DRŽAVNEGA ZBORA REPUBLIKE SLOVENIJE
Ljubljana, 29. julij 2002

Letnik XXVIII

POROČILO
- Skrajšano poročilo o delu in zapisniki vseh sej Nadzornega Odbora RTV Slovenije v mandatnem obdobju
julij 1998 - julij 2002 - EPA 590 - III

Št. 76
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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,

Na osnovi določit 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 :
davčna številka :
TRR
:

5022924
21881677
01100-8450000512

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.
Uredništvo Poročevalca
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
SVET RTV SLOVENIJA, KOLODVORSKA 2,
1550 LJUBLJANA

vseh sej Nadzornega odbora RTV Slovenija v mandatnem
obdobju julij 1998 - julij 2002.

Nadzorni odbor RTV Slovenija

Predsednik Nadzornega odbora RTV Slovenija:
Branko Grims, l.r.

Ljubljana, 2. julij 2002
Nadzorni odbor RTV Slovenija pošilja v skladu z Zakonom o
RTV Slovenija, v prilogi skrajšano poročilo o delu in zapisnike

9. julij 2002

Priloge:
- poročilo o delu Nadzornega odbora RTV Slovenija
- zapisnik
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radiotelevizijaIslovenija
SVET RTV SLOVENIJA, KOLODVORSKA 2, 1550 LJUBLJANA
tal.: 01 475 2142; faks: 01 475 2170; t-mail: «v®Lrtvs@nv*lo.si
Nadzorni odbor RTV Slovenija
V Ljubljani, 02. julija 2002

NADZORNI ODBOR RTV SLOVENIJA
V OBDOBJU 1998 -2002
Nadzorni odbor RTV Slovenija po Zakonu o RTV Slovenija in statutu zavoda nadzira
poslovanje RTV Slovenija; pregleduje finančni načrt, periodične obračune in
zaključni račun; obravnava predlog za uporabo morebitnih presežkov prihodkov ter
poslovna poročila; nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja; pisno
obvešča Svet RTV Slovenija in Državni zbor RS o svojih ugotovitvah ter opravlja
druge naloge, določene s statutom.
Nadzorni odbor šteje sedem članov; petjih imenuje Državni zbor RS, dva pa izvolijo
zaposleni v RTV Slovenija. V mandatnem obdobju 1998 - 2002 je nadzorni odbor
deloval v sestavi, g. Branko Grims, ga. Jožica Komatar, g. Anton Majzelj, dr. Borut J.
Sommeregger, dr. Metka Tekavčič ter g. Sandi Čolnik in Vida Petrovčič. V letu 2000
je bila namesto g. Sandija Čolnika v nadzorni odbor iz vrst zaposlenih izvoljena ga.
Alenka Dakič.
V štirih letih se je Nadzorni odbor sestal na 35. rednih in 4. izrednih sejah. Delo
odbora je šest mesecev vodila dr. Metka Tekavčič, kot v.d. predsednice, na 5. redni
seji pa je bil za predsednika izvoljen g. Branko Grims. Za namestnika je bil izvoljen
g. Sandi Čolnik, ob prenehanju njegovega mandata, gaje na tej funkciji nasledila ga.
Vida Petrovčič.
Že na prvi seji so se člani nadzornega odbora seznanili polletnimi rezultati poslovanja
zavoda. Ustvarjen je bil prihodek v višini 8 327 mio sit in odhodki v višini 6 494 mio
sit. V tem času je naročnina kot temeljni vir financiranja predstavljala 70%,
realizirani prihodki od oglaševanja pa 23% celotnega prihodka. Zavod je v prvi
polovici leta 1998 izkazoval presežek prihodkov nad odhodki v višini 9 mio sit oz. za
120 mio sit boljši poslovni rezultat od načrtovanega. Skupna izguba pa je v tem
obdobju znašala 2 296 mio sit.
V sklopu svojih pristojnosti je nadzorni odbor poslovanje zavoda redno spremljal na
podlagi mesečnih poročil o poslovanju. Podrobno je obravnaval finančne izkaze
zavoda ter na podlagi revidiranja letnih poslovnih rezultatov tudi ugotovljene
nepravilnosti. Ob zaključnih računih je podrobno obravnaval ugotovljene
nepravilnosti in v zvezi s tem poleg ugotovitve, da se razen v redkih primerih kot je
npr. popis osnovnih sredstev, te niso ponavljale, na podlagi mnenj in opozoril
revizoija kot tudi ob upoštevanju pojasnil vodstva vselej teijal, da se ugotovljene
nepravilnosti čim prej odpravijo bodisi z organizacijskimi ukrepi, bodisi preko
uveljavljanja in doslednega spoštovanja internih pravil v poslovanju zavoda.
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Ob zaključku poslovnega leta 1998 je zavod zabeležil za 17 876 mio sit prihodkov in
za 18 121 mio sit odhodkov in izkazoval izgubo iz tekočega poslovanja v višini 245
mio sit. Celotna izguba zavoda je v tem obdobju znašala 2 550 mio sit. V letu 1999 je
bilo zabeleženih 19 708 mio sit prihodkov, odhodki so znašali 19 529 mio sit, zavod
pa je izkazal presežek prihodkov nad odhodki v višini 178 mio sit; celotna izguba je
še vedno znašala 2 550 mio sit. Poslovni rezultat za leto 2000 je izkazoval za 23 659
mio sit prihodkov, 21 976 mio sit odhodkov ter presežek v višini* 1 682 mio sit. Po
uskladitvi z novim Zakonom o računovodstvu je skupna izguba iz preteklih let znašala
1 432 mio sit in jo je zavod v celoti pokril iz naslova izkazanega presežka prihodkov
nad odhodki v letu 2000. Zavod je tako izkazoval presežek prihodkov v skupni višini
250 mio sit. Zaključni račun za leto 2001 pa je izkazal za 25 671 mio sit prihodkov, za
25 352 mio sit odhodkov ter presežek v višini 319 mio sit. Na predlog vodstva se je
del skupno izkazanega presežka v višini 570 mio sit razporedil na poslovnim sklad,
del pa je ostal nerazporejen.
Nadzorni odbor je na začetku poslovnega leta 2001 ugotovil, da je zavod uspel
konsolidirati tekoče finančno poslovanje, a je hkrati opozoril, da so ugodni finančni
izkazi bolj posledica spremenjene zakonodaje kot resnih premikov k izboljšanju
materialnega položaja. Opozoril je, da racionalizacija poslovanja do sedaj v zavodu ni
potekala enakomerno in da še niso izkoriščene vse notranje rezerve saj med tem, ko se
na eni strani srečujejo programski delavci že z nevzdržnimi razmerami, v posameznih
enotah predimenzioniranosti niso niti poskušali odpraviti ali vsaj zapolniti z novimi
programskimi vsebinami. Ob dejstvu, da Vlada RS ni povišala RTV prispevka, kot je
bilo načrtovano, je nadzorni odbor pozval vodstvo k varčevalnim ukrepom. Iz istega
razloga je sredi leta 2001 podprl tudi rebalans plana. Ob zaključku leta 2001 je
nadzorni odbor ugotovil, da je zavod poslovno leto zaključil s pozitivnim poslovnim
rezultatom, a tudi, da razmeroma ugodeni knjigovodski izkazi še ne pomenijo
trajnejše konsolidacije poslovanja zavoda in da v danih materialnih okvirih ni prostora
za prevelike apetite in pretirane ambicije.
Nadzorni odbor RTV Slovenija je že v prvem letu mandata ob predlogu za povišanje
RTV naročnine opozoril, da mora država kot lastnica sodelovati pri pokrivanju izgube
iz preteklih let kot tudi, da država ni izpolnila obveznosti do zavoda iz naslova
poravnave vojne škode, čeprav jo k temu obvezuje tudi sklep Državnega zbora
Republike Slovenije. Priporočil je tudi, da se neizplačana vojna škoda kompenzira pri
obračunu frekvenčnin. Hkrati je ponovno pozval Državni zbor RS k celoviti
obravnavi problematike Javnega zavoda RTV Slovenija.
Že na začetku mandata je bilo opazno zaostajanje prihodkov marketinga za
planiranimi, zato je odbor podrobno proučil način poslovanja zavoda z oglaševalskimi
agencijami. Nekajkrat je obravnaval odprte postavke oglaševalskih agencij ter odpise
terjatev in se seznanil tudi z merili in poslovno politiko zavoda na tem področju. Med
drugim je ob prenosu proslave ob 50-letnici Mercatoija ugotovil, da v veljavnih
predpisih RTV Slovenija ni podlage za takšne posege v program; niti niso opredeljena
pravila za prenose prireditev, ki so v organizaciji oziroma interesu neke druge,
privatne organizacije. Zato je predlagal, da se čimprej določijo meje, do katerih je
dopustna komercializacija nacionalne RTV Slovenija (kaj je sploh dopustno, v
kolikšni meri, kdaj in pod kakšnimi pogoji) s posebnim pravilnikom, ki mora
upoštevati tudi smernice in načela EBU v zvezi z javno RTV ter načelo enakopravne
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dostopnosti do programskega prostora pod enakimi pogoji za vse. Pravilnik naj bi
urejal tudi prenose prireditev, kadar te niso organizirane s strani Javnega zavoda
RTV Slovenija, oziroma niso državnega značaja. Nadzorni odbor ocenjuje, daje tudi
programski del bistveno soodgovoren za ustvarjeni poslovni uspeh Javnega zavoda
RTV Slovenija, zato je med drugim predlagal, da programsko vodstvo preveri
finančne, ekonomske in statutarne implikacije posameznih oddaj, ki jih sofinancirajo
ministrstva in tudi z vidika zakonske dopustnosti prouči tovrstno promocijo. Ob
obravnavi izhodišč za pripravo strateškega načrta Javnega zavoda RTV Slovenija do
leta 2005 se je zavzel za ustrezno opredelitev razmerja med prihodki RTV prispevka
in komercialnimi prihodki.
Nadzorni odbor je preveril tudi v kolikšni meri zavod izpolnjuje zakonska določila o
javnih razpisih kot tudi, v kolikšni meri se programi sponzorirajo in kolikšen delež
odpade na kooprodukcije. V zvezi s slednjim je od vodstva terjal preverbo skladnosti
internega pravilnika z Zakonom o javnih naročilih kot tudi jasne kriterije, kdaj se
programski projekt lahko realizira preko kooprodukcije in kdaj z javnim razpisom.
Jasno je bilo poudaijeno, da mora zavod organizacijsko in strokovno dosledno izvajati
javne razpise v skladu z Zakonom o javnih naročilih in še posebej 6. člena Zakona o
RTV Slovenija.
Tekom mandata je preveril tudi pogoje, pod katerimi je zavod do tedaj najemal kredite
in tekoče spremljal stanje zadolženosti. Generalnemu direktorju je tudi priporočil, da
pri vodenju poslovanja z bankami upošteva tudi možnost, da prevelika odvisnosti od
ene same banke lahko privede do vpliva na uredniško politiko oz. program. Spremljal
pa je tudi stanje teijatev zavoda napram pravnim in fizičnim osebam, ki je v veliki
meri vplivalo na likvidnostno stanje zavoda in povzročalo pogosto nesorazmerne
stroške izterjave.
Sprotno je spremljal in podpiraj prizadevanja vodstva po zakonski spremembi
zajemanja podatkov o RTV naročnikih oz. kasneje plačnikov RTV prispevka kot tudi
učinke novega zajemanja podatkov in ob tem ugotavljal, da ti niso sledili prvotni
oceni.
Nadzorni odbor RTV Slovenija je nasprotoval predlogu, da bi se sredstva za Filmski
sklad zbirala preko RTV prispevka, saj to delno zabriše učinke poslovanja in bremeni
stroške Javnega zavoda RTV Slovenija in prav tako namenskemu izdvajanju sredstev
RTV prispevka za programe posebnega - lokalnega pomena.
V zvezi s pozivi oz. opozorili sindikatov na nepravilnosti v poslovanju zavoda je
nadzorni odbor najprej tcijal, da revizor ob reviziji poslovanja posebej prouči vse
navedbe iz "Predloga pristojnim organom in institucijam za pregled finančnega
poslovanja Javnega zavoda RTV Slovenija", še posebej z vidika skladnosti poslovanja
javnega zavoda z določili Zakona o javnih naročilih, Zakona o javnih financah ter
Pravilnika o koprodukcijah. Zahteval je tudi, da se opravi preverba vlaganj Javnega
zavoda RTV Slovenija v Eutelsat. Hkrati je predlagal Računskemu sodišču, da v
skladu s predpisi čimprej opravi revizijo poslovanja Javnega zavoda RTV Slovenija.
Nadzorni odbor je tudi zahteval, da se vsi poslovni dogodki Javnega zavoda RTV
Slovenija beležijo samo na enem mestu, saj sicer ni mogoč ustrezen nadzor nad
poslovanjem, zaradi česar prihaja do podvajanj in napak. Pozval pa je tudi tožilstvo,
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da čimprej poda ugotovitve v zvezi z opravljeno preiskavo. Ob obravnavi dokončnega
poročila Računskega sodišča o poslovanju RTV Slovenija v letih 1998 in 1999, ki je
na poslovanje zavoda podalo mnenje s pridržkom, in Poročila o revidiranju
poslovanja zavoda za leto 2000 je zahteval, da se nepravilnosti na katere opozarjata
tako Računsko sodišče kot revizor odpravijo do konca leta kot tudi, da se ugotovi
neposredna odgovornost. Ob revizijskem poročilu o poslovanju službe za trženje in
stike z javnostmi v letih 2000 in 2001 je zahteval, da se preverijo vse pogodbe in na
primeren način prekinejo vse, z vidika novele Zakona o RTV Slovenija, nedovoljene
povezave. Generalnega direktorja je tudi pozval, da prouči učinke monopola media
poolov na področju oglaševanja, kjer se vzpostavlja t.i. kartelni položaj, kar po
mnenju odbora ni v skladu z evropskimi normami in veljavno slovensko zakonodajo.
Odbor pa je na nevzdržen položaj opozoril tudi Urad za varstvo konkurence. Nadzorni
odbor se je seznanil tudi z revizijskim poročilom v zvezi z investicijami v
opredmetena in neopredmetena osnovna sredstva na podlagi javnih naročil v letih
2000 in 2001.
Nadzorni odbor je na začetku mandata podprl sklep o najetju kredita za vplačilo
kapitala v Eutelsat in za podpis ustrezne pogodbe pooblasti generalnega direktorja
RTV Slovenija pod pogojem, da pred podpisom pogodbe pridobi ustrezno soglasje
Vlade RS ter zagotovi prenos signatorija s strani Vlade RS na Javni zavod RTV
Slovenija- Na več sejah je obravnaval poslovanje Javnega zavoda RTV Slovenija z
Eutelsatom in terjal revizijo poslovnega sodelovanja s to mednarodno organizacijo,
kot tudi natančno poročilo o odprtih terjatvah RTV do najemnikov transpondeija. Na
podlagi poročila Revizijske hiše Ernst&Young pa je ugotovil, da se podatki iz
revizijskega poročila bistveno razhajajo od podatkov, ki so bili posredovani odboru v
času njegovega mandata, zato seje odločil, da razpoložljivo dokumentacijo posreduje
tako ustanovitelju kot državnemu tožilstvu. Hkrati je pozval svet, da celovito prouči
utemeljenost nadaljnjega sodelovanja javnega zavoda pri projektu Eutelsat; ob
upoštevanju naglega tehnološkega razvoja pa tudi možnosti za ustreznejše reševanje
dostopnosti programov za Slovence po svetu, kar tudi sodi v zakonsko opredeljene
funkcije nacionalne RTV.
Nadzorni odbor je med drugim od vodstva terjal, da se v zavodu pripravijo tudi
kriteriji za izplačila avtorskih honorarjev delavcem z individualnimi pogodbami in
predlagal, da le ti izplačujejo le ob soglasju nadzornega odbora. Sprejeto pa je bilo
tudi priporočilo, da naj delavci z individualnimi pogodbami vsakih šest mesecev
podajo tudi izjavo, da vključno z ožjim družinski člani niso lastniki firm, ki poslovno
sodelujejo z RTV Slovenija.
Nadzorni odbor je o svojih ugotovitvah in sklepih sprotno obveščal Svet RTV
Slovenija, posredoval pa jih je tudi Državnemu zboru in drugim institucijam ter
organom, ki so za to pristojni po zakonu. Nadzorni odbor se je odzval tudi vabilu
Komisije DZ za nadzor proračuna in drugih javnih financ, ko je ta obravnavala
poročilo računskega sodišča in revizijsko poročilo o poslovanju zavoda z Eutelsatom.

