 
spremembami statuta organiziran skupni glasbeni program -za radio in televizijo. Izpostavil je težo 
glasbenega programa, ki je ne gre podcenjevati, prav tako tudi ne kvaliteto obeh orkestrov, zato 
problemi orkestrov niso samo problem RTV Slovenija, pač pa tudi te države. Ob nastopu 
Simfonikov RTV Slovenija v Celovcu (24. aprila 2002) je dr. Sommeregger izrazil zadovoljstvo in 
glede na to, da gre za uresničevanje tudi državotvornega sodelovanja predlagal generalnemu 
direktoiju, da zaprosi za subvencijo Ministrstvo za kulturo RS, Ministrstvo za finance RS in 
Ministrstvo za zunanje zadeve RS ter pri avstrijskem zunanjem ministrstvu, še posebej glede na 
ratificiran Kulturni sporazum (vpreteklem tednu). 

Ga. Alenka Dakič je v nadaljevanju izpostavila tudi problem slišnosti programov RTV Slovenija, 
kjer iz predloženega poročila ni razvidno, kaj je bilo v preteklem letu s stani Oddajnikov in zvez 
narejenega na tem področju, kolikšna je slišnost in kakšni so načrti na tem področju za leto 2002. 
Ob uvajanju novega plačnega sistema pa je glede na občutljivost področja apelirala, da se pri 
pripravi angažira urednike, ki stvari poznajo in imajo v zavodu tudi ugled. Generalni direktor je 
pojasnil, da so pri oblikovanju upoštevani vsi segmenti in so v delovni skupini zastopani vsi 
profili, od novinarskih, tehničnih itd.. Res je področje prenove eno od naj občutljivejših, tega se 
zadeva tudi vodstvo zavoda, toda nadaljevati po starem sistemu ni več mogoče. Stvari bo nekje 
potrebno končati, s tem, da določeni popravki bodo možni, dejstvo pa tudi je, da prenova, žal, ne 
bo mogla zadovoljiti vsakega. Dr. Sommeregger je podprl razpravo ga. Dakičeve ter ob 
problemu vidnosti in slišnosti opozoril na sprejeti zakon o postavljanju pretvornikov na mejah, 
oziroma zagotavljanju slišnosti ob mejah s sosednjimi državami v katerih so tudi manjšine, se pa 
morebitnih posledic tega v planu ne predvideva (v planu ni razvidno). Generalni direktor je pojasnil, 
da je področje slišnosti ob mejah v pristojnosti, urejanju in nenazadnje pogajanjih na državni 
ravni (med Republiko Slovenijo, Avstrijo in Madžarsko) in ne RTV Slovenija. 

Na podlagi razprave so bili soglasno (S.-.-) sprejeti sledeči sklepi: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga Svetu RTV Slovenija, da sprejme sklep o 
dodatnem oblikovanju popravka vrednosti toienih zamudnih obresti od komercialnih 
terjatev za 25% v višini 101.846.238,79 SIT, kar skupaj z Že sprejeto usmeritvijo znaša 
popravek 75%, obračunanih zamudnih obresti Popravek vrednosti se oblikuje glede na 
pričakovane plačane toiene zamudne obresti od komercialnih terjatev. 

3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga Svetu RTV Slovenija, da sprejme sklep, da se za 
100%: 
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• za leto 2001 v višini 271.395.040,00 SIT in 
• za leto 2002 v višini 34.751.450,00 SIT, 

oblikuje popravek vrednosti, izdanih Ugotovitvenih odločb za RTV prispevek, ki so bile 
izdane 3.1.2002 na osnovi baze podatkov Elektro Slovenije. 

Popravek vrednosti se oblikuje glede na pričakovan plačan RTV prispevek. RTV 
Slovenija je dolina spremljati gibanje vseh 14.510 izdanih Ugotovitvenih odločb. 

3-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga Svetu RTV Slovenija v sprejem naslednje sklepe 
v zvezi z zaključnim računom za leto 2001: 

FINANČNI DEL POROČILA: 
RTV Slovenija je poslovno leto 2001 zaključila 2 naslednjim rezultatom: i 

1. Prihodki so znaJall 
Odhodki so znašali 

25.671.817.501,92 
25.352.227.530,86 

Presežek prihodkov v letu 2001 319.589.971,06 

Presežek prihodkov iz opravljanja javne službe 
Presežek prihodkov lz opravljanja prodaje na trgu 

110.691.990,00 
208.897.981,06 

Prenos prihodkov iz preteklega leta 250.685.835,43 
Presežek prihodkov v letu 2001 - za razporeditev • Sklep Sveta RTV 570.275.806,49 

2. Inventurne komisije so po popisu sredstev predlagale naslednje popisne 
razlike, ki so sestavni del zaključnega računa (priloga zapisniki) 

a) material na zalogi: - priloga 3 
Odpisov z.DDV 
manjkov z DDV 
Viikov 

2.886.083,93 
52.624,37 

217.027,14 

b) gotovi proizvodi ZKP: priloga 3 

Manjkov z DOV 
viikov 

13.042,00 
17.258,00 

c) drobni Inventar priloga 3a 
odpisov 
manjkov 

16.321.670,08 
942.000,90 

Sedanje vrednosti ni nič, ker se drobnemu Inventarju 
100% vrednosti odpiie ob Izdaji v uporabo. 

d) osnovna sredstva: priloga 3b 
odpisi osnovnih sredstev z DOV 
prodaja osnovnih sredstev 
obračunan DOV od odpisov 

8.648.789.32 
2.992.006,54 
1.679.220,35 

Sedanje vrednosti odpisov in manjkov materiala in ootovih proizvodov , skupaj s 
Pripadajočim DDV, bremenijo stroške poslovanja, viški materiala In gotovih 
proizvodov zmanjiujejo stroške iz poslovanja. 

Sedanje vrednosti odpisov osnovnih sredstev, skupaj s pripadajočim DDV, 
bremenijo izredne odhodke. 
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Odhodki od financiranja; 
obresti iz poslovanja 9.760.254,83 
obresti od kreditov v državi 423.399.838,29 
obresti od kreditov v tujini 40.424.957,73 
negativne tečajne razlike 69.543.938,24 
drugi izredni odhodki financiranja 136.449,29 
odpisi domačih teijatev kupcev - priloga 1 4.901.177,63 
odpisi tujih terjatev kupcev - priloga 1a 3.169,96 
odpisi terjatev za RTV prispevek 67.314.782,48 
odpisi drugih terjatev - priloga 1 b 10.086.327,36 
popravek terjatev do kupcev - v skladu s sklepi Sveta 225.732.739,11 
popr.vredn. obresti od toženih terjatev 301538.716,37 
popravek teijatev do RTV prisp. - v skiadu s sklepi Sveta 1.764.043.601,07 
popr.vredn. obresti od toženih terjatev - RTV prispevek 208.958.109,00 
Skupaj odhodki od financiranja 3.129.844.061,36 

Izredni odhodki: 
izrednih odhodkov v viiini - priloga 2 350.841.535,64 
odškodnine pravnim In fizičnim osebam 8.517.925,00 
sodni stroiki 65.138.830,11 
odpisana osnovna sredstva 10.292.059,29 
Skupaj izredni odhodki 434.790.350,04 

Prihodki od financiranja: 
obresti iz poslovanja 
pozitivne tečajne razlike 
prodaja deleža v Eutelsatu 
obresti od kreditov (sprememba iz terjatev) 

740.207.410,98 
118.890.996,08 
814.474.879,80 

37.734.362,66 
Skupaj prihodki od financiranja 1.711.307.649,52 

6. Izredni prihodki: 
prodaja premoženja in OS 
Izredni prihodki • priloga 4 
naknadno plačane odpisane terjatve RTV prisp. 
drugi izredni prihodki - RTV prisp. 
Izredni prihodki iz tožb - RTV prisp. 

12.431.501,86 
107.046.448,18 
94.645.970,37 
34.132.600.00 

163.962.207.59 
Skupaj Izredni prihodki 412.218.728.00 

7. Vodstvo RTV Slovenija ugotavlja, da znaša znesek sredstev (aktiva) oziroma virov 
sredstev ( pasiva) SIT 19.751.908.525,88. In sredstev oziroma virov sredstev 
tzvenbilančne evidence SIT 7.941.960.829.60. 

3-4. Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga Svetu RTV Slovenija, da sprejme sklep, da se 
preseiek prihodkov v viiini 250.685.835,43 SIT razporedi na Poslovni sklad v 
upravljanju. Preseiek prihodkov v viiini 319.589.971,06 SIT pa ostaja nerazporejen. 

3-5 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga Svetu RTV Slovenija, da sprejme sklep, da se v 
skladu z 31. členom Zakona o računovodstvu in standarda SRS 5.9 oblikujejo popravki v 
vrednosti terjatev za dane predujme - avanse izvršiteljev v letu 2002 v višini 
140.000.000,00 SIT. Popravek vrednosti se bo oblikoval od 50% danih avansov v višini 
70% predvidenih stroškov. 

3-6 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil in sprejel predlolena pojasnila generalnega 
direktorja k obračunskim podatkom za leto 2001. 
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3-7 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da predstavi odboru 
politiko sklepanja komercialnih pogodb s partnerji, ki ne poravnavajo svojih obveznosti 

3-8 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil in predlaga Svetu RTV Slovenija, da 
sprejme poročilo o realizaciji programsko poslovnega načrta RTV Slovenija za leto 2001. 

Ad 4 

Člani odbora so v gradivu prejeli rokovnik opravil za pripravo poslovno programskega načrta 
Javnega zavoda RTV Slovenija za leti 2003 in 2004 ter strateškega poslovno-programskega 
načrta za obdobje od leta 2002 do 2006, ki sta priloga originala zapisnika. 
Soglasno (5,-.-) je bil sprejet sklep: 

4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z rokovnikom opravil za pripravo poslovno 
programskega načrta Javnega zavoda RTV Slovenija za leti 2003 in 2004 ter strateškega 
poslovno-programskega načrta za obdobje od leta 2002 do 2006. 

AdS 

Člani so prejeli pisni predlog sklepa za pooblastilo generalnemu direktoiju za sklenitev 
kupoprodajne pogodbe in pogodbe o priznanju lastninske pravice s Kmetijsko gozdarsko zadrugo 
SAVA z.o.o. Lesce, ki je priloga originala zapisnika. V pisni obrazložitvi je pojasnjeno, da je v 
denacionalizacijskih postopkih prišlo do vknjižbe lastninske pravice na pare. št. 137/2 k.o. 
Rateče - 231 m2, v korist Save, Kmetijsko gozdarske zadruge z.o.o., Lesce. Zemljiškoknjižni 
lastnik priznava RTV Slovenija lastninsko pravico na zgradbi (Center za informiranjej, zemljišče pa 
ponuja v odkup po usklajeni ceni. Podpis predložene pogodbe je po mnenju predlagatelja 
najenostavnejši in veijetno edini način za pridobitev polnopravne lastnine na navedeni 
nepremičnini. Soglasno (S.-,-) je bil prejet sklep: 

5-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija daje pozitivno mnenje glede predloga, da Svet RTV 
Slovenija pooblasti generalnega direktorja g. Aleksa Štakula, da zaradi pridobitve 
polnopravne lastninske pravice na nepremičnini v Planici in ustrezne ureditve 
zemljiškoknjižnega stanja v korist Javnega zavoda RTV Slovenija, sklene predloženo 
kupoprodajno pogodbo in pogodbo o priznanju lastninske pravice. 

Člani odbora so na seji prejeli poročilo o delu odbora v letu 2001. Na predlog predsedujočega je 
bil soglasno sprejet dogovor, da ga bo odbor podrobneje obravnaval na seji v mesecu marcu: 

Na predlog predsednika je bilo sprejeto, da vodstvo do seje v mesecu marcu predloži: 
- pisno poročilo s pojasnili v zvezi Z zapleti na izboru EMA 2002, vključno s finančnimi okviri 

(tudi kako so bili razdeljeni -pogodbeno- prihodki od telefonskega glasovanja, oceno finančnih 
posledic nepredvidenega podaljšanja določenega programskega segmenta za skoraj pol ure ipd) 

in 
-pisno informacijo v zvezi z projektom »Slovenska vas« na Kosovu in kreditom iz tega naslova. 
Člani odbora so v razpravi opozorili, da je tudi v primeru humanitarnega delovanja oziroma 
sodelovanja potrebno upoštevati in zagotoviti zakonitost. 

V zvezi z oddajo EMA 2002 in zapletom okoli izbora slovenske predstavnice na Eurosongu 2002 
je generalni direktor pojasnil, da je bila sprožena vrsta aktivnosti -zbirajo poročila, na podlagi 
katerih bi bilo mogoče ugotoviti objektivno stanje in dejstva, ali so bila pravila dovolj 
domišljena, ali seje ravnalo po njih v smeri zagotavljanja zakonitosti, ali in kako seje upoštevalo 

29. julij 2002 229 poročevalec, št. 76/1 



občinstvo (če se občinstvo povabi ali je zagotovljena neka enaka utež kot je utei strokovne žirije), kdo je imel ali ni 
imel pravico razveljaviti glasovanje občinstva, ali je to projekt na ravni RTV Slovenija s katerim 
mora glede izvedbe biti seznanjen tudi generalni direktor, daje projekt voden tako, da zagotavlja 
zakonitost, neodvisen nadzor itd.. Na tej osnovi bo pripravljeno poročilo in svetu predlagani 
ukrepi v skladu s statutarno opredelitvijo in odgovornostmi, tako programskega direktoija kot 
odgovornostmi na nižjih ravneh, saj ima kot generalni direktor po statutu na tem področju 
»zvezane roke«. Vodstvo želi zagotoviti zakonitost in transparentnost, da se kaj takega ne bi več 
ponovilo (Slovenska popevka, izbira Naj viie ud.), saj je za tovrsten projekt potrebno zagotoviti vsa 
pravila, ki veljajo na ravni RTV Slovenija in hkrati zagotoviti, da ne bo prišlo do zmanjšanja 
ugleda hiše in materialnih posledic. Opozoril je, da nima osebno proti nikomur nič, ima pa proti 
takemu načinu vodenja na TV Slovenija, saj se zavzema za zakonitost in transparentnost tudi 
programov. 

V razpravi so člani odbora opozorili na občutek gledalcev in poslušalcev, ko je bil njihov glas 
manj vreden od glasu strokovne žirije in komisije razvedrilnega programa. Dr. Tekavčičeva je 
izpostavila predvsem finančni vidik (čepravje zadeva večplastna), kako so bili razdeljeni -pogodbeno- 
prihodki od telefonskega glasovanja, oceno finančnih posledic nepredvidenega podaljšanja 
določenega programsicega segmenta za skoraj pol ure ipd.. Opozorila je na dejstvo, da če se je 
nacionalna RTV hotela spreti z enim svojih najpomembnejših financeijev, potem ji je to 100% 
uspelo. Kot preuranjeno je ocenila izjavo odgovorne urednice Razvedrilnega programa, da se 
razveljavi telefonsko glasovanje ter predlagala, da se do te odločitve opredeli tudi vodstvo, še 
posebej zato, ker je možnost glasovanja pri gledalcih in poslušalcih vzbudila večjo pozornost in 
zainteresiranost, kar so bili nenazadnje pripravljeni tudi plačati, večja gledanost pa pomeni tudi 
večji je prihodek od oglaševanja. Zavedati se je namreč potrebno, da je bil to projekt Javnega 
zavoda RTV Slovenija, ki ga v veliki meri plačujejo prav davkoplačevalci. Kar zadeva tiskovne 
konference Razvedrilnega programa pa je menila, da če bi kdorkoli od katerekoli populacije 
naredil tako neprofesionalno tiskovno konferenco, bi ga novinarji RTV Slovenija »raztrgali«. Dr. 
Sommeregger je menil, da ne gre podcenjevati organiziranih kot tudi neorganiziranih skupin za 
bojkot plačevanja RTV prispevka, saj utegne iz tega naslova nastati ogromna materialna škoda, 
zato je prioritetno predlagal čimprejšnje sprejetje ukrepov in sklepov v smeri predvsem pomiritve 
gledalcev in poslušalcev. Izpostavil je vprašanje, kaj v primeru, če se bo zahtevala povrnitev 
škode, saj je bila cena impulza v tem primeru večja in kako je s možnostjo subsidiarne 
odgovornosti. Kar zadeva odgovorne urednice Razvedrilnega programa, pa je menil, da se je ta 
diskvalificirala za kakršnokoli vodstveno funkcijo v tej hiši. Ga. Alenka Dakič je opozorila na 
izgubljanje verodostojnosti (Sto je za močno kadrovsko ekipo, dodatno okrepljeno, ki Je delala pod bistveno drugačnimi 
pogoji kot potekajo stvari npr. na radiu) in kot pozitivno ocenila odločitev vodstva zavoda, ki se je 
distanciralo od dogajanja v enem od segmentov programa in se opravičilo gledalcem in 
poslušalcem. Glede na možnosti je predlagala, da bi morali v tem primeru uporabiti možnost 
medija in predstaviti pozitivno afirmacijo, morda tudi ločeno mnenje vodstva od programskega 
segmenta. 

Člani odbora so kot pozitivno ocenili odločitev vodstva Radia Slovenija za odprto linijofdr. 
Tekavčičeva), še posebej zato, ker so je zanjo odloČila večina radijskih postaj. Sicer pa bi sploh 
morala biti generalna usmeritev RTV Slovenija (g. Grtms), da bi bilo čim več odprtih linij, saj bi 
tako bilo gledalcem in poslušalcem omogočeno, da bi lahko aktivneje sodelovali pri ustvarjanju 
programov. 

V primeru, da bi se izkazala potreba, so člani soglašali s sklicem izredne seje. 

Seja je bila končana ob 14.45 uri. 

Zapisala: Predsednik Nadzornega odbora: 
Darja Kocjan, l.r. Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENUA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Danim: 01.03.2002 

ZAPISNIK 

4. izredne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 26. februarja 2002. Seja se je pričela 
ob 15.45 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, Jožica Komatar, Vida 
Petrovčič, Alenka Dakič, dr. Metka Tekavčič in dr. Borut J. Sommeregger 

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: Anton Majzelj 

OSTALI PRISOTNI'. Aleks Štakul (generalni direktor RTV Slovenija) 
mag. Iima Gubanec (pom.gen.dir. za ekonomiko poslovanja) 

Seja je biia sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 

dnevni red: 

1. Obravnava poročil vezanih na izbor slovenske predstavnice na Eurosongu 2002 
2. Dopis Komisije Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ 
3. Razno 