Predsednik Nadzornega odbora:
Branko Grims, l.r.
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
Nadzorni odbor RTV Slovenija
Ljubljana, Kolodvorska 2
Datum: 24.07.1998

ZAPISNIK

1. redne - konstitutivne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 23. julija 1998. Seja
seje pričela ob 12.05 uri v sobi 4A/23, IV.nadstropje RTV centra.

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA : Branko Grims, Jožica Komatar, mag. Borut
J. Sommeregger, dr. Metka Tekavčič in Sandi Čolnik
ODSOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Vida Petrovčič-opr. in Anton Majzelj
OSTALI PRISOTNI: Janez Čadež (generalni direktor RTV Slovenija)
mag Janez Kocijančič (v.d. predsednika Sveta RTV)
Igor Kadunc (pomočnik gen.dir. za poslovno področje)
Seja je bila sklepčna. Vodil jo je generalni direktor, g. Janez Čadež.

Predlaganje bil naslednji
dnevni red:
1. Konstituiranje Nadzornega odbora
- izvolitev predsednika in namestnika predsednika
2. Poslovnik o delu Nadzornega odbora
3. Informacija o poslovanju JZ RTV Slovenija
v prvem polletju leta 1998
4. Razno.

Adl
Člani Nadzornega odbora so z vabilom za sejo prejeli Odlok državnega zbora o
imenovanju petih članov Nadzornega odbora in sklep Volilne komisije RTV Slovenija o
izvolitvi dveh članov - predstavnikov RTV-ja v Nadzornem odboru RTV Slovenija. Na

8

seji so prejeli pisno prošnjo ga. Vide Petrovčič, da se konstituiranje odbora prestavi na
prvo naslednjo sejo.
Na seji je proti sklicu konstitutivne seje v času letnih dopustov protestiral g. Borut J.
Sommeregger ter glede na odsotnost ga. Vide Petrovčič in g. Antona Majzlja predlagal,
da se kontitutivna seja ponovno skliče v mesecu septembru, ali pa da se prva in druga
točka predlaganega dnevnega reda odložita na naslednjo sejo.
G. Branko Grimsa je predlagal, da Nadzorni odbor odloži le prvo točko (konstituiranje)
na sejo v mesecu septembru, obravnava pa predlog poslovnika in da vodstvo poda
informacijo o poslovanju, ki je predvidena pod tretjo točko dnevnega red.
Dr. Metka Tekavčič je opozorila, da je seja sklepčna (od sedmih članov odbora je prisotnih pet,
od tega en član - predstavnik RTV-ja) in da obstajajo pogoji za konstituiranje Nadzornega
odbora. Ker bo v primeru, da se konstituiranje odloži na naslednjo sejo, zavod neko
obdobje brez Nadzornega odbora, čeravno bi ga lahko imel, je predlagala, da generalni
direktor o tem obvesti Svet RTV Slovenija, Državni zbor RS in KVIAZ.
Po krajši razpravi so člani Nadzornega odbora z večino glasov (4,-,-) sprejeli sklep:
1-1

Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da je sklepčen in da lahko veljavno
odloča o vseh točkah predlaganega dnevnega reda.
Nadzorni odbor, upoštevaje pisno prošnjo in na seji izralen protest, odloži
1. točko - konstituiranje in 2. točko dnevnega reda - sprejem Poslovnika
Nadzornega odbora na naslednjo sejo, ki bo predvidoma 8. septembra 1998.

Dogovorjeno je bilo, da sejo Nadzornega odbora skliče najstarejši član Nadzornega
odbora RTV Slovenija - g. Sandi Čolnik.

Ad 3
Generalni direktor in pomočnik za poslovno področje sta podala informacijo o poslovanju
zavoda RTV Slovenija.v mesecu juniju in prvem polletju leta 1998.
Generalni direktor RTV Slovenija je uvodoma pojasnil, da zavod po daljšem obdobju v
prvi polovici leta izkazuje pozitivni poslovni rezultat. V tem obdobju se je zaključilo tudi
nekaj obsežnejših projektov tako, da osebno ne pričakuje večjih nepredvidljivih izdatkov
do konca leta. Zaskrbljujoče je, da marketing ne dosega planiranega prihodka (tudi na
račun izpada nekaj planiranih oddaj lastne produkcije). Opazni pa so premiki na področju
zmanjševanja materialnih stroškov. Zato tudi ocenjuje, da je ob trendu zmanjševanja
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materialnih stroškov in z dodatnimi akcijami za povečanje prihodka marketinga plan za
leto 1998 mogoče realizirati.
Na vprašanja članov odbora je g. Igor Kadunc, pomočnik generalnega direktoija za
poslovno področje pojasnil, daje bila v prvem polletju amortizacija obračunana za 31 mio
SIT manj, kot je bilo planirano, ker so se investicije počasneje realizirale, ni pa bila
sprejeta odločitev, da se absolutno zniževanje amortizacije zaustavi s pospešeno
amortizacijo na delu opreme. Tako je bila v času od januaija do junija obračunana
amortizacija v višini 797 mio SIT, medtem ko je bilo za investicije porabljenih 493 mio
SIT. Opozoril je tudi na obveznosti zavoda do ORF-a, ki je v letu 1991 priskočili na
pomoč pri obnovi uničenih oddajnikov z nakupom opreme. Z vodstvom ORF-a je
dogovorjeno, da se ta brezobrestni avans v vrednosti približno 20 mio ATS poravna, kot je
bilo prvotno dogovorjeno, s predvajanjem reklamnih spotov, ki jih bo priskrbela ORJF.
Obveznost, ki se je do sedaj knjižila kot darilo, bo potrebno na ustrezen način preknjižiti
kot izredni izdatek, vrednost objav pa kot prihodki od reklam. Stanje kratkoročnih
kreditov je v okviru planiranih finančnih tokov, medtem ko je občutno nižje zaostajanje
pri zapadlih neplačanih računih. Planirani so bili v višini 400 mio SIT, bilo pa jih je za
slabo polovico manj. Razlogi za to so v boljšem poslovnem rezultatu (121 mio SIT) in nižjih
izdatkih za investicije. Na vprašanje g. Grimsa, kako je z odplačevanjem glavnice dolga iz
preteklosti, je g. Kadunc pojasnil, da so bili najeti nekateri krediti, katerih obrestne mere
so razmeroma ugodne, poravnavajo se glavnice, ki zapadejo, medtem ko zavod ne
povečuje zadolženosti (ne najema novih kreditov). Ob tem je mag. Janez Kocijančič dodal, da
vsebinsko tovrstno pokrivanje izgube dolgoročno pomeni manjše investiranje, to je manjše
posodabljanje hiše in gre tudi na račun programa in na račun plač zaposlenih. Na vprašanje
mag. Boruta J. Sommereggerja, kako je s sprejetim sklepom Državnega zbora, po
katerem je država dolžna poravnati vojno škodo, je generalni direktor pojasnil, da znesek
s strani Vlade ni bil vključen v proračun za leto 1998, je pa ob obisku ministra za finance
bilo obljubljeno, da bo vsaj del te postavke vključen v proračun za leto 1999. Mag. Janez
Kocijančič je opozoril na težave pri pokrivanja dolga v celoti preko enega proračuna in na
možnosti, ki so lažje izvedljive npr. državne obveznice, pripis javnemu dolgu in podobno,
kjer je v proračunu potrebno zagotavljati le znesek, ki v tekočem letu zapade (anuitete).
Edina možnost za realizacijo sklepa Državnega zbora O povračilu vojne škode pa je v
kapitalnem zapiranju odnosov (pokrivanje izgube). V kolikor to vprašanje ne bo ustrezno
razrešeno, je zavod dolgoročno obsojen na pokrivanje manjka kapitala s sredstvi iz
finančnega trga, kar je najdražja rešitev in dodatno bremeni tekoče poslovanje. G. Branko
Grims in dr. Metka Tekavčič sta pojasnila, daje Nadzorni odbor (prejšnjega sklica) nekajkrat
opozoril na problematiko in finančno situacijo zavoda, ob ugotovitvi, da država svojih -z
zakonom opredeljenih obveznosti do nacionalne RTV- ne izpolnjuje v celoti (kar je razvidno
tudi iz poročila o delu odbora v obdobju 1994-1998. ki je bil poslan v DZ). Ker je bila skupna
ugotovitev Sveta RTV in Nadzornega odbora, da težave zavod ne bo mogel razrešiti sam,
sta oba organa posredovala tudi pisno pobudo predsedniku Državnega zbora za celovito
obravnavo problematike nacionalne RTV. O položaju zavoda pa je bil seznanjen tudi
predsednik države. Do sedaj efekta ni bilo.
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Ad 4
G. Branko Grints je predlagal, da se predlog Poslovnika o delu Nadzornega odbora do
naslednjega sklica dopolni z določili o proceduri volitev predsednika in namestnika
predsednika Nadzornega odbora.

Seja seje končala ob 13. uri.

Zapisala:
Daija Kocjan, l.r.

29. julij 2002

Generalni direktor RTV Slovenija:
Janez Čadež, l.r.
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
Nadzorni odbor RTV Slovenija
Ljubljana, Kolodvorska 2
Datum: 11.09.1998

ZAPISNIK

2. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 08. septembra 1998. Seja seje
pričela ob 12.15 uri v sobi 4A/23, IV.nadstropje RTV centra.

PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, Jožica Komatar, mag.
Borut J. Sommeregger, dr. Metka Tekavčič.Vida Petrovčič, Sandi Čolnik in Anton
Majzelj - delno
OSTALI PRISOTNI: Janez Čadež (generalni direktor RTV Slovenija) - delno
Igor Kadunc (pomočnik gen.dir. za poslovno področje)

Seja je bila sklepčna. Do izvolitve predsednika je sejo vodil g. Sandi Čolnik.
Predlagan in obravnavanje bil naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 1. redne seje
2. Konstituiranje Nadzornega odbora
- izvolitev predsednika in namestnika predsednika
3. Poslovnik o delu Nadzornega odbora
4. Obravnava poročila o poslovanju JZ RTV Slovenija
v obdobju januar - julij 1998
5. Razno.