Adl 

Člani odbora so na seji prejeli poročila, dopise in pisma, vezana na organizacijo in oddajo 
EMA 2002, oziroma izbor slovenske predstavnice na Eurosongu 2002, ki so priloga originala 
zapisnika. 
Generalni direktor je v uvodu pojasnil, daje pri svojih odločitvah izhajal izključno iz dejstva, 
daje dolžan zaščititi zakonitost, pri čemer ni bil podvržen nobenim političnim, ideološkim ali 
ksenofobičnim pritiskom. Gledalci in poslušalci so v pismih pozivali k zaščiti ugleda 
nacionalne RTV Slovenija in zakonitosti, saj so čutili, da so bili izigrani, in sicer iz vidika, da 
so prvi večer imeli možnost odločanja v razmeiju s strokovno žirijo enakovredno, vsak s 50% 
glasovi, medtem ko je bila naslednji dan uvedena dodatna žirija razvedrilnega programa in so 
imeli le 30% možnosti vpliva na izbor. Izhajajoč iz pravnih podlag je ugotovil, da glede 
izvedbe glasovanja, niso bila upoštevana priporočila EBU-ja, saj če se država organizatorka 
odloči za glas ljudstva, je priporočilo, da se mu nameni vsaj 50% glasov. Javni razpis, ne 
glede na to za katero zadevo gre, pa ne more biti predmet posameznega uredništva, saj 
tovrsten način pomeni neke vrste javno obljubo in po Zakonu o obligacijskih razmerjih 
končne posledice, kot pravni subjekt, nosi RTV Slovenija in ne posamezna uredniško 
producentska enota ali program. Pri izvedbi izbora tudi ni bilo nikakršnega nadzornega 
organa, ki bi spremljal in nadzoroval celoten potek, tako glasovanja strokovne žirije kot 
telefonskega glasovanja. Tako se postavlja vprašanje delovanja strokovne žirije kot tudi 
komisije razvedrilnega programa (it posebej pa glede na danaSnji intervju, ko je g. Sepe Izjavil, da so se člani 
strokovne tirije med sabo dogovarjali, zakaj potem Izpolnjevanje posebnih lističev članov žirije In razvričati posamezne 
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skladbe z določenimi ocenami). Kar zadeva prisotnosti notarke, je ta le overila pravilnost prepisa 
podatkov glasovanja iz računalnika in njihove pretvorbe v ustrezno število točk, pri čemer v 
pristojnost notarja ne sodi potijevanje točnosti računalniškega izpisa. Ob tem je opozoril, da 
bi morala biti sklenjena ustrezna pogodba, za primer razpada sistema ali računalnika za 
telefonsko glasovanje. Toda ni bila sklenjena, vse je bilo opravljeno le na osnovi naročilnic in 
zahtevnic. Iz poročil in razpoložljive dokumentacije izhaja vrsta stvari, ki kažejo, da je tako 
pri organizaciji kot izvedbi izbora prišlo do vrste napak in pomanjkljivosti in kažejo, da 
celoten izbor ni potekal v skladu s priporočili kot tudi ne zakonskimi določbami, ki natančno 
opredeljuje pristojnosti posameznih funkcij tudi v Javnem zavodu RTV Slovenija. Na 
skupnem sestanku z direktorjem TV programov in odgovorno urednico jima je v sled 
razrešitve situacije predlagal, da razveljavita glasovanje, in da se v okviru možnih rokov in 
obveznosti do Eurosonga ponovi glasovanje ob pravilu, da se upošteva glasovanje strokovne 
žirije in glasa ljudstva v razmerju 50:50, kar pa sta zavrnila. Na podlagi Statuta RTV 
Slovenija in Zakona o zavodih se je odločil, da zaradi zaščite poslovanja in ugleda zavoda, 
predlaga razveljavitev glasovanja in po možnosti ponovnega glasovanja na osnovi jasnih 
pravil, Svetu RTV Slovenija. Še posebej zato, ker gre za razhajanje v oceni, med generalnim 
direktorjem in ožjim vodstvom na eni strani ter direktorjem TV programov in odgovorno 
urednico. Dolžan je zagotoviti zakonitost poslovanja in opozoriti na materialne posledice v 
primeru državljanske nepokorščine, saj je mnenja, da se tega ne bi smelo zanemariti. 

Glede na to, da ima zadeva več dimenzij, je predsedujoči predlagal, da razprava na odboru 
ostaja le v okviru njegovih pristojnosti. Nikakor pa ni mogoče iti mimo vprašanja, kako je 
lahko prišlo do tega, da medsebojna razmerja niso bila urejena z ustreznimi pogodbami. 
Opravičilo ne more biti, »da je bilo tako tudi v preteklih letih«, kajti zadeva je očitno tekla, 
dokler ob letošnjem izboru ni prišlo do konflikta. V zvezi s predlogom, da bi se razveljavilo 
glasovanje finalnega večera, pa je opozoril na pravni vidik, saj bi se s tem poseglo v pravna 
razmerja za nazaj, kajti neka pravila, čeprav sprejeta le v okviru razvedrilnega programa, so 
vendarle bila. V sled nastale situacije je predlagal, da se v bodoče sprejemajo dokončne 
odločitve v zvezi s pogoji sodelovanja in razpisi v vseh zadevah, ki pomenijo osnovo za 
zastopanje države na mednarodnih prireditvah, na svetu zavoda. Opozoril je na že sprejeto 
opozorilo odbora, da so za poslovni uspeh celotnega zavoda soodgovorni vsi zaposleni, tudi 
programski delavci. Po Zakonu o obligacijskih razmerjih, je opozoril generalni direktor, 
imajo pravico do tožbe vsi sodelujoči, saj je bilo po (že) zaključenem izboru s strani odgovorne 
urednice razveljavljeno telefonsko glasovanje. Kar zadeva problema ne sklenjenih pogodb kot 
bi bilo prav, je generalni direktor izrazil ogorčenje, saj so pravila v hiši zelo jasna in veljajo za 
vse, tudi za program. Toda gre zato, da si tudi pristojnosti v hiši razlaga vsak po svoje. In med 
enimi velja prepričanje, da generalni direktor ni tisti, ki bi se naj »vmešaval« v programske 
zadeve, še več, nekaterim se ne zdi niti vredno seznaniti in obvestiti generalnega direktorja o 
namerah in dejanjih, še manj, da ni se stvari, ki gredo v javnost, prej strokovno pregledale. 
Zato ostaja samo, da se vzpostavi red ali pa se dopušča nered še naprej. Ga. Vida Petrovčič]t 
izrazila polno podporo generalnemu direktorju v prizadevanjih za zaščito zakonitosti in 
ugleda zavoda. Kar zadeva morebitnih tožb je menila, da so te vprašljive, če ni pogodb. Kot 
nemogoče je ocenila pogoje, oziroma kriterije za nastop (nanje s» lahko prijavil vsak), saj ni 
potrebnih nikakršnih t.i. referenc, glede na to, da izbrana skladba v končnem rezultatu 
vendarle predstavlja državo na evropskem tekmovanju. Glede strokovnih žirij, v katerih 
sodelujejo glasbeniki, pa je izrazila skeptičnost, saj se je že v preteklosti ob različnih 
festivalih pokazalo, da se bojijo konkurence. Kot nesprejemljivo pa je ocenila tudi odločitev 
o razveljavitvi glasovanja gledalcev in poslušalcev. Dr. Metka Tekavčič se je strinjala z 
opozorilom predsedujočega, da ima zadeva več dimenzij, pri čemer pa posamezne od teh 
dimenzij sodijo na različne ravni odločanja. Pri čemer pa zaščita zakonitosti nedvomno sodi v 
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pristojnost generalnega direktoija in ne Sveta RTV Slovenija. Zato je menila, da je 
prvenstveno potrebno izpostaviti vprašanje odgovornosti za nastale razmere in eventualno 
poslovno škodo iz tega naslova Zato je ponovno izpostavila zahtevo po pisnem poročilu o 
stroških in prihodkih oddaje, vključno s tem, kako so bili razdeljeni prihodki od telefonskega 
glasovanja med RTV Slovenija, Stingom in Telekomom. Vezano na glasovanje pa tudi, ali so 
bili -in na kakšen način-, oziroma če niso bili, kdo je. zato odgovoren, gledalci in poslušalci 
obveščeni, da poteka glasovanje po višji tarifi. Sicer pa ne gre spregledati dejstva, da če je bil 
komu cilj, da se zavod spre s svojim največjim financeijem, to je gledalci in poslušalci, je bil 
cilj 100% dosežen. Kar zadeva samih pravil glasovanja, je menila, da sama po sebi ne 
pomenijo nič hudega, tudi če niso podpisana. Toda po podrobnejšem pregledu postane vse 
skupaj konfuzno. Prav vsak veijetno ne more nastopati, saj mora biti opravljena neka 
selekcija, pri čemer pa je osnovni problem, da ni znano v naprej, kdo jo bo opravil (vsaj iz 
predložene dokumentacije). Člani žirije pesmi niso rangirali, pač pa so jih ocenjevali z absolutnimi 
glasovi (res pa je, da so bili dosti usklajeni). Izpostavila je vprašanje, ali so pri projektu EMA 2002 
sodelovali samo zaposleni v zavodu in opravili delo v okviru svojega rednega delovnega časa 
ali so nastale tudi kakšne avtorske pogodbe. 
Iz predložene dokumentacije se ne da razbrati, kdo lahko koga toži in zakaj. Pri javnih 
naročilih je namreč potrebno kriterijem oporekati pred izborom, to pomeni, da če so bili 
kriteriji javno objavljeni, bi morali nanje pravočasno oporekati. Zato je izrazila skeptičnost v 
njihovo oporekanje, saj, kakršni koli so bili, se utegne izkazati, da so bili izvajalci z njimi 
seznanjeni, torej so vedeli na kakšen način bo potekal izbor in z njimi soglašali, ker vsebini ni 
nihče oporekal. Zato utegne po njeni oceni prej priti do kakšne tožbe iz naslova povzročene 
moralne škode na javni sceni, saj gre za velik projekt -tudi finančno- za katerega pa je bil 
velik tudi interes, pri čemer pa projekt ni bil ustrezno podprt s pravili, še posebej pravnimi. 
Zato je pravilno in na mestu osnovno vprašanje generalnega direktoija -kdo je v zavodu 
pristojen za izdajo javnih razpisov. In ker je varovanje zakonitosti v njegovi pristojnosti, ima 
tudi vso pristojnost in možnost uporabe mehanizmov za zahtevo odgovornosti, saj nikakor ne 
bi bilo dobro, niti se ne bi smelo dopustiti, da bi Javni zavod RTV Slovenija, mimo svojega 
programa, postal nosilec razprave o tem, ali lahko državo v Estoniji zastopajo tranvestiti ali 
ne. Dr. Borut J. Sommeregger je opozoril na kršenje Zakona o zaščiti avtorskih pravicah, 
zato je podprl generalnega direktorja v zaščiti zakonitosti, pri čemer pa je kot pravilno ocenil 
razmejitev reševanja stvari glede na pristojnosti njihovega reševanja. Iz vidika finančne 
odgovornosti je opozoril na gospodarsko materialne posledice, zato je ponovno izpostavil 
vprašanje pogodb, še posebej med RTV Slovenija-Telekomom-Stingom in opozoril, na način 
poročanja o zadevi, kjer večina »pisanj« ne vsebuje elementov poročanja, še manj, upoštevani 
niso niti minimalni dobri poslovni običaji -niso niti podpisana. 
Opozorilu dr. Sommereggeija, da je »pisanje« ga. Miše Molk, odgovorne urednice 
Razvedrilnih in športnih programov TV Slovenija v poročilu »Ema« z dne 23. februarja 2002, 
nesprejemljiv odnos do naslovnikov (med njimi je tudi Nadzorni odbor), kot tudi žaljiv odnos do 
mnogo tistih, ki so v njem omenjeni, so soglašali tudi prisotni člani odbora. Ne samo, da ga ni 
niti podpisala, nima niti značaja poročila in vključuje njen osebni pogled na prireditev, takšen 
način »poročanja« pa je za nadzorni odbor nesprejemljiv. Zato je -s stališča načelnosti in 
neznanja dobrih, minimalnih poslovnih običajev- dr. Sommeregger predlagal, da ga odbor 
zavrne. Tudi kar zadeva javni razpis, oziroma naročilo, je nadzorni odbor zahteval vsaj 
upoštevanje zakonskih določil in osnov, in odgovorna urednica je v tem delu kršila Zakon o 
javnem naročanju in je tako posledično odgovorna za morebitno nastalo gospodarsko škodo. 
Glede na to, daje bila imenovana posebna komisija Razvedrilnega programa, pa je izpostavil 
vprašanje kakršne koli povezave članov komisije z ga. Mišo Molk (ali so zaposleni v tem programu in 
je ga Molkova njihova neposredno nadrejena) in ob tem opozoril na Zakon o delovnih razmerjih in 
gospodarsko, če ne tudi socialno odvisnost Izrazil je ogorčenje nad samo izvedbo končnega 
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dela prireditve kot tudi žirijo razvedrilnega programa in za nedopustno ocenil, da se ni 
obvestilo gledalcev in poslušalcev o višji tarifi klica, saj se jih je h glasovanju povabilo, nakar 
je bil njihov glas pa razveljavljen. Zato je predlagal je, da se odgovorni urednici ga. Miši 
Molk, odvzame vsa pooblastila do konca preiskave. Ga. Alenka Dakič se je strinjala, da gre 
za grobo kršitev delovno pravne zakonitosti in je možnost ustreznega ukrepanja na strani 
generalnega direktoija. Ne gre za program, pač pa obveznosti iz naslova rednega delovnega 
razmerja. Glede na to, da je za izvedbo projekta skrbela močna kadrovska ekipa, bi bilo 
pričakovati, da so stvari do potankosti urejene in tudi narejene korektno, zato so žal te stvari 
neopravičljive. Opozorila je, da ne gre za imena kot taka, saj se od tistega, ki hišo vodi 
pričakuje, da bo imel za sabo uigrano ekipo, kajti le takrat je rezultat lahko dober. Zato meni, 
da je tudi iz tega razloga potrebno potegniti ustrezne konsekvence. Ga. Joiica Komatar je 
opozorila, da so v predloženem gradivu navedeni le izvajalci skladb, nikjer pa avtoiji in kar 
zadeva izbora žirije, pa iz predloženega gradiva izhaja, daje ta bil v pristojnosti le odgovorne 
urednice. 