Adl
Ob sprejemu zapisnika 1. redne seje se je ga. Vida Petrovčič zahvalila članom
Nadzornega odbora, da so volitve za predsednika in namestnika predsednika odbora
preložili na današnjo sejo.
Sprejetje bil sklep:
1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 1. redne seje brez pripomb.
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Ad2
Na predlog g. Sandija Čolnika, da se zamenja obravnava druge in tretje točke
predlaganega dnevnega, je ga. Vida Petrovčič opozorila, da odbor ne more sprejemati
veljavnih sklepov niti poslovnika, če ni konstituiran. V nastali dilemi, kako s
konstituiranjem in poslovnikom (ali se konstituirati po obstoječem poslovniku ali drugače), je
dr. Metka Tekavčič opozorila na predlog g. Grimsa, ki je na 1.redni seji odbora (po
sprejetju sklepa, da se konstituiranje prestavi na naslednjo sejo) predlagal, da se obstoječi
poslovnik dopolni z določili o proceduri volitev predsednika in namestnika. Strinjala
se je z opozorilom ga. Petrovčič, vendar je menila, da je bil poslovnik dopolnjen s
proceduro volitev prav z namenom, da bi po tem poslovniku potekale tudi volitve. G.
Branko Grims je menil, da odbor potrebuje najprej proceduralne določbe, po katerih
bo izvedel volitve, kar je bilo v predhodnem mandatu urejeno s posebnim sklepom z
določbami poteka volitev, poslovnik pa so sprejemali šele na naslednji seji. Glede na
nastalo situacijo je predlagal sprejem predlaganega poslovnika z določbami o
proceduri volitev in nato izvolitev predsednika in namestnika odbora. Ob tem je ga.
Petrovčič menila, da poslovnika ne more sprejemati organ, ki ga ni, zato v tem
primeru ne more biti na isti seji sprejet poslovnik in biti izvedene volitve, pač pa je
veijetno potrebno, da preteče med enim in drugim določen čas. Predlagala je, da se
odbor najprej konstituira in se nato dogovori o nekem planu dela (npr. spremeni
poslovnik, če je to potrebno, ipd). G Anton Majzelj je predlagal, da se odbor konstituira,
sprejme poslovnik in nato izvoli predsednika in namestnika. Na njegovo vprašanje,
kaj konstituiranje sploh je, je g. Grims odgovoril, da je konstituiranje v bistvu
ugotovitev, da so vsi imenovani veljavno izvoljeni in imajo tudi glasovalno pravico.
Glede na to, da so bili vsi zunanji člani imenovani s strani Državnega zbora, ki je zato
pristojen, oba notranja člana pa izvoljena v skladu s predpisanimi postopki ter ob
dodatni ugotovitvi, da v pritožbenem roku ni bila na njihovo imenovanje ali izvolitev
vložena nobena pritožba, imajo vsi veljavne mandate. Na tej osnovi lahko odbor
sprejme veljavni poslovnik in izpelje volitve. Kar zadeva vprašanja g. Majzlja.
kakšna je razlika med poslovnikom prejšnjega odbora in predlaganim, je dr. Metka
Tekavčič pojasnila, da je razlika le v 9. členu, to je proceduri volitev, ki jih v
prejšnjem poslovniku ni bilo. To pomeni, da se lahko odbor konstituira tudi po
starem poslovniku, toda v tem primeru seje potrebno dogovoriti za proceduro volitev.
G. Grims je predlagal, da se sprejme najprej ugotovitveni sklep, da imajo vsi prisotni
veljavne mandate, nato poseben sklep samo o proceduri volitev, po opravljenih
volitvah pa se obravnava in nato sprejme še poslovnik.
Sprejet (7,0,0) je bil proceduralni sklep :
2-1 Imenovani v Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejmejo proceduralni sklep, po
katerem se najprej ugotovi veljavnost mandatov, sprejme poseben sklep o
proceduri volitev predsednika in namestnika Nadzornega odbora ter
obravnava in sprejme poslovnik odbora.
Na podlagi Odloka Državnega zbora RS o imenovanju petih članov Nadzornega
odbora (g.Branka Grimsa, ga.Jožice Komatar, g. Antona Majzlja, mag. Boruta J.
Sommereggerja in dr. Metke Tekavčič) ter sklepa Volilne komisije RTV Slovenija o
izvolitvi dveh članov, predstavnikov RTV Slovenija (ga. Vide Petrovčič in g. Sandija
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Čolnika) in ugotovitve, da v tem času na imenovanje in izvolitev pristojni organi
Državnega zbora niso obvestili pristojne službe RTV Slovenija o kakršni koli pritožbi
na imenovanje in glede na to, da tudi Volilna komisija na izvolitev dveh Članov s
strani zaposlenih v RTV Slovenija ni prejela nobene pritožbe, je bil sprejet (7,0,0)
ugotovitveni sklep:
2-2 Imenovani v Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavljajo, da so bili imenovani
v skladu s 24. členom Zakona o RTV Slovenija in imajo veljavne mandate v
Nadzornem odboru RTV Slovenija.
Po krajši razpravi je o postopku volitev bil sprejet (7,0,0) sledeči sklep :
2-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme sklep o postopku volitev predsednika
in namestnika predsednika v naslednjem besedilu:
Volitve se izvedejo tako, da se najprej opravijo volitve za predsednika odbora
in potem volitve za namestnika predsednika.
Po enega kandidata za predsednika in namestnika predsednika lahko ustno
ali pisno predlaga vsak član Nadzornega odbora RTV Slovenija.
Kandidati morajo privoliti v kandidaturo najpozneje do uvrstitve na
kandidatno listo.
Kandidati na listah so napisani po abecednem vrstnem redu.
Glasovanje je tajno.
Glasuje se tako, da ima vsak član pravico glasovati za enega kandidata za
predsednika odbora in enega kandidata za namestnika predsednika
nadzornega odbora.
Izvoljen je kandidat, ki je dobil večino glasov vseh članov nadzornega
odbora. Če dobita največ glasov dva kandidata ali več kandidatov, se med
njimaft) glasovanje ponovi
. Če kandidat za predsednika oz. namestnika ni dobil večine glasov vseh
članov, nadzorni odbor imenuje vršilca dolžnosti predsednika ali namestnika
predsednika in to kandidata, ki je dobil največ glasov. Imenuje ga za Sest
mesecev.
Če dva kandidata (ali več) tudi pri vnovičnem glasovanju dobita enako
Število glasov, odloči o imenovanju vršilca dolinosti predsednika ali
namestnika predsednika ireb.
V nadaljevanju so člani najprej predlagali kandidate za predsednika odbora. Na
kandidatno listo za predsednika so bili uvrščeni: ga. Vida Petrovčič, ki se je
predlagala sama, dr. Metka Tekavčič, ki jo je predlagala ga. Jožica Komatar in g.
Branko Grims, ki gaje predlagal mag. Borut J. Sommeregger.
Nato so člani odbora pristopili h glasovanju. Po zaključenem tajnem glasovanju je
predsedujoči ugotovil, da je bilo za izvolitev predsednika odbora natisnjenih 7
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glasovnic. Oddanih je bilo prav tako 7 glasovnic, neveljavnih glasovnic ni bilo.
Kandidatka ga. Vida Petrovčič je prejela 1 glas, dr. Metka Tekavčič 3 glasove in g.
Branko Grims 3 glasove.
Ker nobeden od predlaganih kandidatov ni prejel veČine glasov, so člani, v skladu s
sklepom o postopku volitev, izvedli še drugi krog volitev in ponovno glasovali o obeh
kandidatih, ki sta v prvem krogu prejela največ glasov, to je dr. Metki Tekavčič m g.
Branku Grimsu.
Pri ugotavljanju izida drugega kroga volitev za predsednika Nadzornega odbora je, po
opravljenih tajnih volitvah, predsedujoči ugotovil, da je bilo za drugi krog volitev
predsednika odbora natisnjenih 7 glasovnic. Oddanih je bilo prav tako sedem
glasovnic, ena glasovnica je bila neveljavna. Kandidatka dr. Metka Tekavčič je prejela
3 glasove in kandidat g. Branko Grims prav tako 3 glasove. Glede na to, da sta
kandidata prejela enako število glasov tudi v tem krogu glasovanja, je na podlagi
sklepa o postopku volitev bil, o imenovanju vršilca dolžnosti predsednika Nadzornega
odbora za dobo šestih mesecev, opravljen žreb.
Na podlagi opravljenega žreba je bil sprejet ugotovitveni sklep:
2-4 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da je na podlagi ireba bila
imenovana za v.d. predsednico Nadzornega odbora RTV Slovenija za dobo
šestih mesecev, dr. Metka TEKAVČIČ.

Za namestnika predsednika so bili predlagani: g. Branko Grims, ki gaje predlagala dr.
Metka Tekavčič, a je kandidaturo zavrnil, ga. Jožica Komatar, ki jo je predlagala
prav tako dr. Metka Tekavčič, ki je kandidaturo tudi odklonila, g. Sandi Čolnik, ki ga
je predlagal g. Branko Grims, in ga Vida Petrovčič, ki jo je predlagal g. Sandi Čolnik,
a je kandidaturo zavrnila.
Na kandidatno listo za namestnika predsednika seje uvrstil le g. Sandi Čolnik, ki je s
kandidaturo soglašal.
Nato so člani odbora pristopili h glasovanju. Po zaključenem tajnem glasovanju je
predsedujoča ugotovila, da je bilo za izvolitev namestnika predsednika odbora
natisnjenih 7 glasovnic. Oddanih je bilo prav tako 7 glasovnic, ena glasovnica je bila
neveljavna. Kandidat g. Sandi Čolnik je prejel 6 glasov.
Na podlagi izida glasovanja za namestnika predsednika je bil sprejet sklep:
2-5

Nadzorni odbor ugotavlja, da je na podlagi izida tajnega glasovanja bil za
namestnika predsednika Nadzornega odbora izvoljen g. Sandi ČOLNIK.

Ad3
Predlog Poslovnika o delu Nadzornega odbora RTV S so člani prejeli v gradivu.
Vodja Tajništva Sveta RTV Slovenija je pojasnila, da je razlika med osnutkom
poslovnika, ki so ga člani prejeli z vabilom za 1. redno sejo in predlogom, ki so ga
prejeli s tokratnim sklicom, le v 8. in 9. členu.
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V daljši razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani odbora, so bili vloženi naslednji
amandmaji k predlogu poslovnika: ga. Vida Petrovčič je predlagala, da se v zadnji
alinei 3. člena podrobneje opredelijo še "druge naloge", določene s Statutom, ki so v
pristojnosti Nadzornega odbora. V 4. členu, ki pa daje Nadzornemu odboru možnost,
da lahko za pomoč pri svojem delu po potrebi angažira tudi zunanjega strokovnjaka
ali pooblaščeno strokovno institucijo za izdelavo strokovnega mnenja, analize,
pregleda poslovnih knjig itd, pa je predlagala, da se doda, da ta strokovna institucija
ali strokovnjak ne sme biti v sorodstvenem ali poslovnem razmerju z JZ RTV
Slovenija in članom Nadzornega odbora RTV Slovenija. V 17. členu je, izhajajoč iz
prakse, kjer ni običajno, da bi člani nadzornih odborov dajali izjave za javnost, kajti
zanje je pristojna le uprava (npr. pri delniških družbah), predlagala, da se na nek način
zaveže člane Nadzornega odbora k varovanju poslovne tajnosti, oziroma se doreče
kako je z dajanjem izjav za javnost Na mnenje g. Sandija Colnika, daje tak predlog,
s stališča novinarskega dela nesprejemljiv, je ga. Petrovčič pojasnila, da je za
informacije o poslovanju zavoda pristojen le direktor (oziroma management). Namen
amandmaja pa je, da se preprečijo možne zlorabe ali manipulacije s poslovno
občutljivimi podatki tudi v katere druge namene. Dr. Metka Tekavčič se je strinjala z
dopolnitvijo 4. člena ter predlagala, da se o angažiranju strokovne institucije ali
strokovnjaka Nadzorni odbor odloča vsakič sproti (s sklepom). Kar zadeva 17. člena, pa
je menila, da javnega zavoda vendarle ni mogoče v celoti primeijati z delniško družbo
(kjer lahko na nek način tudi predsednik skupičine družbe predstavlja lastnike in daje Izjave).
Opozorila je, da je funkcija članov Nadzornega odbora javna, saj glede na izvolitev
odgovarjajo na nek način tako zaposlenim kot javnosti. Izhajajoč iz dosedanje prakse
pa Nadzorni odbor (do sedaj) ni nikoli komuniciral z javnostjo (z izjemo Državnega
zbora,kar pa njegova dolžnost ). Na drugi strani pa je Nadzorni odbor celo dolžan
opozarjati na nepravilnosti. Ob tem je ga. Petrovčič poudarila, da želeli le zaščititi
poslovne podatke zavoda, da ne bi prišlo do manipulacije ali njihove zlorabe, zato naj
bo za dajanje tovrstnih podatkov pristojno le vodstvo. G. Branko Grims je opozoril,
da Nadzorni odbor k varovanju poslovne tajnosti v ožjem smislu, zavezujejo že
posebni državni predpisi. Ker so člani imenovani s strani Državnega zbora (v bistvu
predstavniki javnosti), pa so dolžnost poročati tako Svetu RTV, kot neposredno
Državnemu zboru, kar praktično pomeni (kot je omenila že predsedujoča) javnosti. Zato ne
vidi racionalnega razloga, da bi se še posebej in dodatno omejevali. <?. Anton Majzelj
se je strinjal z ugotovitvami razpravljavcev in menil, da ima vsak po svoje sicer prav
in predlagal, da je za dajanje igav (če to je potrebno) v imenu Nadzornega odbora
pristojen le predsednik Nadzornega odbora. V zvezi z zavezovanjem članov odbora o
varovanju poslovnih podatkov je ga. Joiica Komatar menila, da ne bi bilo dobro, da
bi se odbor preveč zavezoval z omenjenim členom, saj lahko pride do izkoriščanja in
izigravanja odbora. Podatke in finančna poročila namreč dobivajo tudi zaposleni, svet
zavoda in druga delovna telesa, tako da gredo lahko podatki v javnost iz širšega kroga
in ne le Nadzornega odbora. Ga. Vida Petrovčič pojasnila, daje amandma predlagala
zato, ker imajo člani Nadzornega odbora vpogled v podrobne poslovne podatke in
poslovanje Javnega zavoda RTV Slovenija, ki so še posebej zanimivi sedaj, ko se ta
sooča s konkurenco komercialnih medijev. Lahko pa bi jih kdo izrabil v kakšne druge
namene (npr. osebne ali celo politične). G. Branko Grims je opozoril, da poslovnik ni
nekaj večnega in nesprejemljivega, zato je postopek za njegovo dopolnitev ali
spremembo možno sprožiti kadar koli. Predlagal je, da se predlog ga. Vide Petrovčič
morda kasneje vnese v poslovnik, vendar se mora najprej opredeliti kaj sodi v
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poslovno tajnost in kdo ter kdaj o tem'odloča. Poudaril je, da do sedaj člani
Nadzornega odbora, tudi brez tega določila, niso zlorabili svoje funkcije.
Predsedujoča se je strinjala z mnenjem ga. Jožice Komatar in g. Branka Grimsa ter
ponovno opozorila, da je vendarle potrebno upoštevati, da so člani Nadzorni odbor
dolžni spoštovati tako zakonska določila v zvezi z varovanjem podatkov, kot tudi
dejstvo, daje RTV Slovenija javni zavod, katerega delovanje in poslovanje je javno.
Nenazadnje pa je poslovnik odbora akt, ki gaje možno kadarkoli dopolniti, oziroma
spremeniti.
Mag. Borut J. Sommeregger je predlagal spremembo 8. člena, in sicer, da prvo sejo
Nadzornega odbora RTV Slovenija skliče predsednik Sveta RTV Slovenija, v kolikor
ta še ni izvoljen pa generalni direktor RTV Slovenija, medtem ko sejo, do izvolitve
predsednika Nadzornega odbora, vodi najstarejši član Nadzornega odbora. Z ozirom
na sprejet proceduralni sklep ob obravnavi druge točke dnevnega reda, je g. Branko
Grims opozoril še na 9. člen, v katerem se doda nov prvi odstavek, da se volitve
izvedejo tako, da se najprej opravijo volitve za predsednika odbora in potem volitve
za namestnika predsednika, temu smiselno pa se črta (tretji) odstavek, ki predvideva
dve kandidatni listi.
Po opravljeni razpravi je odbor pristopil k glasovanju o amandmajih.
3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme naslednje amandmaje Poslovnika
Nadzornega odbora RTV Slovenija:
- v 4. žlenu se dodata stavka, ki se glasita: (7,0,0)
"Ta strokovna institucija ali strokovnjak ne sme biti v sorodstvenem ali
poslovnem razmerju z JZ RTV Slovenija in Članom Nadzornega odbora RTV
Slovenija. "
"O angažiranju strokovne institucije ali strokovnjaka vsakič sproti odloča
Nadzorni odbor."
- v 8. žlenu se spremeni stavek in se pravilno glasi: (7.0.01
"Prvo sejo Nadzornega odbora RTV Slovenija skliče predsednik Sveta RTV
Slovenija, v kolikor ta še ni izvoljen pa generalni direktor RTV Slovenija. Sejo,
do izvolitve predsednika Nadzornega odbora, vodi najstarejši član
Nadzornega odbora."
- v 9. členu se doda nov prvi odstavek, ki se glasi: (4,1,0)
"Volitve se izvedejo tako, da se najprej opravijo volitve za predsednika
odbora in potem volitve za namestnika predsednika. "
V
črta se odstavek, ki se glasi:
"Kandidatni listi sta dve. in sicer: lista, na kateri so kandidati za predsednika
nadzornega odbora, in lista, na kateri so kandidati za namestnika
predsednika."
- v 17. členu se doda nov stavek, ki se glasi: (6,0,1)
"Izjave v imenu Nadzornega odbora daje predsednik Nadzornega odbora po
predhodni verifikaciji na seji Nadzornega odbora "
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Sprejeti amandmaji predstavljajo sklep 3-1, ni pa bil sprejet (3,1,3) amandma ga.
Vide Petrovčič k 17. člena " Člani Nadzornega odbora se zavezujejo varovati poslovne
podatke JZ RTV Slovenija. Za stike z mediji in dajanje izjav, je pristojen predsednik
Nadzornega odbora."
G. Sandi Čolnik je predlagal še dva redakcijska popravka, s katerima so člani odbora
soglašali, in sicer:
- tretji odstavek 4. člena se pravilno glasi:
"Nadzorni odbor lahko kot pomoč pri svojem delu, za izdelavo strokovnega mnenja,
analize, pregleda poslovnih knjig itd., po potrebi angažira tudi zunanjega strokovnjaka
ali pooblaščeno strokovno institucijo."
-19. člen se pravilno glasi:
" Odločitve, ki jih sprejme Nadzorni odbor, morajo biti v pisni obliki in jih podpiše
predsednik oziroma namestnik predsednika Nadzornega odbora."
Po izglasovanih amandmajih je na predlog predsedujoče bil sprejet (7,0,0) sklep:
3-2 Nadzorni odbor sprejme Poslovnik Nadzornega odbora RTV Slovenija s
sprejetimi amandmaji

Ad4
Člani Nadzornega odbora so prejeli poročilo o poslovanju zavoda v mesecu juliju in v
obdobju prvih sedmih mesecev leta 1998. Pomočnik generalnega direktoija za
poslovne zadeve, g. Igor Kadunc je pojasnil, da se rezultat giblje v okviru
planiranega. Pod planom so prihodki iz naslova marketinga. Čeprav so bili v mesecu
juliju prvič preseženi predvideni prihodki od oglaševanja (predvsem na račun iportnih
dogodkov), je njihov kumulativni zaostanek 240 mio SIT. Pod planiranimi so variabilni
stroški, za malenkost pa so manjši tudi stroški dela in stroški amortizacije. Slednje
ocenjuje kot neugodno, kajti pomenijo vedno večjo izrabo osnovnih sredstev (če bi bila
nova osnovna sredstva, bi amortizacijo bilo moč od česa obračunavati, tako pa ni več dobre osnove za
obračun). Višji so fiksni stroški na postavki pobiranja naročnine, saj je bil planiran
prehod na nov način pobiranja RTV naročnine, ko bi plačilo poštnine bremenilo
plačnika,- tako pa ti stroški še vedno bremenijo hišo. Prekoračeno je tudi investicijsko
vzdrževanje, katerega velik del prekoračitve gre na račun Oddajnikov in zvez, kjer gre
predvsem za pripravo objektov namestitve tuje opreme na oddajnike (Mobitel). Končni
rezultat v mesecu juliju in celotnem obdobju prvih sedmih mesecev se ni bistveno
spremenil, saj SO rezultati še vedno boljši, kot so bili plansko predvideni. Posebej je
opozoril na nadplansko porast zaloge oddaj (za 100 mio Sil), ki sicer ne pomenijo
takojšnjega stroška, pomenijo pa potrebo po denaiju in neizogibne stroške, ko se bodo
oddaje predvajale.
Ga. Vido Petrovčič je zanimalo, ali gre pri zalogi oddaj za domače ali tudi oddaje,
oziroma kaj te zaloge pomenijo ter v nadaljevanju razprave predlagala:
• ker marketing ne dosega planiranega prihodka bi kazalo spremljati in preveriti,
koliko reklam, ki se objavljajo dnevno (minutno, sekundno) je potem tudi plačanih
(dan. it. objave reklame, plačilo). Še posebej velja preveriti plačila tujih podjetij, ki
objavljajo na TV Slovenija, ali tudi plačujejo TV Slovenija ali kakor koli drugam,
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za drug namen. Zato je predlagala, da* Nadzorni odbor dobi poročilo o načinu
poslovanja z oglaševalskimi agencijami in pregled dnevnega spremljanja reklam s
pregledom plačila;
• V zvezi S krediti (od 01.08. 1998 so začeli veljati ie bolj ugodni krediti) je predlagala
pregled celotne zadolženosti zavoda -po kreditnih pogodbah, in pregled možnosti
reprograma katerih od posojil, pod ugodnejšimi pogoji;
• da se na Slovenski razvojni družbi preveri možnosti (sedaj so javni razpisi za tehnološko
posodobitev, za sanacijo, za reprogramiranje, ipd) za pridobitev sredstev;
• pregled na kakšen način je bila narejena produkcija programov (tudi teh, ki so na
zalogi), z ozirom na zakonsko dolžnost sprejemanja zunanjih izvajalcev preko
javnih razpisov, koliko je bilo do sedaj javnih razpisov, kateri so bili in kdo je bil
sprejet -pregled javnih razpisov (Uradni list, razpis, ponudbe, izbor izvajalca)',
• koliko je bilo sponzorskih sredstev, ki jih je dobila TV Slovenija in kam so šla,
oziroma čemu so bila namenjena in koliko je bilo od tega kompenzacij.
Poročila in pregledi naj zajemajo obdobje od 1.1.1998 do sedaj. Na vprašanje, ali gre
pri zalogi oddaj za domače ali tudi oddaje, oziroma kaj te zaloge pomenijo, je g. Igor
Kadunc pojasnil, da so v zalogi samo tuje oddaje, ki so bile kupljene (filmi,
nadaljevanke). V zvezi s prikazovanjem je pojasnil, da gre za stroškovni in likvidnostni
vidik. Od letošnjega leta je način prikazovanja v računovodstvu tak, da gredo vse tuje
oddaje na avans (če ga je potrebno plačati), ki se vodijo kot zaloge, v stroške pa se
knjižijo, ko gredo v predvajanje. Gre za knjigovodski način prikazovanja v
računovodstvu, ki je bil dogovoijen Z revizijsko hišo (po pridobitvi mnenj drugih sorodnih
evropskih televizijskih organbaclj). Pri večjih športnih prenosih so avansi prikazani na
angažiranih sredstvih. Za domaČe oddaje je bil sprejet sklep, da gredo v stroške
takrat, ko je neko delo opravljeno (končano, ali po mesečnih poročilih). Ker pa gre za
element planiranja, je potrebno vedeti koliko tujih oddaj bo npr. nabavljenih in je to
potrebno planirati tako kot stroške. V zvezi z reklamami je pojasnil, da je za
oglaševalske agencije voden sistem mesečna fakturiranja, kjer se oglasi evidentirajo.
Poročilo s pregledom bo dano na naslednji seji, vključno s Pravilnikom o odpisu
terjatev, ki vključuje posamezne postopke in načine odpisa terjatev. Pregled
zadolženosti bo Nadzorni odbor prejel na naslednji seji, kar zadeva reprogramiranja je
g. Kadunc menil, da to ni potrebno, ker imamo praviloma kratkoročne kredite, kjer
vodstvo sproti izboljšuje pogoje in je to njegova stalna aktivnost Tako je v letošnjem
letu bilo doseženo že dvakratno znižanje pri praktično vseh bankah, z izjemo pri
kreditih, z devizno klavzulo. V zvezi z možnostmi pridobitve sredstev preko
Slovenske razvojne družbe je pojasnil, da zavod do sedaj razpisnih pogojev ni
izpolnjeval, se pa strinja, da se z družbo opravi ustrezen pogovor o možnostih. Kar
zadeva javnih razpisov, ki so obvezni od 1.1.1998, se na njih intenzivno dela
predvsem na investicijskem segmentu, medtem ko na programskem delu v letošnjem
letu ni bila oddana nobena oddaja preko javnega razpisa. Razlog je v tem, da imajo na
pomembnih oddajah, ki bi sicer morale iti v javni razpis, določena podjetja že
avtorske pravice ipd., zato se gre v koprodukcije, pri katerih pa javni razpis ni
potreben. Vsled tega je bil pripravljen in sprejet
Pravilnik o sklepanju
koprodukcijskih razmerij. Predlagal je pripravo pregleda sponzorskih sredstev, kar
zadeva kompenzacij pa je pojasnil, da niso dopuščena (generalni direktor jih je z dopisom
izrecno prepovedal). V poročilu je na to opozorjeno in navedeno, da v planu ni bila
upoštevana le kompenzacija za športne oddaje, to je ligo NBA in Savana. Iz poročila
je razvidno, daje bil ta znesek ob polletju 81 mio SIT. Nič ni skritega, konec leta pa
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se bo videlo ali bo za omenjeno potrebno izstaviti fakture ali ne. Drugih kompenzacij
ne pozna, bosta pa na to opozoijena tudi notranji revizor in zunanja revizorka.
Na vprašanje dr. Metke Tekavčič, kakšna je (po njegovi oceni) projekcija poslovanja
zavoda v mesecu avgustu in septembru še posebej z ozirom, daje avgust bolj "sušen"
mesec, je g. Kadunc pojasnil, da bi na področju prihodka naj bil plan dosežen (vključno
s planom marketinga), za stroške, ki bodo morda višji, pa še nima podatkov. Pričakuje, da
se bo dobiček prevesil v izgubo. Sicer pa vodstvo pripravlja oceno poslovanja do
konca leta, o čemer bosta obveščena tudi Nadzorni odbor in svet zavoda. Na vprašanje
kako je s pripravo plana Za leto 1999 pa je g. Kadunc odgovoril, da bi izdelane ocene
poslovanja do konca leta 1998 dale materialne okvire, ki bi, kot osnova služili
planiranju za leto 1999, pri čemer bo potreben podroben pregled namena porabe
planiranih sredstev. Pri planiranju bo nujno potrebno upoštevali le sredstva, ki so
dejansko na razpolago in ne želje. Dejstvo je, da zavod že nedopustno zaostaja v
tehnologiji. V zavodu ni na primer niti ene "on line" elektronske montaže, tako da je
delo na le-to vezano na delo zunaj hiše, vrača pa se v bistveno višjih stroških za
program. Zato bo na obnovi potrebno nekaj narediti. Sicer pa mora biti osnutek
programsko poslovnega načrta za leto 1999, po sklepu sveta, predložen (najkasneje)
konec oktobra.
Na podlagi daljše razprave, v kateri so sodelovali vsi prisotni člani odbora, so bili
sprejeti sledeči sklepi:
4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do
naslednje seje odbora pripravi poročilo o načinu poslovanju RTV Slovenija z
oglaševalskimi agencijami vključno s pregledom realizacije in odprtih
postavk posameznih oglaševalskih agencij.
(6.0.0)
4-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do
naslednje seje pripravi pregled zadoHenosti zavoda vključno s pogoji, pod
katerimi so bili pridobljeni posamezni krediti
(6.0.0)
4-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do
naslednje seje pripravi pregled javnih razpisov in v kolikšni stopnji se
izpolnjuje zakonsko določilo o javnih razpisih.
(6.0.0)
.
4-4 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do
naslednje seje pripravi pisno poročilo o sponzorskih sredstvih in
koprodukcijqh.
(6.0.0)
4-5

Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da ga na
naslednje seji seznani s projekcijo poslovanja in predvidenim poslovnim
rezultatom JZ RTV Slovenija ob koncu leta 1998 ter predvidenih ukrepih.
(6.0.0)
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4-6 Nadzorni odbor RTV Slovenija 'naroča generalnemu direktorju, da do
naslednje seje pripravi pregled uresničevanja plana zmanjievanja števila
zaposlenih, vključno s Številom novo zaposlenih.
«0.2)
4-7 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do
naslednje seje pripravi poročilo o uresničevanju kolektivnih pogodb, ki
veljajo za JZ RTV Slovenija.
(6.0.0)
4-8 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do
naslednje seje pripravi poročilo o individualnih pogodbah, ki jih sklepa JZ
RTV Slovenija.
(5.0.1)
.
,
4-9

Nadzorni odbor RTV Slovenija prosi generalnega direktorja, da do naslednje
seje poda odgovor na vprašanje mag. Boruta J. Sommereggerja, ali
obstajajo v zavodu primeri službenih poti v tujino na izrazito strankarske ali
druge prireditve, ki niso povezane z delovanjem in poslovanjem RTV
Slovenija.

4-10 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do
naslednje seje pripravi poročilo o prodanih naročniških karticah za
spremljanje ■ programov RTV Slovenija preko satelita, vključno z
zastopanostjo naročnikov po zamejskih regijah.
. (6.0.0)
Soglasno je bil sprejet (6,0,0) ugotovitveni sklep:
4-11 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o poslovanju
Javnega zavoda RTV Slovenija v obdobju januar - julij 1998.

AdS
Sprejeti,so bili dogovori :
- seje odbora so načeloma ob torkih (po 12.30 uri) ali petkih. Pred sklicem seje
strokovna služba preveri sklepčnost predvidenega termina sklica,
- člani odbora^ ki bodo na dan seje časovno omejeni, o tem pred začetkom seje
seznanijo v.d.predsqdnico odbora, da bo lahko predvidela čas trajanja seje.
Naslednja seja Nadzornega odbora bo sklicana glede na dnevni red seje Sveta RTV
Slovenija.

Seja je bila končana ob 14.35 uri.
Zapisala:
DaijaKocjan, l.r.
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V.d. predsednice Nadzornega odbora RTV Slovenija:
dr. Metka Tekavčič, l.r.
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
Nadzorni odbor RTV Slovenija
Ljubljana, Kolodvorska 2
Datum: 23.10.1998

ZAPISNIK
3. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 23. oktobra in z nadaljevanjem dne
26. oktobra 1998. Seja 23. oktobra seje pričela ob 12.10 uri v sobi 4A/23, IV.nadstropje
RTV centra.
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: dr. Metka Tekavčič, Jožica Komatar, mag.
Borut J. Sommeregger, Vida Petrovčič, Sandi Čolnik in Branko Grims - delno
ODSOTNI ČLANI 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, vodila jo je v. d. predsednice, dr. Metka Tekavčič.
Predlaganje bil naslednji
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika in poročilo o realizaciji sklepov
Poročilo o poslovanju v obdobju januar-september 1998
Možnosti za pokrivanje izgube zavoda iz preteklih let
Analiza prihodkov marketinga
Razno.

Adl
Predlog zapisnika 2. redne seje so člani odbora prejeli z vabilom za sejo. Sprejet je bil
sklep:
1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 2. redne seje brez pripomb.

V gradivu so člani Nadzornega odbora prejeli pisna poročila realizacije sklepov, in sicer:
pregled stanja kreditov na dan 31.08.1998 s primerjavo na dan 15.06.1998; pregled poteka in realizacije
razpisnih postopkov po Zakonu o javnih naročilih; poročilo komisije za pregled koprodukcijskih pogodb za
obdobje od 01.01. do 15.09.1998; pregled gibanja zaposlenih po organizacijskih enotah s poročilom o
realizaciji kadrovskega plana za leto 1998; poročilo o uresničevanju kolektivnih pogodb v JZ RTV
Slovenija; poročilo o individualnih pogodbah in poročilo o izdanih SAT karticah RTV Slovenija do
15.09.1998. Naknadno jim je bilo poslano Je poročilo o namensko pridobljenih in uporabljenih sponzorskih
sredstvih TV Slovenija v letu 1998, poročilo o javnih razpisih v letu 1998 ter ocena poslovanja RTV
Slovenija v letu 1998. Poročilo o poslovanju in delovanju služb za trženje programov RTV Slovenija je bilo

22

odboru posredovano kot gradivo za 4. točko dnevnega reda, na seji pa so prejeli Se oceno delovanja Službe
za trženje radijskih in televizijskih programov v letu 1998 z analizo tržnih razmer.
V odgovoru na sklep 4-9 (vprašanje mag. Boruta J. Sommereggerja, ali obstajajo v zavodu primeri
službenih poti v tujino na izrazito strankarske ali druge prireditve, ki niso povezane z delovanjem in
poslovanjem RTV Slovenija) je generalni direktor na seji dejal, da ne pozna primera. Na
predlog, da se vprašanje konkretizira oziroma pove, če gre za konkreten primer, je mag.
Borut J. Sommeregger prosil, če lahko generalni direktor razloži, kakšno korist ima hiša,
Če se na strankarski prireditvi v tujini (internega značaja), predstavi nekdo v funkciji
namestnika generalnega direktoija RTV Slovenija. Generalni direktor je pojasnil, da
podpisuje potne naloge pomočniku za mednarodno sodelovanje osebno in hkrati izrazil
dvom, da je bil na prireditvi omenjenega značaja le-ta v službeni funkciji. Na predlog
generalnega direktoija, da mag. Sommeregger pove kdaj je to bilo, je mag. Sommeregger
menil, daje dolžnost generalnega direktoija, da to razišče.
Na pobudo mag. Boruta J. Sommereggerja je bil sprejet dogovor:
Nadzorni odbor naroča generalnemu direktorju, da razišče, ali so se predstavniki RTV
Slovenija udeleiili kakšne strankarske prireditve, tudi v tujini, v okviru službenih
dolžnosti, in če so se, v kakšni vlogi so zastopali RTV Slovenija in kakšno "korist" je od
tega imel zavod.