Na podlagi vpogleda v predloženo dokumentacijo in razprave na seji, so bili sprejeti naslednji 
sklepi: 

1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da je večina predloženih listin nepodpisana, 
nekatere so celo brez oznak, kdo in kdaj jih je sprejel, oziroma kdo je njihov avtor, 
zato je njihova verodostojnost pravno vprašljiva. Nadzorni odbor ponovno zahteva, da 
se organom zavoda predložijo le listine, ki so ustrezno opremljene s podpisom, v 
določenih primerih tudi z žigom. 
(6.;-) 

1-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija zahteva, da vodstvo zavoda zagotovi, da dokončne 
odločitve v zvezi Z javnimi razpisi, oziroma pogojih sodelovanja v vseh zadevah, ki 
pomenijo osnovo za zastopanje države na mednarodnih prireditvah, v bodoče 
sprejema Svet RTV Slovenija. 
Hkrati odbor priporoča, da se čim večja teža nameni glasovanju poslušalcev in 
gledalcev, vedno, kadar se jih povabi k glasovanju. 
(5,1.-) 

1-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da iz predloženega gradiva in izjav 
odgovornih oseb izhaja, da medsebojna razmerja, v zvezi z zadevo EMA 2002 niso 
bila urejena z ustreznimi pogodbami 
Nadzorni odbor zahteva, da se v bodoče vsa medsebojna razmerja uredi z ustreznimi 
pogodbami, medtem ko v konkretni zadevi zahteva, da se ugotovi, kdo je odgovoren, 
da ta medsebojna razmerja niso bila ustrezno pogodbeno urejena. 
(4.2.-) 

1-4 Nadzorni odbor RTV Slovenija Se enkrat zahteva pisno poročilo o stroških in prihodkih 
oddaje EMA 2002 in poročilo o tem, kako so bili razdeljeni prihodki v zvezi z 
telefonskim glasovanjem med RTV Slovenija, podjetjem Sting in Telekomom ter ali so 
morali gledalci in poslušalci v celoti kriti stroške posameznega klica. Prav tako odbor 
zahteva predložitev pisnega poročila o tem, ali in na kateri način so bili gledalci 
obveščeni o tem, da telefonsko glasovanje poteka po višji tarifi in če niso bili 
obveščeni, kdo je zato odgovoren. 
(5.1.-) 
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1-5 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga, da vodstvo preuči predlog o razveljavitvi 
telefonskega glasovanja gledalcev in poslušalcev z vidika moine pravne 
retroaktivnostL 
(4.1.1) 

1-6 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da pismo odgovorne urednice Razvedrilnih 
in športnih programov TV Slovenija, ki ga je med drugim naslovila tudi na odbor, 
nima značaja poročila (kot ga Je na svoji prejinj! seji zahteval nadzorni odbor) in vključuje 
predvsem njen osebni pogled na prireditev. Za poročanje nadzornemu odboru je 
takšen način poročanja nesprejemljiv. 
(6.-.-) 

1-7 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da predloii pisni 
odgovor, ali in kateri člani obeh lirij ter podjetje Sting, so v kateri koli obliki poslovno 
sodelovali -zadnji pet let- z Razvedrilnim programom TV Slovenija. 
(6.:-) 

1-8 Nadzorni odbor RTV Slovenija podpira generalnega direktorja v prizadevanjih za 
zagotavljanje zakonitosti poslovanja in spoštovanje ugleda Javnega zavoda RTV 
Slovenija. 
(6.-.-) 

Ad 2 

V zvezi z dopisom Komisije Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ je 
nadzorni odbor sprejel ugotovitveni sklep: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da so bili sprejeti sklepi odbora posredovani 
predsedniku Komisije Državnega zbora za nadzor proračuna in drugih javnih financ in 
na osnovi zagotovila generalnega direktorja tudi ustrezna poročila vodstva zavoda. 

Seja je bila končana ob 17.30 uri. 

Zapisala: Predsednik Nadzornega odbora: 
Darja Kocjan, l.r. Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 03.04.2002 

ZAPISNIK 

33. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 29. marca 2002. Seja se je pričela ob 
13.10 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, Jožica Komatar, Vida Petrovčič, 
Alenka Dakič, dr. Metka Tekavčič in dr. Borut J. Sommeregger 

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: Anton Majzelj 

OSTALI PRISOTNI'. Aleks Štakul (generalni direktor RTV Slovenija) 
mag. Irma Gubanec (pom.gen.dir. za ekonomiko poslovanja) 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 

dnevni red: 

1. Potrditev zapisnikov 32. redne in 4. izredne seje ter pregled realizacije sklepov 
2. Poročilo o poslovanju RTV Slovenija v obdobju januar -februar 2002 
3. Razno 

- projekt »Slovenska vas* na Kosovu In poslovanjem v zvezi z njim 
-EMA 2002 
- aktivnosti v zvezi z Eutelsat 

Adl 

Člani odbora so z vabilom za sejo prejeli predlog zapisnika 32. redne in 4. izredne seje. Sprejet 
je bil sklep: 

1-1 Nadzorni odbor RTV Slifvenija sprejme zapisnik 32. redne in 4. izredne seje brez 
pripomb. 

Pregled realizacije sklepov 32. redne in 4. izredne seje so člani prejeli v gradivu in sta priloga 
originala zapisnika. 

Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s pregledom realizacije sklepov 32. redne in 4. 
izredne seje. 

Naknadno so člani v gradivu prejeli pisne odgovore in pojasnila k sprejetim sklepom odbora v 
zvezi z EMO 2002 na 4. izredni seji ter »Navodilo za posredovanje podatkoy o daljinskem 
glasovanju naročnika« z dogovoijenim obrazcem za naročilo, ki ga je pripravil Telekom 
Slovenije in bo v bodoče posredovan naročnikom v podpis istočasno s ponudbo in 
dogovoijenim obrazcem za vsako naročeno daljinsko glasovanje. 
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Celotna dokumentacija, vezana na EMO 2002 in »Slovenska vas« na Kosovu ter poslovanjem v 
zvezi s tem projektom, je bila članom na vpogled v Tajništvu Sveta RTV Slovenija. Omenjeni 
gradivi pa je odbor obravnaval pod točko »razno«. 

Ad2 

Člani odbora so v gradivu prejeli poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-februar 2002 s 
tabelarnim pregledom, ki je priloga originala zapisnika ter na seji predlog vodstva za dvig RTV 
prispevka. 