Ob poročilu komisije za pregled koprodukcijskih pogodb je ga. Vida Petrovčič opozorila
na sklicevanje komisije, da so pogodbe usklajene s Pravilnikom o sklepanju
koprodukcijskih razmerij med RTV Slovenija in drugimi pravnimi osebami, zato je
predlagala, da se preveri tudi usklajenost omenjenega pravilnika z Zakonom o javnih
naročilih.
Soglasno (5,0,0) je bil sprejet sklep:
1-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do naslednje
seje pridobi pravno mnenje o tem, ali je Pravilnik o sklepanju koprodukcijskih
razmerij med RTV Slovenija in drugimi pravnimi osebami v skladu z Zakonom
o javnih naročilih.

V zvezi s poročilo o izdanih SAT kartica je ga. Vida Petrovčič opozorila na izdane kartice,
kjer se postavlja vprašanje, ali so bile oddane tudi prodane kartice, glede na majhno število
individualnih uporabnikov pa jo je zanimalo tudi, ali je bila speljana kakšna propagandna
akcija in kakšen je bil njen učinek. Mag. Borut J. Sommeregger je opozoril na sklep
Državnega zbora, ki je predlagal Računskemu sodišču RS, da preveri vso finančno
poslovanje RTV Slovenija v zvezi s satelitom ter predlagal, da hiša sama zaprosi
Računsko sodišče za ta pregled. Na opozorila in vprašanja vezana na satelit, (zaplet z zamejci
v Italiji, moinost postavitve dveh pretvornikov za Urjenje signala, možnost izstopa in kako je RS pogodbeno
vezana in odvisna od izpolnjevanja obveznosti pogodbene partnerice Republike Hrvaike) je g. Igor
Kadunc V pojasnilu opozoril na sklop poročil (z osnovami za cenik satelitskih kartic, plačevanje
pristojbin za sprejem satelitskega programa, sodelovanje z medvladno evropsko agencijo Eutelsat, opozorili
na aktivnosti ipd), ki se nanašajo na projekt RTV Slovenija na satelitu in posamezne ravni
sodelovanja. Prva od njih je prenos lastnih programov ter z njim povezan problem sistema
kartic, drugi je nivo oddajanja prostih kapacitet, oziroma transpondeijev in tretje je
članstvo v Eutelsat-u in iz njega izhajajoče pravice in obveznosti. Pojasnil je posamezne
\

29. julij 2002

23

poročevalec, št. 76

nivoje ter dejal, da bo Nadzorni odbor podrobnejše poročilo s pregledom stroškov in
načinom prikazovanja v bilanci stanja (v mesečnih poslovnih poročilih ga ni) še prejel. Predlagal
je, da Tajništvo sveta mag. Sommereggeiju posreduje pregled aktivnosti in poročil v zvezi
z dogajanjem iz naslova satelita, ki sta jih obravnavala (julija 1998) tudi svet in komisija
sveta za gospodarska vprašanja (prejšnjega sklica). Generalni direktor je opozoril, da je
"RTV Slovenija na satelitu" projekt, ki ga je "podedoval", vendar se zaveda objektivne
odgovornosti, ki jo ima kot generalni direktor. V najboljši'meri skuša odpraviti nekatere
nepravilnosti, ki so bile stoijene in voditi aktivnosti kar se da strokovno, zato je tudi
imenoval komisijo, ki deluje v okviru zavoda, v sestavi: Boris Bergant (predsednik komisije in
pomočnik za mednarodno sodelovanje), Igor KadunC (pomočnik za poslovno področje) in Leopold
Gregorač (direktor Oddajnikov in zvez). Izrazil je prepričanje, da bo (kljub problemom) satelit v
roku dveh do treh let dobičkonosen in da bo, gledano deset let naprej, oddajanje
programov preko satelita nekaj samoumevnega. Mag. Sommeregger je izrazil skeptičnost
nad odločitvijo RTV Slovenija, da je sklenila pogodbo o uporabi transpondeija skupaj s
HRT ter bojazen, da bi v primeru neplačevanja obveznosti HRT utegnili na podlagi
pogodbenega razmerja z RTV Slovenija nastati stroški v škodo RTV Slovenija, ki jih niti
ni moč predvidevati. Z ozirom na sklep Državnega zbora je predlagal, da generalni
direktor zaprosi Računsko sodišče, da čimprej preveri poslovanje v zvezi s satelitom, do
takrat pa ustavi vse aktivnosti vezane na satelit oziroma se izpolnjujejo le pogodbene
obveznosti. Ga. Vida Petrovčič je poudarila, da je prav, da je RTV Slovenija na satelitu,
moteče je le majhno število naročnikov, zato se je zavzela za povečanje aktivnosti za
trženje in promocijo satelitskega programa (in s tem tudi Republike Slovenije), prodajo kartic in
večjo programsko aktivnost za prilagajanje programa in oddaj za oddajanje preko satelita
(oddaje za obveSčanje tujine, npr. poseben turistični kanal). G. Igor KadunC je dejal, da se je RTV
Slovenija odločila za satelit zaradi prenosa lastnih programov v Sloveniji (omogočiti gledanje
programov RTV Slovenija tam Iger so te ali še bodo sive lise zaradi opustitve pretvornikov), možnosti
pošiljanja signalov v širši prostor kjer živijo Slovenci in zaradi same prisotnosti v svetu.
Glede na stroške oddajanja preko satelita, ni bilo (zaradi finančne situacije) nobene možnosti,
da bi imeli poseben satelitski program z lastnimi oddajami, zato je ostala možnost
kodiranja programov (po poskusnem oddajanju se je pokazala tudi kot najbolj občutljiva problematika),
ki pa je potrebno tudi zaradi zaščite avtorskih pravic. Daje to draga zadeva, je bilo jasno
že v začetku, zato je tudi stroške potrebno ločiti po vsebini in upoštevati ter opredeliti
dosedanjo pomoč države. Kot je bilo omenjeno ta del ni prikazan v mesečnih pregledih
poslovanja, bo pa v bilanci stanja, zato ni strahu ne pred revizijo ne Računskim sodiščem.
Trženje in promocija (našega) satelitskega programa je prepovedana. Na satelitu je (sedaj)
okoli 200 programov, kar pomeni, da če uporabnik ne poišče našega programa, ga ne bo
našel, četudi bo v angleščini. Drugo je, da naše oddaje uvrstimo tja kamor spadajo (toda to
ni v nobeni povezavi z oddajanjem). V tem momentu pa imamo dva prosta kanala, za katera je
hiša zainteresirana, da se ju odda.
Po končani razpravi sta bila soglasno (5,0,0) sprejeta sklepa:
1-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do naslednje
seje pripravi poročilo o učinkih aktivnosti, povezanih z uvedbo satelitskega
programa, v finančnih izkazih.
J - 4 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da pripravi pisno
poročilo o predvidenih aktivnostih za promocijo satelitskega programa in
prodajo kartic, ter da odboru vsakih šest mesecev poroča o izdanih SAT
karticah.
/
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Ni bil sprejet (1,1,3) predlog mag. Boruta J. Sommereggerja, da generalni direktor
zaprosi Računsko sodišče za čimprejšnji pregled poslovanja v zvezi s satelitom.

Pri pregledu števila zaposlenih je dr. Metka Tekavčič opozorila na kadrovsko migracijo v
letu 1998, iz katerih izhaja, da je več delavcev prišlo, kot pa odšlo. Predlagala je, da
pripravljalec gradivo ustrezno popravi.
Ob poročilu o individualnih pogodbah je ga. Vida Petrovčič opozorila na veliko število
individualnih pogodb in vprašanje odgovornosti delavcev, ki imajo sklenjene pogodbe.
Predlagala je, da Nadzorni odbor dobi na vpogled modela obeh pogodb (individualne pogodbe
o zaposlitvi vodstvenih in vodilnih delavcev in delavcev s posebnim statusom) ter pojasnilo, katera od
pogodb določa ugodnejše bonitete in pogoje od individualne pogodbe generalnega
direktorja. Predlog je podprla tudi dr. Metka Tekavčič in menila, da bi odbor lahko dobil
na vpogled poimenski seznam individualnih pogodb, vključno z datumom njihovega
izteka. Generalni direktor se je strinjal, da je število pogodb veliko in pripomnil, da je
tudi to del tistega kar je "podedoval". Kar zadeva samih pogodb pa, da ni nobena
ugodnejša od pogodbe generalnega direktorja.
Sprejet (4,0,1) je bil sklep:
1-5 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da na naslednjo
sejo predloii (na vpogled) poimenski seznam individualnih pogodb z datumom
njihovega izteka.

Generalni direktor je ob zaključku razprave pripomnil, da tako vprašanja kot sklepi
izražajo nezaupanje do vodstva zavoda in zagotovil, da si bo kljub temu prizadeval za
čimboljše sodelovanje, da bo ta vtis čimprej izginil.