V predstavitvi rezultata poslovanja je mag. Irma Gubanec dejala, da je poslovni rezultat v 
obravnavanem obdobju sicer negativen v višini 195 mio SIT, vendar je v primerjavi s planom 
(planiran negativen v viiini 492 mio SIT) boljši za 297 mio SIT. K boljšemu rezultatu od planiranega so 
največ prispevali nižji variabilni stroški (nižji za 311 mio SIT), stroški dela (nitji ta so mio SIT), odhodki 
od financiranja (nitji za 12 mio SIT) in izredni odhodki (nižji za 17 mio SIT), medtem ko so negativno 
vplivali na rezultat predvsem nižji prihodki od oglaševanja (za pianom zaostajajo za 63 mio SIT), RTV 
prispevka in višji fiksni stroški (za is mio SIT)- Glede na to, daje bilo s 1. februarjem načrtovano 
5% povišanje RTV prispevka, kar pa se ni zgodilo, je mag. Irma Gubanec opozorila na izpad na 
prihodkovni ravni iz omenjenega naslova (mesečno okoli 70 mio SIT). Kar zadeva skupnega denarnega 
toka, je ta po prvih dveh mesecih leta negativen, in sicer v višini 207 mio SIT. To pomeni, da se 
je za pokritje vseh odtokov uporabilo tudi ustvarjena sredstva preteklega leta (začetno stanje denarnih 
sredstev, ki je konec decembra 2001 znaialo 409 mio SIT. je do konca februarja 2002 zmanjšano na 202 mio SIT}. V 
nadaljevanju je podala podrobnejši pregled poslovanja po posameznih organizacijskih enotah in 
opozorila na nujno večjo usklajenost porabe sredstev s prilivi ter pozornost vsem segmentom 
poslovanja. V zvezi s predlogom za dvig RTV prispevka je generalni direktor opozoril, daje bil 
RTV prispevek nazadnje povišan meseca septembra 2001, in sicer za 5%, vendar pa ta še vedno 
zaostaja za rastjo življenjskih stroškov, pri čemer se tudi delež RTV prispevka v povprečni plači 
v RS konstantno znižuje. Upoštevaje zaostajanje prispevka za rastjo Švljenjskih stroškov in 
odhodkov, ki izhajajo iz sprejetega Programsko poslovnega načrta za leto 2002, je bil že v 
omenjenem planu predviden dvig, in sicer s februarjem za 5%. V primeru, da bi bil prispevek 
dvignjen, kot je bilo planirano, bi iz tega naslova zavod pridobil 796 mio SIT dodatnih 
prihodkov v letu 2002, ker pa temu ni bilo tako, bi lahko izpad nepovečanega povišanja 
nadomestili z višjim povečanjem v mesecu aprilu, oziroma maju, in sicer v višini 7,5%. Dopis z 
omenjenim predlogom je vodstvo že posredovalo Odboru za kulturo v Državnem zboru, 
Ministrstvu za kulturo in Ministrstvu za finance. Ob tem je generalni direktor opozoril na 
problem zagotavljanja likvidnosti in usklajevanja denarnih tokov iz poslovne dejavnosti in 
investicijske dejavnosti ter usklajevanje porabe glede na razpoložljiva sredstva (ker dinamika porabe 
sredstev ni na letni ravni usklajena z razpoložljivimi sredstvi, jo morajo enote napovedovati za tri mesece naprej). 

Glede na to, da iz določenih segmentov poslovanja še vedno prihajajo fakture prepozno v 
računovodstvo, je na vprašanje ga. Alenke Dakič, generalni direktor pojasnil, da bodo po 
novem organizacijskem aktu finančni tajniki po organizacijskih, oziroma programih enotah 
vezani neposredno na kontroling porabe (finančni kontroling) in ne več na vodje, direktorje OE/PE 
ali odgovorne urednike, kot do sedaj. Izhajajoč iz podatkov poslovanja so bili prihodki od 
oglaševanja v obravnavanem obdobju nižji od načrtovanih, zato je ga. Alenka Dakič izpostavila 
vprašanje podpisa letnih pogodb. Generalni direktor je odgovoril, da je pri sklepanju letnih 
pogodb prišlo do rahlega zastoja, delno tudi zaradi nerazčiščenih odnosov z obema pooloma. Ob 
pozivu generalnega direktoija, da Nadzorni odbor realizira sprejeti sklep v zveži z monopolnim 
združevanjem poolov, je ga. Vida Petrovčič ponovno izpostavila nedovoljeno tovrstno 
združevanje, nenazadnje so s tem RTV Slovenija vzete določene pogajalske pozicije in se 
izgublja del prihodka tudi iz tega naslova. Zato je ponovno predlagala, da odbor o tem opozori 
in prosi za ustrezno ukrepanje Urad za varstvo konkurence. Kar zadeva manjšega prihodka od 
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odmerjanje programskega časa predsedniškim kandidatom (nacionaika se je postavila ožimo na stainče. 
da sla resna le dva kandidata, ostali pa so neresni) in izpostavil vprašanje, ali bo enako odmero, kot stajo 
že do sedaj imela oba kandidata, imela v naslednjih tednih tudi kandidatka? Generalni 
direktor je pojasnil, da so bile do sedaj v programih RTV Slovenija objavljene odločitve vseh, 
ki so se za kandidaturo odločili, sicer pa bodo pravila za volilno kampanjo predsedniških 
kandidatov v nacionalnih programih RTV Slovenija ustrezno objavljena po razpisu volitev. 

Na vprašanje dr. Metke Tekavčič, ali ima vodstvo projekcijo finančnega poslovanja glede na 
očitno nepovišanje RTV prispevka vsaj v prvi polovici leta, je generalni direktor opozoril na 
resnost situacije, saj kljub opravljenim razgovorom in zagotovilom, povišanje še ni bilo 
sprejeto. Ob upoštevanju, da nepovišanje RTV prispevka pomeni na letni ravni izpad 
prihodka v višini 1 milijarde SIT (trenutni upad znaša 350 mio SIT), pomeni to že neke vrste 
sanacijski program in posledično tudi zmanjševanje obsega programov (tudi narodnostnih). V 
primeru, da s 01. julijem 2002 ne bo prišlo do povišanja, pa bo v sled absurdnega 
Obremenjevanja in obveznosti zavoda (zbiranje sredstev za Filmski sklad preko RTV prispevka, namensko 
izdvajanju sredstev RTV prispevka za programe posebnega pomena) moralo priti do rebalansa Programsko 
poslovnega načrta za leto 2002 (slej kot prej pa bo potrebno vzpostaviti tudi drugačen -bolj avtomatičen- način 
oblikovanja, oz. dviga RTV prispevka, ki bo vezan na rast življenjskih stroškov ali pa -kot imajo različne RTV v svetu, tudi 
HTV- določen % od rasti povprečne plače v državi). Tu pa se postavlja tudi vprašanje vloge in upoštevanja 
sklepov tako Sveta RTV Slovenija kot tudi Nadzornega odbora s strani ustanoviteljice in 
Vlade RS. 
Kar zadeva ocene vpliva na gledanost v času Svetovnega prvenstva v nogometu, upoštevaje, 
da ima pravice prenosov konkurenčna televizija, je generalni direktor odgovoril, da 
spremembe praktično ni. 

/ 

Ob koncu seje se je generalni direktor zahvalil vsem za strokoven prispevek in sodelovanje, 
dr. Borut J. Sommeregger pa tudi Tajništvu sveta RTV Slovenija za pomoč pri delu odbora 
in korektno vodenje zapisov ter sklepov. 

Seja je bila končana ob 14.20 uri. 

Zapisala: 
Darja Kocjan, l.r 

Namestnica pred. Nadzornega odbora: 
Vida Petrovčič, l.r. 

Predsednik Nadzornega odbora: 
Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 27.05.2002 

ZAPISNIK 

34. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 24. maja 2002. Seja se je pričela ob 
13.10 uri v sejni sobi 4A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, Jožica Komatar, Vida Petrovčič, 
Alenka Dakič in dr. Borut J. Sommeregger 

ODSOTNA ČLANA NADZORNEGA ODBORA: Anton Majzelj in dr. Metka Tekavčič-opr. 

OSTALI PRISOTNI'. Aleks Štakul (generalni direktor RTV Slovenija) 
mag. Irma Gubanec (pom.gen.dir. ta ekonomiko poslovanja) 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 

dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 33. redne seje ter pregled realizacije sklepov 
2. Revizijsko poročilo o poslovanju zavoda v letu 2001 
3. Poročilo o poslovanju RTV Slovenija v obdobju januar - april 2002 
4. Pravilnik o računovodstvu 
5. Razno 

Adl 

Z vabilom za sejo so člani odbora prejeli predlog zapisnika 33. redne seje. Sprejetje bil sklep: 

1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 33. redne seje brez pripomb. 

K realizaciji sklepa 3-1 33. redne seje je bilo odboru predloženo pisno poročilo o humanitarni 
akciji -Roka pregnancem, kije priloga originala zapisnika. 

Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z realizacijo sklepov 33. redne seje. 

Ad 2 

Člani odbora so v gradivu prejeli revizoijevo poročilo (revuijskt hUe Enut&Young) o revidiranju 
izkaza stanja JZ RTV Slovenija z dne 31. decembra 2001 in z njim povezan izkaz prihodkov in 
odhodkov za poslovno leto, ki se je končalo na isti dan ter na seji pojasnila vodstva zavoda na 
ugotovitve revizijske hiše Ernst&Young, ki izhajajo iz Pisma poslovodstvu na revizijo 
poslovanja v letu 2001, ki so priloga originala zapisnika. Celotno poročilo je bilo članom do 
seje na vpogled v Tajništvu Sveta RTV Slovenija. 

Podrobnejše pojasnilo in obrazložitev sta na seji podala generalni direktor in pomočnica 
generalnega direktorja za ekonomiko poslovanja. 
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Generalni direktor je pojasnil, da je vodstvo zavoda pristopilo k odpravljanju ugotovljenih 
pomanjkljivosti in nepravilnosti že po opravljenih revizijskih pregledih poslovanja Službe za 
trženje in stike z javnostmi ter poslovanju na področju investicij. Tudi ob podanih ugotovitvah 
revizije poslovanja leta 2001 so aktivnosti že v teku, tako da bodo nedoslednosti odpravljene v 
najkrajšem času -nekatere od njih pa do konca tega leta, oziroma se bo priporočila upoštevalo 
pri realizaciji plana in pripravi letnega plana za naslednje leto. Kar zadeva očitka revizije pri 
pregledu poslovanja za leto 2001, da zavod v poslovnih knjigah v letu 2001 fv obdobju od o).os.2noi do 
3i.i2.200i) ni izločil 3% sredstev RTV prispevka za pripravo programskih vsebin lokalnih in 
regionalnih ter študentskih radijskih in televizijskih programov, je g. Štakul pojasnil, da je 
določba drugega odstavka 82. člena Zakona o medijih neizvršljiva, saj zakonodajalec vse od 
sprejetja zakona do danes ni sprejel ustreznega podzakonskega akta, ki bi posameznim 
programom podelil status programov posebnega pomena za slovensko kulturo. Prav tako ni bil 
sprejet podzakonski akt, oziroma natančnejša merila za opredelitev in financiranje lokalnih oz. 
regionalnih ter informativnih, kulturnih, izobraževalnih, zabavnih in drugih vsebin. Slednje 
stališče vodstva je potrdilo tudi pojasnilo Ministrstva za kulturo (i d* 21.5.2002), za katerega je 
zavod zaprosil. Na mnenje ga. Vide PetrovčiČ, da bi zavod vendarle moral voditi rezervacijo 
sredstev za ta namen, za primer, da bi prišlo do realizacije tega kasneje, je g. Aleks Štakul 
dejal, da po pojasnilu pravnikov in tolmačenju tudi Ministrstva za kulturo, sprejeti predpisi 
veljajo od dneva njihovega sprejema, oziroma objave v Uradnem listu in ne posegajo v 
razmeije retroaktivno, zato je vodstvo mnenja, da tveganje, kije bilo s strani revizorja izraženo 
v tej točki, ni utemeljeno. Mag. Irma Gubanec je dodala, da rezervacije v planu za leto 2002 
za ta namen ni bilo, saj ni bilo niti osnove -podzakonski akt še ni bil sprejet- niti možnosti za 
ustrezen izračun. Sicer pa se lahko oblikujejo rezervacije le do višine, ki jo nalaga Zakon o 
računovodstvu, za t.i. tržne dejavnosti, in za tožbene zahtevke je bila rezervacija oblikovana. Je 
pa to ena od problematik, ki bo izpostavljena tudi na sestanku z državnim sekretaijem 
Ministrstva za kulturo v naslednjem tednu. V primeru, da bi postaje pridobile status programov 
posebnega pomena za slovensko kulturo, pa se predvajanje in financiranje teh programov ne bo 
vršilo za nazaj, pač pa od pridobitve statusa naprej. Ce bo do tega prišlo že v letu 2002, bo to 
potrebno vključiti v bilanco, kar pa bo pomenilo za to višino spremenjeno strukturo porabe 
sredstev. Ob tem je g. Štakul opozoril še na vrsto odprtih in nedorečenih vprašanj (kaj pomem 3%. aii 
je to 3% znotraj pobranega RTV prispevka In stroška pobiranja, ki stane zavod okoli 300 mio SIT, ali pomeni npr. JS od nepobranega RTV 
priseka, itd.) in opozoril, da bi v primeru realizacije tega določila že v tem letu, sredstva lahko 
črpali le iz manjšega obsega programov RTV Slovenija, kajti tovrstne obveznosti in 
obremenitve, ki jih zavodu nalaga država -kot npr. tudi Filmski sklad- pomenijo za zavod 
veliko breme, izpad pa lahko zavod nadoknadi le z manjšo lastno produkcijo. Člani odbora so 
izrazili zaskrbljenost, saj je tovrstno obremenjevanje zavoda postalo razmeroma zelo 
populistično. Kar zadeva pridobivanja mnenj pa so opozorili, da le-ta niso obvezujoča, zato je 
v kar največji meri potrebno upoštevati določila ustreznih zakonov. Dr. Borut J. Sommeregger 
je izpostavil problem zagotavljanja likvidnosti in usklajenosti denarnih tokov, ko mora zavod 
za tri dni koristiti premostitvena posojila -22 mio SIT. Kljub temu, daje generalni direktor že 
na eni predhodnih sej seznanil odbor z negativnim stališčem sindikatov RTV Slovenija do 
predloga o postopnem premiku plačilnega dne iz 15.-ega v mesecu na 18.-**o, je dr. 
Sommeregger predlagal ponovni razmislek o tem predlogu, še posebej z vidika racionalnosti 
poslovanja in ukrepov varčevanja. Generalni direktor je ob tem izpostavil nujnost ukrepov 
varčevanja in ustvarjanje novega načina dela in miselnosti, saj na eni strani pada javna podoba 
zavoda, na drugi strani pa so čedalje večji problemi pri disciplini plačevanja RTV prispevka, ni 
pa tudi moč pričakovati, da se bo RTV prispevek povečeval v odstotkih kot do sedaj. V sled 
tega bo nujno potrebno, da bodo zaposleni imeli večje razumevanje za nujne spremembe in 
bodo morali upoštevati logiko obvladovanja stroškov, sicer bo vodstvo prisiljeno, čeprav si 
tega ne želi, v ustrezen sanacijski program, ki pa bo veliko bolj boleč. Kar zadeva funkcije 
producentov, pa je pojasnil, da bodo ti po novem organigramu v prihodnje vezani neposredno 
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oglaševanja, v primerjavi s planiranim, je generalni direktor pojasnil, da ta ni manjši zavoljo 
nepodpisanih pogodb, pač pa je razlog v zmanjšanem obsegu oglaševanja naročnikov (posledica 
recesije), zato so aktivnosti v službi za marketing usmeijene v izboljšanje samega načina trženja, 
ko bo potrebno čim večje aktivno delovanje na terenu (ne le preko telefona). V odgovoru na 
vprašanje g. Branka Grimsa, je mag. Irma Gubanec pojasnila, daje zaradi kasnejšega sprejema 
Programsko poslovnega načrta za leto 2002 prišlo do zamika starta nekaterih oddaj kot npr. 
jutranjega programa, kar bo posledično vplivalo na spremenjeno frekvenco oddaj na letni ravni, 
saj jih bo manj, ni pa še ocene, kaj bo to pomenilo, oziroma kakšen bo vpliv na finančni del. 
Glede Organizacijske enote Založbe kaset in plošč, je generalni direktor opozoril na previsoke 
zaloge in slabo prodajo, pri čemer pa zložba izdaja določene zapise na različnih medijih, ki so 
t.i. kulturne vrednosti. Ob upoštevanju slednjega in zaradi visokih stroškov njihove produkcije, 
je menil, da le-ta ne more biti samo v programski in finančni domeni RTV Slovenija, pač pa bi 
morala biti tudi v širšem interesu, predvsem Ministrstva za kulturo. Podobno je tudi pri Glasbeni 
produkciji, oziroma angažiranju simfoničnega orkestra, kjer na različne načine prihaja do 
Zmanjševanja prihodka (npr. naročilo orkestra s strani Filharmonije po bistveno nižji ceni). 

Na podlagi razprave sta bila sprejeta (6,-,-) naslednja sklepa: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju zavoda v 
obdobju januar-februar 2002 in ugotavlja, da je poslovni izid boljši od načrtovanega, 
vendar pa je še vedno negativen, in sicer v višini 195 mio SIT. 

2-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija soglaša s predlogom vodstva za povečanje RTV prispevka 
v mesecu aprilu ali maju za 7,5% in predlaga svetu, da ga sprejme. 

Ad3 

Celotna dokumentacija »Slovenska vas« na Kosovu ter poslovanjem v zvezi s tem projektom, je 
bila članom na vpogled v Tajništvu Sveta RTV Slovenija. Na predlog predsedujočega je bil 
soglasno sprejet sklep: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da mu do naslednje seje 
posreduje vsebinsko poročilo v zvezi s projektom »Slovenska vas« na Kosovu in 
poslovanjem v zvezi Z njim. 

Člani odbora so prejeli pisne odgovore in pojasnila k sprejetim sklepom odbora v zvezi z EMO 
2002 na 4. izredni seji ter »Navodilo za posredovanje podatkov o daljinskem glasovanju 
naročnika« z dogovoijenim obrazcem za naročilo, ki gaje pripravil Telekom Slovenije in bo v 
bodoče posredovan naročnikom v podpis istočasno s ponudbo in dogovoijenim obrazcem za 
vsako naročeno daljinsko glasovanje. Celotna dokumentacija, vezana na EMO 2002 je bila 
članom odbora na vpogled v Tajništvu sveta. 

Na vprašanje g. Grimsa je generalni direktor odgovoril, da se je izkazalo, da je pri 
posredovanju podatkov o daljinskem glasovanju gledalcev in poslušalcev bila angažiranost 
Stinga nepotrebna, zato bo to v prihodnje opravljeno znotraj zavoda. Ob tem je dr. 
Sommeregger opozoril na nepotrebne stroške pri tovrstnem angažiranju zunanjih izvajalcev ter 
v sled dobrih poslovnih običajev predlagal, da se za delo komisij, oziroma žirij V bodoče, izdela 
ustrezen pravilnik, ki naj opredeljuje njihovo neodvisno sestavo (niso poslovno, delovno pravno ipd. vezani 
na organizatorja, prireditelja, ipd.) in ga sprejme Svet RTV Slovenija. Izhajajoč iz predloženega 
poročila, je izrazil prepričanje, da ga. Miša Molk ni imela pooblastila za enostransko 
razveljavitev glasovanja gledalcev in poslušalcev. Glede na to, da se v poročilu sklicuje na 
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pravno mnenje odvetnika, je izpostavil vprašanje, kdo ga bo plačal? Opozoril je še na ustavno 
določilo glede uradnega jezika, ki je v Republiki Sloveniji slovenščina, se pa v razpisnih pogojih 
Razvedrilnega programa pojavlja tekst, da mora biti pesem v enem od uradnih jezikov v RS - 
tudi sedaj pri razpisu za »Slovensko popevko«. Na opozorilo ga. Alenke Dakič, v zvezi z 
razlikami in razmeiji stroškov programa med radiem in televizijo in vprašanje, ali je taka 
stroškovna razlika med medijema običajna tudi v drugih primerljivih RTV hišah, je generalni 
direktor menil, da so stroški povezani z samo organizacijo dela v medijskih hišah, pri čemer pa 
je res, da so glede na različnost obeh medijev tudi normativi zahtevnosti različni. Upoštevaje 
učinke dosedanjega delovanje in s ciljem zmanjševanja stroškov je tudi RTV Slovenija 
pristopila k spremembi notranje organiziranosti, da bi bila zagotovljena čim večja racionalnost 
poslovanja, bolj funkcionalna razmestitev služb in oddelkov ter večja projektna organiziranost. 
Na tej podlagi se bo pristopilo tudi k prenovi poslovnih procesov, kjer je trend prizadevanj v 
smeri vodenja enotne uredniške politike za vse radijske in televizijske programe -npr. športni 
program, glasbeni ipd.. In njegova zahteva je, da radio in televizija skupaj pristopita k projektom 
kot so npr. olimpiade, različna svetovna prvenstva, da se dogodki pokrivajo bimedialno. Kar 
zadeva stroškov dela, so ti v strukturi stroškov previsoki, saj predstavljajo že 50%. Člane odbora 
je v nadaljevanju podrobneje seznanil s prenovo plačnega sistema, ki naj bi jo uveljavili s 1. 
junijem 2002. Največja pozornost je trenutno namenjena ponovnemu vrednotenju, usklajevanju 
in razvrščanju novinarskih poklicev, medtem ko so ostali že več ali manj ovrednoteni in 
razvrščeni v tarifne in plačilne razrede. Ob tem je opozoril, da so bili k sodelovanju od vsega 
začetka povabljeni tudi sindikati, ki pa niso opravili svoje vloge kot je bilo pričakovati -zato bo 
vzpostavljena še večja komunikacija in vključitev sodelovanja vodij služb in oddelkov, 
odgovornih urednikov in urednikov programov. 