Ad2
Člani Nadzornega odbora so prejeli pisni pregled poslovanja zavoda v mesecu septembru
in prvih devetih mesecih leta 1998 ter oceno poslovanja RTV Slovenija v letu 1998. Na
vprašanje predsedujoče, kaj pomeni (v oceni poslovanja do konca leta 1998), da naj bi konec
leta zavod presegel planirane variabilne stroške v višini 64 mio SIT, razlog za preseganje
pa bi naj bili višji variabilni stroški enot, ki bodo praviloma zvišale svoje prihodke ali
imele nižje plače, je g. Kadunc pojasnil, daje sistem odgovornosti tak, da omogoča, da če
pridobiš več prihodkov, delno porabiti več sredstev, bodisi za variabilne stroške ali plače
seveda V omejenem obsegu {npr. Radio bo presegel variabilne stroike, vendar je bistveno povečal
prihodke). Na pojasnilo generalnega direktorja v zvezi z zaostajanjem pri stroških
amortizacije, da je dovoljena povečana poraba, če bo le-ta na drugi strani prinesla več
prihodka, je ga. Jolica Komatar menila, daje to rizično, kajti lahko pa bo večja poraba,
ki ne bo prinesla prihodka in bo potrebno pokriti minus. Na vprašanje zakaj zaostajanje
amortizacije za 82 mio SIT, je g. Kadunc pojasnil, da gre za zastarevanje opreme in
nesprejetje pospešene amortizacije. Ob tem je ga. Vida Petrovčič vnovič vprašala, zakaj se
vendarle ne obrne vodstvo na Slovensko razvojno družbo, ki imajo sredstva (izven razpisa)
za tehnološko obnovo. Dr. Metka Tekavčič opozorila, da je odbor ob pripravah planov
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vseskozi opozarjal, da bo vodstvo, če se bo "zaplaniralo", samo odgovaijalo za posledice.
Odbor je opozarjal tudi na previsoko planirane prihodke marketinga, kar so potijevali tudi
trendi ob mesečnih pregledih poslovanja. Generalni direktor je v pojasnilu dejal, da so
bili v začetku leta objavljeni ceniki oglaševanja in predvideno število oglasov, na kar je
tekom leta prišlo do drastičnega spusta cen pri komercialnih radijskih in TV postajah. To
je imelo za posledico izpad tujih oglaševalcev in s tem manj denarja. Tega ob pripravi
plana nihče ni mogel planirati, vendar je bistveno vplivalo na strukturo marketinškega
prihodka. Na vprašanja ga. Vide Petrovčič je generalni direktor pojasnil, da radijski in
TV marketing spadata pod isto vodstvo marketinga. Z nekaterimi spremembami je radijski
del marketinga uspel doseči planirani prihodek, medtem ko je na TV nekoliko drugače.
Izpad načrtovanega oglaševalskega prihodka je predvsem pri umetniškem programu, kjer
so na segmentu filmov in nadaljevank komercialne televizije močnejše. Poleg tega
program ne dosega deleža gledanosti kot si gaje zastavil, še posebej to velja za petkove in
sobotne osrednje termine. Kljub trenutnemu zaostajanju pa še vedno upa, da bi bil rezultat
lahko ob koncu leta boljši in zaostajanje manjše kot kaže trenutni trend. Na področju
pobiranja naročnine je bila v planu upoštevana sprememba načina plačevanja položnic za
RTV naročnino, ko bi stroški pošiljanja bremenili naročnike. Ker zbirni center za
obdelavo novih položnic še ni začel delovati, z novim načinom ni bilo možno pričeti. Ti
stroški še vedno bremenijo zavod v višini 94 mio SIT. Na predlog ga. Petrovčič, da bi
naročniki plačevali naročnino na primer za tri mesece naprej, je pojasnil, da se pripravlja
obrazec z informacijo naročnikom, ko bi jim ponudili čimveč, tudi možnost plačila preko
trajnikov in podobno ob prehodu na nov sistem. Na opozorilo mag. Sommereggerja, da
imajo časopisni članki, katerih avtorji so zaposleni v hiši, negativne posledice za zavod, je
generalni direktor dejal, da gre za oddajo "Model leta", znotraj katere so se pojavile
reklame, za katere niso bile sklenjene pogodbe. Ko je bila napaka ugotovljena, je vodja
marketinga TV Slovenija na njegovo zahtevo odreagiral na nepravilnost. Naknadno so bile
izstavljene tudi fakture. Gre za primer, ko je na nepravilnost odreagirala hiša in ne javnost.
Na vprašanje predsedujoče, kako bo generalni direktor ukrepal v primeru, da fakture ne
bodo plačane, pa je odgovoril, da tega v tem trenutku še ne ve (naj se postavi vprašanje čez dva
meseca). Gre za programsko pogodbo in ciklično vsakoletno oddajo, za katero meni, da se
ji avtorica ne bo kar tako odrekla. Predsedujoča je predlagala, da generalni direktor o
razpletu zadeve obvesti tudi Nadzorni odbor. Mag. Sommeregger je opozoril na pojasnila
(odgovor ga. Petrovčič na prejšnji seji, da so oglasi evidentirani) in Ugotovitve (da je izpad oglasov
neprimerno visok, da tujci ne oglašujejo več) ter na drugi strani na govorice v širšem medijskem
prostoru, iz česar izhaja, da do napak prihaja, nanje pa lahko hiša odreagira le post festum,
s čimer pa učinek ni dosežen, saj je oddaja že bila, propagandni efekt je bil dosežen. Zato
je menil, da je problem v tem, kako najti notranje mehanizme, ki bi to preprečevali. Na
vprašanje dr. Metke Tekavčič, ali bo tekoča izguba iz letošnjega leta (ki ni izguba h preteklih
let) vključena v paket (ugotovljene izgube za leto 1995.1996 in 19997) za poravnavo, za katerega
vodstvo predlaga svetu zavoda, da ga sprejme kot predlog vladi (oziroma ustreznemu
ministrstvu) da predlaga Državnemu zboru sprejem zakona o pokritju izgube ali bo načrt za
leto 1999 načrtovan tako, da se bo izguba iz tekočega poslovanja leta 1998 pokrila iz
tekočega poslovanja leta 1999, je g. Kadunc odgovoril, da v tem trenutku ne vidi
aktivnosti in možnosti, ki bi pripeljale do takih rezultatov, da bi lahko zavod v letu 1999
normalno posloval in še pokrival izgubo, ki bo izkazana v letu 1998. Predsedujoča je
predlagala, da strokovna služba posreduje članom odbora pobudo, ki je bila (v prejšnjem
sklicu) naslovljena Državnemu zboru RS za obravnavo problematike Javnega zavoda RTV
Slovenija. Ga. Vida Petrovčič je opozorila še na uvedbo davka na dodano vrednost (s
1.7.1999) in predlagala, da se s 1.1.1999 prične z doslednim poskusnim izvajanjem (trženje in
obračunavanje, obvezno izstavljanje računov itd). G. Kadunc je dejal, da davek na dodano
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vrednost ne bo zajel naročnine, medtem ko morajo biti reklame fakturirane (ne glede na način
plačila) te sedaj.
Na predlog predsedujoče sta bila soglasno (5,0,0) sprejeta naslednja sklepa:
2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s pregledom poslovnih rezultatov v
obdobju od januarja do septembra 1998. Nadzorni odbor ugotavlja, da je zavod v
tem obdobju posloval z izgubo v višini 43 mio SIT, kar je sicer manj kot je bilo
pričakovano, vendar pa odbor ugotavlja, da vodstvo zavoda ocenjuje, da bo zavod
ob koncu leta 1998 izkazoval izgubo v višini 482 mio SIT.
2-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do naslednje
seje pripravi poročilo o pripravah zavoda na uvedbo Zakona o davku na dodano
vrednost
Seia ie bila prekinjena ob 14.25 uri in se ie nadaljevala v ponedeljek, 26. oktobra 1998
ob 13.10 uri v sobi 4A/23. IV.nadstronie RTV centra.
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: dr. Metka Tekavčič, Jožica Komatar, mag.
Borut J. Sommeregger, Vida Petrovčič, Sandi Čolnik in Anton Majzelj - delno
ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims - opr.
OSTALI PRISOTNI: Igor Kadunc (pomočnik gen.dir. za poslovno področje)
Iztok Lipovšek (pom.gen. direktorja za trženje in odnose z javnostmi)
Dalja Podlogar (vodja Finančno računovodskega sektorja)
Seja je bila sklepčna, vodila jo je v. d. predsednice, dr. Metka Tekavčič.
Obravnavanje bil preostali
dnevni red:
3. Možnosti za pokrivanje izgube zavoda iz preteklih let
4. Analiza prihodkov marketinga
5. Razno.
V skladu z dogovorom so člani odbora na seji prejeli pobudo Državnemu zboru RS za
obravnavo problematike Javnega zavoda RTV Slovenija, ki sta jo Svet RTV Slovenija in
Nadzorni odbor (prejšnjega sklica) naslovila na predsednika Državnega zbora 16. maja 1997.
V pojasnilu je dr. Metka Tekavčič opozorila na namen pobude, ki je bil v tem, da bi bila
problematika zavoda vendarle predstavljena in obravnavana v Državnemu zboru kot
najvišjemu organu ustanoviteljice (države) in bile sprejete ustrezne rešitve. Kljub številnim
pogovorom in dopisu tudi predsedniku Republike Slovenija (ob obisku zavoda) pa do
obravnave ni prišlo.
Ad3
Člani odbora so na seji v petek, 23. oktobra prejeli gradivo "Možnosti za pokritje izgub
RTV Slovenija iz preteklih let." Podrobnejše pojasnilo je podal pomočnik generalnega
direktorja za poslovno področje. Izhajajoč iz razmer na trgu in tekočega finančnega
poslovanja izhaja, da zavod izgube iz preteklih let ne more in ne bo mogel pokriti sam. To
je dejstvo, ki ga ne more spremeniti noben sanacijski program, za katerega meni, da ga
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hiša tudi ne potrebuje 0« nekoristen), saj možnosti za pridobitev dodatnih sredstev hi (ključ do
njih je bil v preteklosti prav sanacijski načrt). Pogledi na to kaj bi se Se dalo narediti znotraj
zavoda so zelo različni, kajti veliko je objektivnih dejavnikov na katere ni mogoče
vplivati oziroma jih predvidevati. Vsled navedenega se danes govori o scenarijih in
programih prenove, ki pokažejo osnovo delovanja. Ga. Vida Petrovčič je menila, da ne
glede ali se reče sanacijski načrt, ali scenarij ali program prenove, ostaja dejstvo, da tega
ni, je pa zagotovo potreben. Osebno meni, da je v trenutnih kadrih še rezerva oziroma
možna rešitev in če ne bo transparentnega poslovanja, bo še večji problem pridobitev
denarja od tistih, ki bi ga naj dali. Seveda se stvari tržno zaostrujejo, kar se vidi tudi iz
gradiva g. Iztoka Lipovška, ki ugotavlja, da je konkurenca začela z diskvalifikacijami
nacionalne RTV in to prav zaradi netransparentnega poslovanja. Navezala se je na
poročilo O številu individualnih pogodb o zaposlitvah vodstvenih in vodilnih delavcev (44
plus ind.pogodba gen.direktorja) ter delavcev s posebnim statusom (30) in predlagala naslednje :
- da se Nadzornemu odboru posredujeta oba modela pogodb,
- da generalni direktor ponovno pregleda vse individualne pogodbe in jih uskladi s svojo
(nedopustno bi bilo, da bi imel kdo boljšo pogodbo kot jo ima generalni direktor),
- da delavci na individualnih pogodbah na vse dejavnosti, ki se ne vežejo neposredno na
opravljanje njihovih dolžnosti (del in nalog) potujejo v svojem imenu in na svoj račun,
- da se prepreči, da vodja TV marketinga istočasno opravlja še delo komentatorja,
- koliko so -če so- delavci na individualnih pogodba zaslužili še iz naslova avtorskih
honorarjev (od 1.1.1998 do danes) in za katera dela (predvsem z namenom, da bi odbor videl, koliko je
v pogodbah vključena odgovornost teh delavcev),
- da odbor dobi podatek, če ima kdo od delavcev z individualno pogodbo ali njihovih
ožjih družinskih članov podjetje ali status samostojnega podjetnika, ki sodeluje z JZ RTV
Slovenija, oziroma je registrirano za isto dejavnost (zaradi vključene konkurenčne klavzule).
V zvezi s poročilom o koprodukcijskih pogodbah je predlagala, da odbor dobi tudi
informacijo, s katerimi partnerji je zavod sklenil koprodukcijske pogodbe, kolikšni so bili
zneski v teh pogodbah in kdo so bili podpisniki pogodb na obeh straneh. Izhajajoč iz
poročila o individualnih pogodbah je g. Sandi Čolnik podprl predloge ga. Vide Petrovčič
in opozoril na vtis, ki iz njih izhaja, namreč disproporc (45 managetjev in 30 ) kar daje vtis
vsesplošne birokratizacije. Ga. Joiica Komatarjc opozorila na navedbo g. Kadunca, daje
dejstvo, da lahko dvo-milijonski prostor prenese le določeno število programov, kajti pri
pripravi programov so tako veliki fiksni stroški (stroiki neodvisni od itevila "kupcev"), da jih
prihodki od reklam in naročnine ne prenesejo. Zanimalo jo je, kateri programi so to in če
so (potem) sploh smiselni ter kdo odgovaija za kvaliteto teh programov. Dr. Tekavčičeva je
izrazila ogorčenost nad pripravljenim gradivom in opozorila, da je popolnoma vseeno ali
zavod pripravi sanacijski program, program reinženiringa ali program prenove, zavod
program potrebuje. Opozorila je na navedbi v materialu o možnostih pokrivanja izgub iz
preteklih let, ko je na eni Strani navedeno, da se danes ne govori več o sanacijskih programih, tako
tudi v zavodu nismo pripravili sanacijskega načrta ne konec lanskega leta ne v letoSnjem letu ter na drugi
Strani, da lahko pride do tega, da se lahko zgodi, da so bile osnove, na katerih je temeljil načrt, napačno
ocenjene ali so se med letom spremenile, vendar je jasno, če so bila pričakovanja znotraj 12 mesecev ali
manj napačna, da bi lahko ie večje napake vgradili v nekakšen sanacijski program. Če vodstvo tega ne
zna oceniti, se bo težko pogovarjalo z Nadzornim odborom in z vlado. Vse, kar je
predlagano v predloženem dokumentu, so "zunanji rešitelji" (driava naj pokrije izgubo iz
preteklih let, naj se poveča naročnina, naj se stopi na prste komercialnim postajam In naj se zagotovi
učinkovitejši način pobiranja naročnine). Dr. Tekavčičeva je opozorila, da vodstvo natančno ve,
da sama podpira ustrezno ureditev naročnine, in da ji je znano dejstvo, da je naročnina
realno zaostajala vse od leta 1990, vendar pa se pridružuje oceni ga. Petrovčič, da je pa
tudi znotraj hiše potrebno pogledati, kaj se še da narediti. Opozorila je, da je ob
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sprejemanju plana za leto 1998 bilo jasno povedano, da ne bodo veljali več izgovori (to je
podedovano, mene takrat ie nI bilo in podobno), kajti povedano je bilo, da če se bo ponovila
situacija iz preteklih let tudi v letu 1998, se bo vedelo, kdo je za to odgovoren. Za
poslovanje zavoda ni odgovoren ne svet ne Nadzorni odbor, ampak poslovodstvo zavoda.
Opozorila je še, daje generalni direktor (ie pred počitnicami, odboru prejšnjega sklica) na njeno
vprašanje, ali ocenjuje, da bo zavod končal leto v okviru plana, odgovoril pritrdilno.
Tehnično gledano je pregled poslovanja, z igerno nedoseženih prihodkov od oglaševanja,
v redu. Toda podrobnejši pregled gradiva g. Lipovška kaže na strahovito majhno
gledanost, kjer pa se postavlja vprašanje, ali je za zmanjšanje gledanosti kriv marketing.
Marketing dela namreč na planirani programski shemi, za katero pa se postavlja vprašanje
njene stabilnosti. Predlagala je, da vodstvo pripravi poročilo o gibanju RTV naročnine v
obdobju po osamosvojitvi RS in poročilo o razmeiju med deležem prihodkov iz
oglaševanja in RTV naročnine (v obdobju po osamosvojitvi RS) ter kakšno je to razmerje v
primerljivih RTV hišah. Glede na velikost proračuna zavoda je podprla predlog g.
Kadunca, da bo potrebna širša družbena razprava o vlogi in nalogah nacionalnega medija
v slovenskem prostoru. Na predlog ga. Vide Petrovčič v zvezi s predlogom, da Nadzorni
odbor naroči generalnemu direktoiju, da zagotovi, da bodo delavci na individualnih
pogodbah prvenstveno opravljali delo, na katerega se pogodba nanaša, medtem ko se bodo
dogodkov, ki niso neposredno povezani z opravljanjem njihove delovne dolžnosti
udeleževali v svojem imenu in na svoj račun, je predsedujoča opozorila, daje organizacija
dela v pristojnosti generalnega direktorja. Odbor ne more neposredno posegati v
poslovodenje in narekovati, lahko ga le opozori ali mu priporoči. Na opozorilo mag.
Sommereggerja, daje nesprejemljivo, da nekdo, ki je vodja marketinga TV Slovenija (ki
ne dosega plana) komentira športne prenose, je g. Lipovšek pojasnil, da je g. Ivo
Milovanovič vodja službe za trženje programov TV Slovenija. Ko je prišlo do
(programskega) problema kadrovske zagotovitve realizacije projekt nogometnega prvenstva,
je bilo ugotovljeno, da je najceneje za hišo (predvsem televizijski del), če se to spremlja na
način, kot je bilo tudi realizirano. Kar zadeva številk, je predlagal, da si jih člani odbora
pogledajo. Samo trženja nogometnega prvenstva pa je sistem prodaje v paketu in vnaprej.
Ob tem je mag. Sommeregger dodal, da je tovrstno početje in njegovo opravičevanje
znotraj hiše nesprejemljivo, kajti ne služi ugledu zavoda, hkrati pa je povod za nastanek
različnih zgodb, ki krožijo okrog. G. Čolnik je menil, da so primeri na športnem področju
a tipični, zato ne razume, zakaj nekdo, ki je bil dober v svojem poklicu in je postal vodja
službe, ne bi smel od časa do časa početi to, kar zna. Ga. Vida Petrovčič je opozorila še
na moralo zaposlenih, ki pa se je žal ne da oceniti in izmeriti in vprašanje moralne
kredibilnosti, ki potem takem človeku aktivnega managementa še ostane. Na opozorilo g.
Sandija Čolnika, da so nujni mehanizmi, ki bi omogočili financiranje oddaj nacionalnega
pomena in interesa (v katerih je nizka gledanost) ter jih zaščitili pred trženjem, kajti bistvo
nacionalnega medija so prav ti programi, pri katerih je tudi utopija pričakovati visoko
gledanost, je predsedujoča pojasnila, da je prav zaradi tega opozorila na nujnost širše
razpravo o tem, kakšna naj bo vloga nacionalne Radiotelevizije, saj se po eni strani
nacionalni medij prav sili v planiranje (tudi) prihodkov od marketinga, na drugi strani pa je
visok delež komercialnih prihodkov v prihodku nacionalne RTV lahko nedvomno
"nevaren", kajti pod vprašaj postavlja prav nacionalne programe. G. Iztok Lipovšek, vodja
službe za trženje in odnose z javnostmi, je pojasnil, daje raiting oziroma delež gledanosti
v programskem planu (za leto 1998) določil oziroma opredelil program sam, istočasno pa je
bil to tudi eden od elementov, ki ga je pri planiranju upošteval marketing. Uspešnost
marketinga je v zelo tesni povezanosti z raitingi, saj po njem trg priznava vrednost naložbe
v oglaševanje na slehernega gledalca (I % gledanosti pomeni 17.500 gledalcev). In odločanje
oglaševalca, kje bo v določenem času in dnevu oglaševal, prvenstveno izhaja iz dosega