Sprejeta sta bila sledeča sklepa: 

3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da so v skladu s sklepi odbora pripravljeni 
predlogi ustreznih pogodb. 

3-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z odločitvijo generalnega direktorja, da se 
bo daljinsko glasovanje v bodoče odvijalo in urejalo direktno med RTV Slovenija in 
Telekomom. 

Na seji so člani odbora prejeli pisno informacijo o aktivnostih na področju najema 
transpondeijev in lastništva v delniški družbi Eutelsat, ki je priloga originala zapisnika. 
Podrobnejše pojasnilo sta na seji podala generalni direktor in pomočnica generalnega 
direktorja za ekonomiko poslovanja. Na vprašanje g. Branka Grimsa v zvezi s podnajemom 
transpondeijev, je mag. Irma Gubanec pojasnila, da je zavod v preteklem tednu podpisal 
pogodbo O Uporabi prostih satelitskih kapacitet (del transponderja-ctlodnevni kanal) s podjetjem Asco. 
Zaradi tehničnih omejitev je bil dogovor za podnajem zaenkrat le enega kanala, medtem ko so v 
teku pogajanja za podnajem preostalega dela neizkoriščenih kapacitet. Z namenom proučitve 
možnosti sodelovanja v prihodnje, oziroma preoblikovanja obstoječe pogodbe -pridobitve 
ustreznih zavarovanj- pa je v mesecu aprilu predviden tudi sestanek s Canalom plus. Kar zadeva 
Euro Casta pa je zadeva v tožbenem postopku na sodišču. V zvezi z ureditvijo razmerij s 
poslovnimi bankami je člane odbora seznanila, da je zavod -po večjem številu opravljenih 
sestankov s predstavniki NLB in glede na spremenjene pogoje iz osnovne pogodbe in aneksa k 
pogodbi, ki izhajajo iz kapitalskega preoblikovanja Eutelsat v delniško družbo- zaprosil za 
ustrezno soglasje za predčasno vračilo posojila. V primeru pogodbe o dolgoročnem deviznem 
kreditu, kjer ima Probanka zavarovane terjatve z zastavitvijo na nepremičnini, pa je RTV 
Slovenija posredovala prošnjo za izbris hipoteke, saj ocenjuje, da obstoječa zavarovanja - 
akcepti, menice- omogočajo ustrezno zavarovanje njihove kreditne izpostavljenosti. 
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V nadaljevanju so člani odbora podprli vodstvo pri reševanju in urejanju razmerij v zadevi 
Eutelsat ter podprli predložene aktivnosti vodstva. Kar zadeva morebitne prodaje delnic pa je g. 
Grims predlagal, da se pravočasno v to vključi tudi Svet RTV Slovenija. Dr. Sommeregger je 
ponovno izrazil skeptičnost nad ugodno rešljivostjo zadeve za RTV Slovenija in apeliral na 
upoštevanje dejstva, da naročniki niso pripravljeni plačevati več kot le naročnino, saj se 
nenazadnje tudi razmerje pomena satelitske dejavnosti zaradi komunikacij preko oceanskih zvez 
in na drugi strani televizijske dejavnosti, manjša v škodo slednje (omenila le mag. Gubanicva). 

Na podlagi razprave je bil soglasno sprejet sklep: 

3—4 Nadzorni odbor RTV Slovenija podpira vodstvo zavoda pri urejanju razmerij in aktivnosti 
v zvezi z Eutelsatom. 

Seja je bila končana ob 14.35 uri. 

Zapisala: 
Darja Kocjan, l.r 

Predsednik Nadzornega odbora: 
Branko Grims, l.r. 
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA 
Nadzorni odbor RTV Slovenija 
Ljubljana, Kolodvorska 2 

Datum: 19.06.2002 

ZAPISNIK 

35. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 18. junija 2002. Seja seje pričela ob 
13.10 uri v sejni sobi 4 A/23, RTV centra. 

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič, Jožica 
Komatar, Vida Petrovčič, Alenka Dakič in dr. Borut J. Sommeregger 

ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: Anton Majzelj 

OSTALI PRISOTNI'. Aleks Štakul (generalni direktor RTV Slovenija) 

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims. 

Obravnavanje bil naslednji 

dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 34. redne seje ter pregled realizacije sklepov 
2. Pregled dela Nadzornega odbora RTV Slovenija v mandatnem obdobju 1998 - 2002 
3. Razno 

Adl 

Z vabilom za sejo so člani odbora prejeli predlog zapisnika 34. redne seje. Sprejetje bil sklep: 

1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 34. redne seje brez pripomb. 

Ob realizaciji sklepov je predsedujoči seznanil člane, da je bil v skladu z dogovorom 
naslovljen dopis na Urad RS za varstvo konkurence (da .gied* na monopaim poloti media pootov- prouči 
problematiko In ukrepa v skladu s svojimi pristojnostmi). 

Ad 2 

Člani odbora so v gradivu prejeli pregled dela Nadzornega odbora RTV Slovenija v 
mandatnem obdobju 1998 - 2002, ki je priloga originala zapisnika. 

V razpravi je g. Branko Grims predlagal, da se poročilo v delu, ki se nanaša na izpostavljeno 
vprašanje komercializacije nacionalne RTV Slovenija (kaj je sploh dopustno, v kolikšni meri. kdaj in pod 
kaUnimi pogoji) dopolni, daje do izpostavitve vprašanja prišlo ob prenosu proslava ob 50-letnici 
Mercatoija. Takrat je bilo namreč ugotovljeno, da ni zakonske ali kake druge osnove, 
oziroma, da sploh niso opredeljena pravila za prenose prireditev, ki so v organizaciji oziroma 
interesu neke druge, privatne organizacije. Zato je bilo predlagano, da se s posebnim 
pravilnikom čimprej določijo meje, do katerih je dopustna komercializacije nacionalne RTV 
Slovenija (mora upoštevati tudi smernice in načela EBU v zveil z Javno RTV ter načelo enakopravne dostopnosti do 
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programskega prostora pod enakimi pogoji za vsej. Pravilnik pa naj bi urejal tudi prenose prireditev, kadar 
te niso organizirane s strani Javnega zavoda RTV Slovenija, oziroma niso državnega značaja. 

Člani so bili soglasni, da so sestavni del poročila o delu odbora tudi zapisniki sej. 

Soglasno je bil sprejet sklep: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme pregled dela Nadzornega odbora RTV 
Slovenija v mandatnem obdobju 1998 - 2002. Priloga poročila so zapisniki sej 
Nadzornega odbora. 

Ad 3 

Predsednik nadzornega odbora je obvestil člane, da je bil s strani Sindikata kulturnih in 
umetniških ustvarjalcev naslovljen sklep predsedstva z dne 21. maja 2002, v katerem 
izpostavljajo vprašanje nagrajevanja vodilnih delavcev zavoda. Upoštevaje, da je to zadnja 
seja nadzornega odbora v tem mandatu, je bil na predlog predsedujočega sprejet sklep: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija zaradi izteka mandata prepušča v obravnavo članom 
odbora naslednjega sklica sklep predsedstva Sindikata kulturnih in umetniških 
ustvarjalcev RTV Slovenija z dne 21. maja 2002. 

Prisotni so soglašali z oceno dr. Metke Tekavčič, da je bila prireditev ob 30-letnici Vala 202 
zelo dobra, toda upravičena je tudi kritika glede protokolarne pomanjkljivosti. Še posebej, 
kadar je organizacija tovrstnih prireditev v okviru zavoda, se spodrsljaji, da nanje nista 
vabljena niti Svet RTV Slovenija niti Nadzorni odbor, ne smejo več ponoviti. Na ureditev 
protokola znotraj javnega zavoda je opozarjal že odbor preteklega mandata (le posebej si je za 
ureditev prizadevala dr. Metka Tekavčič). je dejal dr. Borut J. Sommeregger in predlagal, da vodstvo 
razmisli o vzpostavitvi oddelka za promocijo (ne v okviru marketinga), ki bi imel ingerenco nad 
celim zavodom. Predlog je podprla tudi ga. Vida Petrovčič in opozorila na možne negativne 
učinke v primerih organizacijskih spodrsljajev. Poleg promocije pa je predlagala, da se 
razmisli tudi o možnosti posebne ponudbe (prodaja izde/km umne produkcije) za zainteresirane gledalce 
in poslušalce - marchendising. 