29

posameznega programa oziroma gledanosti. G. Kadunc je na očitke v zvezi s pripravo
gradiva pojasnil, da je želel prikazati situacijo tako, kot je, s predlogi sklepov , ki bi vsaj
delno izboljšali osnovo za vnaprej. Izhajajoč iz izkušenj preteklih let je vsakokratni
predlog za povišanje naročnine bil sprejet oziroma odobren s precejšnjo zakasnitvijo in
hkrati manj, kot je bilo predlagano. Zato je bila odločitev, da se predlaga in sprejme dvig
naročnine že v mesecu novembru, kajti le tako bi bilo mogoče zagotoviti realizacijo plana
za naslednje leto s predvidenimi programskimi aktivnostmi. Res bi notranji ukrepi morali
iti v smeri kreativnega in z akti podprtega programa, toda pri tem gre za problem, ki je
vezan na dejstvo, da če ne bo zavod dobil več prihodkov od zunaj, bo le še v večjih
notranjih težavah. Na vprašanje, kaj je z izgubo v letu 1998, je pojasnil, daje prav zaradi
izpada sredstev za pokrivanje izgube vključil možnosti zunanjega pokritja tudi preko
parlamenta, da se z zakonom o pokritju izgube pokrije izguba za preteklo obdobje, da pa
se pokrivanje izgube iz letošnjega leta rešuje na drug način. Na podlagi pregleda
poslovanja, izdelane ocene do konca leta in upoštevaje finančno situacijo, izhaja, da ni
možnosti, da bi zavod izgubo za nazaj pokril sam. Strinjal se je z ugotovitvijo, da je
potrebno več aktivnosti znotraj hiše, toda če niso zagotovljeni prihodki, je težko realno
planirati in načrtovati notranje aktivnosti za naprej. Krčenje virov financiranja in njihovo
zaostajanje posledično vpliva tako na programe kot notranje aktivnosti, kajti prihodkov v
globalu, ki so vezani na prihodke od oglaševanja (omejenost na trgu oglaševanja) in drugih
prihodkov, se ne da povečati. Opozoril je tudi na nivo odgovornosti (1:3) in nivo vodenja
(kdo bo tisti, ki bo predlagal določene aktivnosti, ki bi lahka pomenile zmanfšan/e stroškov, kdo bo
predlagal zmanjšanje obsega narodnostnega programa ipd), ki Sta dodaten problem. Dokler hiša
nima konsistentnega letnega plana, je težko govoriti o sanacijskem programu, čeprav
meni, da zavod potrebuje program prenove. Opozoril je, da gre v gradivu za prikaz
večletnih trendov in predvidevanja, kaj bi se morda še dalo narediti v letu 1999. Ga.
Joiica Komatar]c menila, da hiša nujno potrebuje analizo gledanosti svojih programov,
predvsem zato, ker je na podlagi vložka in gledanosti možno predvidevati iztržek ter s tem
tržne oddaje, istočasno pa se prepreči, da na program ne bi prihajale oddaje kot je npr.
Show je show. Ga. Vida Petrovčič je opozorila na napačen pristop pri planiranju, saj bi
izhajajoč iz prakse morali planirati po produkcijskih enotah (vsaka mora vedeti kaj dela oz. kaj
je njen izdelek in koliko ta izdelek stane) oziroma principu kaj zavod dela in koliko ga to stane oddaje s stroškovnikom. Pri tem je za programe oziroma oddaje, ki so v nacionalnem
interesu, potrebno s programom enot poiskati sredstva (sponzorska, donatorska) pri pristojnih
ministrstvih. Ve se, katere oddaje so gledane, ne ve pa se, za katere zmanjkuje denaija.
Mag. Sommeregger se je pridružil mnenju ga. Petrovčič, da je način planiranja potrebno
spremeniti ter opozoril na vlogo producentov, ko producent pri nas ni tisti, ki organizira
delo, pač pa je tisti, ki "zasluži". Kljub zakonskim obveznostim, ki jih ima država do
nacionalnega medija, pa je izrazil skeptičnost nad pričakovanjem, da bo država pokrila vso
izgubo iz preteklih let. Nasprotoval je tudi kakršnemu koli ukinjanju oddaj za ciljne
skupine, saj so to oddaje, ki imajo po vsebini nacionalni pomen, katerih gledanost je nizka.
Toda pri vsem skupaj manjka argument, kaj lahko hiša še sama naredi. Na primeru ORF je
predlagal v razmislek "lastno trženje", kar pa je pri nas še neznan pojem. Na vprašanje, ali
obstajajo kaki mehanizmi za notranje trženje oziroma promocijo samega sebe (po vzgledu
ORF), je g. LipovSek pojasnil, da promocijskega materiala, ki se razdeli ob različnih
priložnostih, obiskovalcem v studiu, ob terenskih snemanjih in podobnem, hiša preprosto
nima. Ob tem je mag. Sommeregger opozoril, da gre pri vzgledu ORF za iztržek, ki ga iz
naslova lastnega trženja in promocije doseže ORF in ne za strošek. Ga. Vida Petrovčič je
opozorila na lastno promocijo in prodajo, ki je v RTV hišah nekaj običajnega, medtem ko
nacionalna RTV nima niti enega kataloga, brošure ali kaj podobnega z lastno
predstavitvijo (imamo le glasilo Kričai). Člani odbora so podprli idejo mag. Sommereggerja in
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predlog ga. Petrovčičeve, da bi se hiša vendarle začela ukvaijati tudi sama s sabo in bi
poskrbela za ureditev npr. sobe s predstavitvijo in pregledom razvoja in dosežkov
nacionalne RTV Slovenija. Izhajajoč iz razprave članov odbora je g. Kadunc pojasnil, da
je planiranje v zavodu tako, da se planira po oddajah (tudi variabilne stroške), če pa neke
oddaje ni bilo oziroma je izpadla (strošek je bil planiran), pa je za odgovor na vprašanje, kam
je šel ta denar, pristojen direktor TV programov. Kar zadeva odgovornosti je le-ta znotraj
hiše dovolj jasna in se ve, kdo je za kaj odgovoren. V zvezi z Računskim sodiščem pa ne
vidi problema (bilo je obljubljeno, da bodo priili.vendar jih le ni bilo), saj je vsako leto opravljena
revizija poslovanja, katerih poročila imajo praktično enako funkcijo kot računsko sodišče.
Pri zaključnem računu se upoštevajo pripombe revizije. Zato meni, da ni opravičeno
mnenje, da je poslovanje netransparentno. Kar zadeva primerjave z ORF je menil, da je
osnovno vodilo cilj, ki se ga Želi doseči (če je cilj, da bomo imeli nacionalne programe v sedanjem
obsegu, potem to na drugi strani pomeni verjetnost, da bo izguba ob koncu leta taka in taka. Lahko pa se
postavi cilj, da skušamo določene stvari narediti, kot jih je naredil ORF oziroma se jim približati, pri čemer
pa je te potrebno vedeti, da po mnenju nekaterih ne gre več za nacionalno radiotelevizijo).
Po razpravi, v kateri so sodelovali vsi člani Nadzornega odbora, so bili sprejeti naslednji
sklepi:
3-1

Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da se Javni zavod RTV Slovenija le
nekaj let nahaja v hudih poslovnih teiavah. Ker je problematika zavoda zelo
kompleksna, Nadzorni odbor ponovno poziva Drlavni zbor Republike Slovenije,
da obravnava pololaj in opredeli vlogo nacionalne RTV Slovenija v slovenskem
prostoru.
(5.0.0)

3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da bo zavod tudi leto 1998 predvidoma
zaključil z izgubo, in sicer v višini nekoliko manj kot 500 mio SIT. Nadzorni
odbor nadalje ugotavlja, da je generalni direktor še sredi leta 1998 (Nadzornemu
odboru prejšnjega sklica) zagotavljal, da bo zavod poslovno leto zaključil v okviru
plana.
(10,1)
3-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da vodstvo zavoda išče rešitve za izhod
iz situacije predvsem v pomoči "od zunaj" (pokrivanje Izgube Iz preteklih let s strani
driave, povišanje naročnine v skladu z In/ladjo, s tem, da stroški plačevanja naročnine
obremenijo naročnike, da se sofinanciranje driave od ocene v letu 1998 poveča za vsa) 10 mio
SIT, Itd.). Nadzorni odbor ocenjuje, da Je takšno pričakovanje nerealno, zato mora
zavod iskati rešitve v racionaliziranju poslovanja tudi znotraj hiše.
(4.0.1)
3-4 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da bi bilo glede na veliko število
individualnih pogodb o zaposlitvah vodstvenih in vodilnih delavcev (generalni
direktor, direktorji programov, direktor OE OZ, odgovorni uredniki ter pomočniki generalnega
direktorja, vodje OE In sektorjev - 45 ) in delavcev s posebnim statusom (uredniki
programov In najkvalitetnejši kreativni delavci - 30) potrebno, da bi le-te vsebovale tudi
natančna določila o odgovornosti zaposlenih s katerimi so te pogodbe sklenjene.
Zato Nadzorni odbor naroča generalnemu direktorju, da do prihodnje seje
predloii oba modela individualnih pogodb o zaposlitvi, ter poroča, ali katera od
teh pogodb določa ugodnejše bonitete in pogoje, kot jih določa individualna
pogodba generalnega direktorja.
(5,0,0)

31

3-5 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do naslednje
seje poroča, ali so zaposleni, ki imajo podpisane individualne pogodbe, v obdobju
od januarja do oktobra 1998 prejemali tudi avtorske honorarje, in če so jih,
kolikšni so bili ti avtorski honorarji ter za katera dela so jih prejeli
(5.0.0)
3-6 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do naslednje
seje poroča, s katerimi partnerji je zavod sklenil koprodukcijske pogodbe,
kolikšni so bili zneski v teh pogodbah in kdo so bili podpisniki pogodb na obeh
straneh.
(5.0.0)
3-7 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do naslednje
seje poroča, če ima kdo od delavcev z individualno pogodbo ali njihovih oljih
družinskih članov podjetje ali status samostojnega podjetnika, ki sodeluje z JZ
RTV Slovenija, oziroma je registrirano za isto dejavnost
(5.0.0)
3-8

Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da zagotovi, da
se bodo zaposleni V JZ RTV Slovenija (še posebej delavci na individualnih pogodbah)
dogodkov in prireditev, ki niso neposredno povezani z opravljanjem njihovega
dela za Javni zavod RTV Slovenija, udeleževali v svojem imenu in na svoj račun.
(5.0.0)

3-9 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do naslednje
seje pripravi poročilo o gibanju RTV naročnine v obdobju po osamosvojitvi RS,
in sicer primerjalno z rastjo drobno prodajnih cen in deleža naročnine v
povprečni plači v Republiki Sloveniji
(5.0.0)
3-10 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do naslednje
seje pripravi poročilo o razmerju med deležem prihodkov iz oglaševanja in RTV
naročnine (v obdobju po osamosvojitvi RS) ter kakšno je to razmerje v primerljivih
RTV hišah.
(5.0.0)
Ob sklepu 3-2 ni bil sprejet (3,2,0) predlog dr. Metke Tekavčič, da Nadzorni odbor
ocenjuje, daje potrebno sprožiti vprašanje odgovornost za neizpolnjevanje plana.
Ni bil sprejet (prvo glasovanje: 3,2,0; drugo glasovanje: 1,2,2) predlog ga. Vide Petrovčič, da
Nadzorni odbor priporoči generalnemu direktorju, da zaposleni na individualnih pogodbah
prvenstveno opravljajo dela, na katera se pogodba nanaša.
Ad 4
V okviru obravnave analize prihodkov marketinga so člani odbora prejeli poročilo o
poslovanju in delovanju služb za trženje programov RTV Slovenija ter oceno delovanja
Službe za trženje radijskih in televizijskih programov v letu 1998 z analizo tržnih razmer.
Glede na to, da se je del razprave iz naslova trženja programov razvil že ob obravnavi
možnosti za pokrivanje izgub ter upoštevaje, da so člani odbora na vprašanja o poslovanju
služb za trženje programov RTV Slovenija prejeli pisne odgovore, je bil sprejet predlog,
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da g. Iztok Lipovšek poda morebitna potrebna dodatna pojasnila. Glede na navedbo, da
izven poslovnih pogojev poteka Se oglaševanje, ki izhaja iz pogodb za mednarodne
kompenzacije (nakup programov, kjer prodajalec pogojuje delno plačilo z oglaševalskim prostorom) je,
na vprašanje ga. Vida Petrovčič, koliko je tega (od 1.1.1998) in kam se v takem primeru
nakazuje denar, g. Lipovšek odgovoril, da denaija v takih primerih ni (hiSo manj stane del
programa). V prvih devetih mesecih je bilo pridobljeno in istočasno tudi plačano za 130
mio SIT oglasov (po veljavnem ceniku brez popustov), ki izhajajo iz pogodb mednarodnih
kompenzacij (Savana, NBL, Liga prvakov). Na vprašanje, koliko je bilo teh oglasov, je
odgovoril, da so bili oglasi obračunani po ceniku, točnega števila objav pa ne more
povedati, ker je minuta v različnih terminih različno draga. Opozoril je, da nekaterih stvari
na mednarodnem trgu preprosto ni moč kupiti z denaijem, zato je hiša enostavno
pri m orana skleniti tudi takšne posle (delno plačilo z denarjem, delno z oglaševalskim časom). Na
vprašanje ga. Petrovčič, ali je evidentirana vsaka reklama posebej, ne glede na to ali je
kompenzirana ali plačana, je g. Lipovšek odgovoril pritrdilno in dodal, da obstaja interna
faktura programu in teh faktur, v tem primeru, je bilo za 130 mio SIT. Ob tem je ga. Vida
Petrovčič opozorila na novi davek na dodano vrednost in predlagala, da se vsaka objava
reklame smatra kot poslovni dogodek (se vodi posebej in ne v paketu). Ob opozorilu g.
Lipovška, daje sistem evidentiranja bil vzpostavljen v sodelovanju z revizijo in je zakonit
ter transparenten, je ga. Vida Petrovčič izrazila nerazumevanje, da lahko pride do primera,
da ni bil izplačan avtorski honorar v oddaji "Res je" (po mednarodni kompenzaciji). G.
Lipovšek je opozoril, da bi to vprašanje moralo biti naslovljeno na odgovorno urednico, ki
je imela oddajo. Ga. Petrovčič je menila, da če ima marketing mednarodno kompenzacijo,
bi v njej morali imeti urejeno tudi pravico. G. Lipovšek je opozoril, da je navedel le, kaj je
bilo kupljeno po bartel pogodbah (Savana, ki se je iztekla z 31.08.1998. NBL, Liga prvakov),
medtem ko oddaja "Res je" ne sodi v paket bartla in v tej oddaji marketing tovrstne
mednarodne pogodbe ni imel, niti je nima. V primeru, če je prišlo do kršenja avtorskih
pravic ali katerekoli druge pogodbe, bi moral program to avtorju, ki ga je oškodoval,
plačati. Ga. Darja Podlogar je pojasnila, da so bila s pomočjo revizijske hiše določena
pravila poslovanja v primeru bartlov. Kar zadeva rabatne politike, veljajo enaki pogoji za
vse partnerje, ki imajo sklenjene letne pogodbe, kjer veljajo za enak obseg poslovanja
enaki rabati. Rabati pa so opredeljeni s progresivnimi lestvicami na osnovi letnih
prometov, medtem ko sta lestvici rabatov različni za oglaševalske agencije in neposredne
oglaševalce. Na vprašanje, kako je z evidentiranjem brezplačnih objav, je ga. Podlogar
pojasnila, da so tudi za te objave določena pravila. Prošnje za te objave, iz katerih mora
biti nedvoumno razvidno, da gre za humanitarno organizacijo (npr. Rdeči kril), odobri
generalni direktor ali njegov pomočnik za trženje in odnose z javnostmi. Za te objave je od
Ministrstva za finance pridobljeno mnenje, po katerem zanje ni potrebno odvesti davka.
Evidentira pa se v teh primerih obseg sekund predvajanja oglasa kot interna evidenca
marketingov. Na vprašanje, ali kdo spremlja program in šteje objave, je g. Lipovšek
pojasnil, da se programi snemajo nakar se snema še sekuntaža in podatke operativno
uporablja ga. Breda Kostanjšek, ki spremlja sekuntažo posameznega programa vključno z
oglaševalskim prostorom. Druga "kontrola" pa so dnevniki, v katerih je zajeta dnevna
objava oglasov, tako da je tudi v jih informacija ali so vsi oglasi, ki so bili naročeni (z
ustrezno dokumentacijo) bili tudi predvajani. V primeru, da pride pri predvajanju do težav in
napak, se to takoj ažurira, da se tisto, kar ni bilo objavljeno tudi ne fakturira. Gre v
bistvu za dvojno spremljanje objav. Na vprašanje zakaj je bil učinek na Radiu večji kot na
Televiziji, je v odgovoru g. Lipovšek vzrok pripisal podražitvi vrednosti oglaševanja,
čeprav seje zmanjšalo povpraševanje v sekundah. V letu 1997 v radijskem prime time-u
ni bilo več mogoče zagotavljati zakonsko določene količine oglaševanja, kajti bilo jih je
več, kot jih je dopuščal zakon. Vsled temu so drastično zvišali cene oglaševanja, s čimer
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pa je bila istočasno narejena tudi selekcija oglaševalcev. Kar zadeva možnosti programske
vključitve oddaj ali blokov s predstavitvijo uspešnih domačih podjetij, je g. Lipovšek v
odgovoru opozoril, da osebno meni, da so gospodarske teme (lastnega, domačega in
produktivnega gospodarstva) na programu zapostavljene in program zanje nima posluha. Že v
preteklem letu je bil uveden termin "dobro je vedeti" (oglaševanje z motnostjo, da firma ali
posameznik pove tudi kaj o svojih uspehih), toda očitno je bila dana možnost prehitra, saj ideje v
zavesti gospodarstva še niso dozorele. V letošnjem letu pa prihaja do povpraševanja po tej
možnosti in kljub ne najboljšim oglaševalskim rešitvam, je bilo v letošnjem letu iz teh
terminov (vključeni so v shemo po pet minut) za 90 mio SIT iztržka. V zvezi z navedbo, da so
agencije kot zakupniki oglaševalskega prostora v boju za ohranitev svojih velikih in
pomembnih klientov začele vračati v medijih ustvaijene rabate, je g. Lipovšek pojasnil, da
gre predvsem za dve agenciji, ki imata od osem do deset klientov. Na RTV Slovenija
(glede na letni promet) imajo partneiji letni promet in rabat določen z letno pogodbo (ki
zagotavljajo letni promet). Po pregledu in povratnih informacijah od oglaševalcev ugotavlja,
da so agencije na RTV Slovenija ustvarjen rabat vrnile oglaševalcem, in to v deležu kot so
ga tudi ustvarile. V preteklosti se je dogajalo, da so agencije zadrževale rabate in jih niso
vračale oglaševalcu. V smislu stroškovnega obremenjevanja programa je ga. Vida
Petrovčič opozorila še na različne ankete, ki so v bistvu pool-i za politiko. G. Lipovšek je
opozoril, da gre v teh primerih predvsem za programsko odločitev. Kar zadeva 46 mio SIT
za raziskave je to letni strošek za raziskave gledanosti (raziskovalne slutbe. Mediane), v
letošnjem letu pa je dodatni strošek še raziskava (sociodemografska) TV Dnevnika (kdo ga
gleda, kdaj, zakaj, kaj gledalci pričakujejo, kaj ocenjujejo dobro in kaj slabo, kako so zadovoljni z izborom
in prezentacijo informacij, kolikšna je kredibilnost naših novinarjev, ali je gledanost odvisna od voditelja,
itd ). Ostale raziskave plača program. Na vprašanje, kako je z neplačanimi terjatvami v
primeru, ko npr. firma razpade in koliko je sedaj neplačnikov, pa je pojasnil, da terjatve
kolikor je možno, spremljajo tudi personalno. Kar zadeva neplačnikov oziroma dolžnikov,
pa evidenco spremlja finančna služba, ki marketing sproti seznanja z odprtimi postavkami.
Po pregledu o dolžnikih obvesti ustrezne službe za trženje. Opozoril je, da je do odpisa
glavnice dolgov iz preteklih let prišlo le v primerih, ko za tožbo ni bilo kompletne
potrebne dokumentacije (pomanjkljiva dokumentacija), stroški tožbe pa bi bili višji od zneska (s
pripadajočimi obrestmi), medtem ko so bile možnosti za sodno izterjavo zelo majhne.
Izhajajoč iz pojasnila generalnega direktorja (na petkovi seji), da so tekom leta komercialne
postaje drastično spustile cene oglasov, kar je posledično tudi vplivalo na izpad prihodka
iz naslova oglaševanja RTV Slovenija, je ga. Vida Petrovčič opozorila na izdelavo vizije o
možnostih bolj elastičnega določanja cene oglaševanja. G. Lipovšek je opozoril na komaj
vzpostavljena enotna plavila, načine in pogoje oglaševanja, ki zagotavljajo (dosledno)
spoštovanje pogodbenih obveznosti in omogočajo transparentnost poslovanja, zato je
apeliral, da se sistema ne ruši. Mag. Sommeregger je načelno podprl g. Lipovška, na drugi
strani pa je opozoril, da so mehanizmi, s katerimi je mogoče doseči štiri do petkrat večji
učinek za bistveno manjši denar. G. Lipovšek je odgovoril, da to ne velja pri marketingu.
Na vprašanje, kako vzpostaviti mehanizme, da ne bo prihajalo do kršitev in odstopanj
oziroma če se zgodi, kakšne so konsekvence, je g. Lipovšek apeliral na zavest in dolžnost
zaposlenih, da zaščitijo hišo, drugo pa je vprašanje, kako bo hiša znotraj naredila, da ne bo
prihajalo do napak kot v oddaji "foto model leta". Omenjena oddaja je bila dejansko
speljana programsko in domala brez vednosti marketinga. Po podrobnejši obrazložitvi
nastalega zapleta je opozoril, da je oglaševanje del programa in ga je potrebno
enakovredno tudi obravnavati in nikakor se ne bi smele dogajati na programu stvari, za
katere marketing ne bi vedel. Za omenjeni primer je menil, da je vendarle potrebno
počakati na pisno argumentacijo, ki pa je služba za trženje še ni prejela. V nadaljevanju
razprave so člani odbora opozorili, da so bili ukrepi na nepravilnosti sproženi šele
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naknadno, k čemur pa je g. Iztok Lipovšek pristavil, da v primeru oddaj z neposrednim
prenosom ("v živo") tudi ne more biti drugače, saj od službe za trženje res ne more nihče
pričakovati, da bo prebirala vse scenarije oddaj in besedila, ki jih prebirajo (tudi novinarji) v
TV in radijskih programih. Člani odbora so kot splošno nesprejemljivo ocenili dejstvo, da
do sedaj ni še nikoli nihče odgovaijal za nobeno stvar. Za nepravilnosti, še posebej tiste, ki
gredo na škodo zavoda, je sicer res odgovoren generalni direktor, ki mora tudi ustrezno
ukrepati, zato opravičilo, da še ni bilo pisnega odgovora, žal ne vzdrži. Sistem
odgovornosti je potreben, pa če je to komu všeč ali ne.
Izhajajoč iz razprave so bili sprejeti naslednji sklepi:
4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do naslednje
seje poroča, koliko je bilo v obdobju od januarja do oktobra 1998 odkritih
nepravilnosti pri oglaševanju in kako je v posameznem primeru ukrepaL
(4.0.0)
4-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da na naslednji
seji predloii na vpogled članom odbora pregled prometa po posameznih
oglaševalskih agencijah in katere agencije so največji dolžniki (nad 100 000 SIT po
računovodskih podatkih) ter proti katerim so vloiene tožbe.
(4.0,0)
4-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija daje generalnemu direktorju pobudo, da razmisli o
možnih načinih promoviranja Javnega zavoda RTV Slovenija v širšem
slovenskem prostoru.
(4.0.0)
4-4