Na podlagi razprave sta bila sprejeta sledeča sklepa: 

3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija izreka čestitke ekipi Vala 2002 ob 30-letnici 

3-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija poziva vodstvo zavoda, da čimprej pristopi k enotni 
ureditvi protokola JZ RTV Slovenija 

Na izpostavljeno vprašanje g. Branka Grimsa v zvezi z morebitnim sankcioniranjem 
dopisnika v ZDA -še posebej glede 11. septembra 2001, ko si kot dopisnik nacionalne RTV 
Slovenija ne bi smel privoščiti komentarja, kakršnega si je, se je generalni direktor strinjal, 
da je bilo dejanje nedopustno, zato je bilo tudi s strani RTV Slovenija dano (dotuni osebi) 
takojšnje opravičilo. Upoštevaje, da delo dopisnikov v tuji spremlja posebna komisija, ki jih 
imenuje, pa pričakuje, da bo prekršek obravnavala in sprejela ustrezne sankcije. Sicer pa 
vprašanje sodi v pristojnost direktorice TV programov RTV Slovenija. 

Glede na to, da bi naj nacionalna RTV Slovenija sledila nacionalnemu interesu in ob tem 
uveljavljala sprejeta načela novinarske etike, je g. Crims opozoril na neenakomerno 
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na kontroling porabe (finančni komroiing) in ne več na vodje, direktorje OE/PE ali odgovorne 
urednike, kot do sedaj. 

Na podlagi razprave je bil soglasno (};■;■) sprejet sklep: 

2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z revizijskim poročilom revizijske hiše 
ErnstJi Young o revidiranju izkaza stanja JZ RTV Slovenija z dne 31. decembra 2001 in 
Z njim povezan izkaz prihodkov in odhodkov za poslovno leto, ki se je končalo na isti 
dan ter pojasnili vodstva zavoda na ugotovitve, ki izhajajo iz Pisma poslovodstvu. 
Nadzorni odbor naroča generalnemu direktorju, da ugotovljene nepravilnosti in 
pomanjkljivosti, ki izhajajo iz revizijskega poročila in pisma poslovodstvu, odpravi v 
najkrajšem moirtem času, oziroma najkasneje do konca leta 2002 ter o tem sproti 
obvešča odbor. 

Ad 3 

Člani odbora so v gradivu prejeli poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-april 2002 s 
tabelarnim pregledom, kije priloga originala zapisnika. Mag. Irma Gubanec je pojasnila, da 
je bil poslovni rezultat v obravnavanem obdobju negativen v višini 20 mio SIT in je v 
primerjavi s planom slabši za 84 mio SIT.Vzrok za zaostajanje za planom je predvsem pri 
prihodkih iz poslovanja, in sicer tako prihodki od RTV prispevka, vsi komercialni prihodki kot 
tudi prihodki od sofinanciranja izven zakona. Zato se je povečal tudi kumulativni negativni 
rezultat, ki po štirih mesecih leta skupaj znaša 117 mio SIT, vendar pa je ldjub temu še vedno 
za 243 mio SIT boljši od načrtovanega. K boljšemu odmiku od plana so največ prispevali nižji 
variabilni in fiksni stroški, stroški dela, odhodki od financiranja, izredni odhodki ter ugoden 
saldo odpisanih teijatev komercialne dejavnosti in nad planski prihodki od financiranja. Sicer 
pa po enotah napovedujejo, da se bodo zmanjšali dosedanji kumulativni prihranki variabilnih 
kot tudi fiksnih stroškov, s tem ne bo več tako ugodnih odmikov od plana, kar je delno že 
uresničeno v mesecu aprilu. Kar zadeva rezultat iz poslovanja -kjer so izločeni prihodki in 
odhodki iz financiranja in izredni prihodki in odhodki- je v letošnjem letu negativen v višini 86 
mio SIT. Ta je zaradi oblikovanja popravka, ki se nanaša na stroške sodnih izvršiteljev in 
popravkov teijatev od RTV prispevka, ki so starejše od 180 dni, sicer za 394 mio SIT slabši kot 
v preteklem letu, toda teh popravkov v prvih štirih mesecih leta 2001 še ni bilo. Prav tako 
naraščajo hitreje od prihodkov iz poslovanja tudi stroški dela, fiksni stroški in amortizacijski 
odhodki. Tudi denarni tok je bil v obdobju januar-april 2002 negativen v višini 159 mio SIT, 
kar pomeni, da seje za pokritje vseh odtokov uporabilo tudi ustvarjena sredstva preteklega leta. 
Kar zadeva denarnega toka iz investicijske dejavnosti je ta negativen, in sicer v višini 553 mio 
SIT, vendar pa je za 117 mio SIT boljši od načrtovanega. Pri tem pa je opozorila, daje bila 
investicijska poraba nižja od planirane, ker je prišlo do zamika izvedbe razpisov v skladu z 
Zakonom o javnih naročilih, kar pa bo pomenilo tudi časovni zamik porabe v dnigo polovico 
leta. Prav tako se bo v isto obdobje pomaknil negativni učinek nižje realizacije prihodkov od 
RTV prispevka (mrtaiuirano povtia^t v/tbruarju), ki znaša v prvi četrtini leta okoli 120 mio SIT ter 
nekoliko nižja realizacija prihodkov od oglaševanja. V sled tega bo do konca meseca narejena 
ocena poslovanja do konca leta, saj bo najverjetneje potreben rebalans plana. Generalni 
direktor je v nadaljevanju še podal informacijo o poteku pogovorov s Pro Plus glede 
svetovnega prvenstva v nogometu, kjer ni prišlo do ustreznega in sprejemljivega dogovora za 
obe strani. Kljub temu je izrazil upanje, da se bodo stvari dolgoročno uredile v korist obeh 
RTV postaj, vsaj v primerih, ko gre za prireditve mednarodnega evropskega in svetovnega 
značaja. 
Na izpostavljeno opozorilo ga. Vide Petrovčič v zvezi z nedovoljenim monopolnim 
združevanjem poolov, je bil sprejet dogovor, da predsednik odbora, namestnica predsednika 
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in vodja Tajništva Sveta RTV Slovenija v naslednjih dneh na pristojni Urad za varstvo 
konkurence, naslovijo ustrezen dopis. 

Soglasno a-.-; je bil sprejet sklep: 

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanja RTV Slovenija 
v obdobju januar-april 2002. 

Ad 4 

V gradivu je bil članom odbora predložen Pravilnik o računovodstvu, ki je priloga originala 
zapisnika. Predstavitev je na seji podala mag. Irma Gubanec. Pojasnila je, daje pravilnik izdal 
generalni direktor, in sicer na podlagi Statuta RTV Slovenija, Zakona o računovodstvu, Zakona 
o javnih financah in Slovenskih računovodskih standardih. Z njim se ureja organiziranost in 
vodenje računovodstva za celoten zavod, ki vključuje vse registrirane organizacijske enote. 
Podrobneje je tako opredeljena in določena organiziranost in vodenje računovodstva, 
knjigovodskih listin in poslovnih knjig, računovodskih izkazov in poslovnih poročil, način in 
čas hranjenja knjigovodskih listin, poslovnih knjig in letnih poročil ter izkazovanje in 
vrednotenje postavk v računovodskih izkazih. 
Soglasno (3;-:-) je bil sprejet sklep: 

4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija podpira izdajo Pravilnika o računovodstvu. 

AdS 

Predsedujoči je člane odbora seznanil s sklepom predsedstva Sindikata kulturnih in umetniških 
delavcev z dne 14.05.2002 in pobudo Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije z dne 
20.05.2002. Glede na to, da se prva zadeva nanaša na enega od članov sveta, medtem ko gre v 
drugi za pobudo, ki je vezana na zahtevo za zamenjavo odgovorne urednice Kulturno 
umetniškega programa TV Slovenija, je predsedujoči menil, da obe zadevi sodita v primarno 
pristojnost Sveta RTV Slovenija, zato se ju v tem trenutku prepusti v obravnavo svetu. V 
primeru, da se bo izkazala drugačna potreba, pa bo odbor odločal na naslednji seji. Soglasno 
P:-;-) je bil sprejet sklep: 

5-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s sklepom predsedstva Sindikata 
kulturnih in umetniških delavcev z dne 14.05.2002 in pobudo Sindikata delavcev 
radiodifuzije Slovenije z dne 20.05.2002. Glede na vsebino obeh zadev Nadzorni odbor 
ugotavlja, da sodita primarno v pristojnost Sveta RTV Slovenija. 

Člani Nadzornega odbora so izrekli pohvalo vodstvu zavoda za izdajo publikacije »Letno 
poročilo 2001«. 

Seja je bila končana ob 14.30 uri. 

Zapisala: Predsednik Nadzornega odbora: 
Darja Kocjan, l.r. Branko Grims, l.r. 
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NAROČILNICA 

| Ime in priimek:   

i Naslov:    

■ Telefon: Poštna številka:  

Podjetje:    

I Davčna številka:    

I NAROČAM  IZVOD(OV) POROČEVALCA DZ REPUBLIKE SLOVENIJE 

| Datum:    

i Podpis naročnika (-ce) oz. pooblaščene osebe:   

Naročilnico pošljite na naslov: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, 1000 LJUBLJANA, 
ŠUBIČEVA 4; TEL.: (01) 47-89-788; FAX: (01) 47-89-856 

I^Cena izvoda Poročevalca je 630 tolarjev (brez davka). Naročnina se obračunava mesečno. 



Izdaja Državni zbor Republike Slovenije - Naslov uredništva: Državni zbor Republike Slovenije, Ljubljana, Šubičeva 4, urednica Jasna Urbanija, tel. (01) 47-89-787 - Tisk 
SET Vevče, Vevška 52, Ljubljana - Polje - Cena Izvoda 630 tolar|ev (brez davka) - plačilo v roku 8 dni po prejemu računa - TRR: Državni zbor Republike Slovenije, 
Ljubljana, 01100-8450000512 - Naročniške zadeve: telefon (01) 47-89-788 ali 47-89-717. Številka faksa: (01) 47-89-856. ISSN 1318-0169. Na podlagi Zakona o 
davku na dodano vrednost sodi ta publikacija med proizvode, za katere se obračunava davek na dodano vrednost po stopnji 8,5% (Ur. I. RS, 
št.89/98) 
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