Nadzorni odbor RTV Slovenija daje pobudo, da bi programska shema TV
Slovenija vključevala tudi možnosti uvrščanja gospodarskih oddaj, za katere bi
gospodarstvo izkazalo interes, da jih sofinancira.
(4.0.0)

4-5 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z mnenjem pomočnika generalnega
direktorja za trženje in odnose z javnostmi, da bi bilo z vidika varovanja
poslovnih skrivnosti ustrezneje, če bi poročila o poslovanju vključevala le
globalne zneske od oglaševanja na ravni zavoda, ne pa tudi po organizacijskih
enotah. Zato Nadzorni odbor naroča generalnemu direktorju, da so v bodoče
poročila, ki prikazujejo prihodke od oglaševanja na ravni organizacijskih enot,
zgolj internega značaja.
(4.0.0)
4-6 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da mu poroča o
ukrepih v zvezi Z ugotovljenimi nepravilnostmi pri oglaševanju v oddaji "foto
model leta".
(4.0.0)

Seja je bila končana ob 16. uri.
Zapisala:
Daija Kocjan, l.r.

29. julij 2002

V.d. predsednice Nadzornega odbora RTV Slovenija:
dr. MetkaTekavčič, l.r.
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
Nadzorni odbor RTV Slovenija
Ljubljana, Kolodvorska 2
Datum: 24.11.1998

ZAPISNIK
4. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 24. novembra in z
nadaljevanjem 27. novembra 1998. Seja 24. novembra se je pričela ob 13. uri v sobi
4A/23, IV.nadstropje RTV centra.
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: dr. Metka Tekavčič, Anton Majzelj,
Jožica Komatar, mag. Borut J. Sommeregger, Vida Petrovčič, Sandi Čolnik in Branko
Grims
OSTALI PRISOTNI: Janez Čadež (generalni direktor RTV Slovenija)
Janez Lombergar (direktor TVprogramov)
Igor Kadunc (pomočnik gendir. ta poslovno področje)
Janez Kocijančič (v. d. predsednika Sveta RTV Slovenija)
Seja je bila sklepčna, vodila jo je v. d. predsednice, dr. Metka Tekavčič.
Predlaganje bil naslednji
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 3. redne seje
Poročilo o realizaciji sklepov
Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-oktober 1998
Osnutek programsko poslovnega načrta za leto 1999 - informacija
Razno.

Adl
Predlog zapisnika 3. redne seje so člani odbora prejeli z vabilom za sejo. Sprejetje bil
sklep:
1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 3. redne seje brez pripomb.
Ad 2
Člani Nadzornega odbora so z vabilom za sejo prejeli pisno poročilo o realizaciji
sklepov. Poročilu so bila priložena naslednja gradiva:
- pobuda Državnemu zboru za celovito obravnavo problematike Javnega zavoda RTV
Slovenija, kije bila 17. novembra poslana predsedniku DZ RS (sklep 3-1):
- Pravilnik o sklepanju koprodukcijskih razmerij med RTV Slovenija in drugimi
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pravnimi osebami ter pravno mnenje o skladnosti pravilnika z Zakonom o javnih
naročilihfjJfc/ep 1-2) in
- pisna odgovora k sklepoma 3-5 in 3-7.
Naknadno je bilo članom odbora posredovano še:
- poročilo o posledicah uporabe vesoljskega segmenta in poslovnih odnosih z
medvladno organizacijo Eutelsat (sklep l-3)\
- poročilo o aktivnostih zavoda v zvezi z Zakonom o davku na dodano vrednost (sklep
2-2)\
• poročilo k sklepu 3-4;
- pregled deleža RTV naročnine v povprečni plači RS v letih 1990-1998, mesečne
cene naročnine in primerjava njene rasti z rastjo drobno prodajnih cen v obdobju od
decembra 1990 do oktobra 1998, mesečne cene RTV naročnine in primeijava njene
rasti z rastjo inflacije v obdobju od decembra 1990 do oktobra 1998 ter izračun
deleža naročnine v vseh prihodkih RTV Slovenija (sklepa 3-9 in 3-10);
trženje in stike z javnostmi na vprašanje o trženju v oddaji "Foto model leta";
- možnosti promoviranja zavoda (sklep 4-3) ter
- poročilo v zvezi z nepravilnostmi pri oglaševanju v oddaji "Foto model leta" (sklep
4-6), ki vključuje tudi odgovor na sklep 4-1.
Na seji so člani odbora prejeli na vpogled:
- seznam delavcev s sklenjenimi individualnimi pogodbami in datumi poteka
(sklep 1-5)
• primerjalni pregled strukture prihodkov v letih 1990-1995 nekaterih javnih
Radiotelevizij (drugi del sklepa 3-10)
- oba tipa individualnih pogodb (sklep 3-4) in
- pregled koprodukcijskih pogodb podpisanih od 1.1.1998 do 23.6.1998 (preden je stopil
v veljavo Pravilnik o sklepanju koprodukcijskih pogodb), pregled koprodukcijskih pogodb od
23.6.1998 do 15.9.1998 ter poročilo o inventuri po koprodukcijskih pogodbah za
leto 1996/1997 (sklep 3-6)
Predsedujoča je opozorila člane odbora, da naj poročila, ki so v skladu s sklepi dana
na vpogled, po končani seji vrnejo.
Člani odbora še niso prejeli naslednjih zahtevanih gradiv:
- poročila o predvidenih aktivnostih za promocijo satelitskega programa in prodajo kartic (sklep 1-4),
• poimenskega seznama individualnih pogodb z datumom njihovega izteka za delavcev s posebnim
statusom (uredniki programov in najkvalitetnejši kreativni delavci - 30) - sklep 1-5,
- pregleda prometa po posameznih oglaševalskih agencijah ter odgovora o tem katere agencije so
največji dolžniki (nad 100 000 S/T po računovodskih podatkih) in proti katerim so vložene toibe (sklep 4-2) in
- odgovora na pobudo, da bi programska shema TV Slovenija vključevala tudi motnosti uvrščanja
gospodarskih oddaj, za katere bi gospodarstvo izkazalo interes, da jih sofinacira (sklep 4-4).
Ga. Vida Petrovčii je opozorila na nedoslednost in neenotnost pojasnil v zvezi z
javnimi razpisi in koprodukcijskimi razmerji. Menila je, da mora odbor ohraniti svojo
kredibilnost tudi v primeru, če bi v pogojih konkurence na trgu katerakoli pravna
oseba, ki opravlja podobno dejavnost, hišo prijavila pri uradu za varstvo konkurence.
Zato je v izogib morebitnim nevšečnostim, ki bi utegnile imeti tudi materialno pravne
posledice za zavod, predlagala, da se vsaj prehodno določi nek znesek (predlog haj
oblikuje vodstvo) koprodukcijskih pogodb na podlagi realizacije v letu 1998, nad katerim
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je javni razpis obvezen. V vsakem primeru, ne glede na to ali gre za koprodukcijsko
razmeije ali za javni razpis, pa mora vodstvo pojasniti, zakaj se je odloČilo za
določenega ponudnika. Direktor TV programov je opozoril na pisno poročilo
komisije, ki je preverila vse koprodukcijske pogodbe (člani odbora so ga prejeli na prejšnji
seji) in na pregled koprodukcijskih pogodb ter poročilo o inventuri koprodukcijskih
pogodb za leto 1996/1997, ki so članom odbora dani na vpogled na seji.

V zvezi s poročilom o izplačilih avtorskih honoraijev je ga. Vida Petrovčič opozorila
na veliko število oseb, ki imajo z zavodom sklenjene individualne pogodbe, poleg
tega pa prejemajo še avtorske honoraije. Predlagala je, da se z aneksom k
individualnim pogodbam vključijo k razvidom del in nalog tudi dela, za katera sedaj ti
delavci prejemajo avtorski honorar, da se ti na pol leta izrečejo oziroma zavežejo na
klavzulo, da nimajo niti sami niti njihovi ožji družinski člani podjetja ali statusa
samostojnega podjetnika, ki sodeluje z RTV Slovenija, oziroma podjetja, ki je
registrirano za isto dejavnost. Ker nikoli ni razvidna odgovornost (niti motnost, da bo kdo
za kaj kdaj sploh odgovarjal), je predlagala, da se le-ta razdela vsaj v vrhnjem delu
piramide vodenja zavoda. Na pojasnilo g. Igorja Kadunca, da gre za izjemne primere,
ko so opravljena dela izven opisa del v individualni pogodbi, je ga. Petrovčičeva
vztrajala na mnenju, da je izplačevanje honoraijev nesprejemljivo, saj iz do sedaj
prejetih poročil izhaja, da gre za dela, ki sodijo v sklop osnovnih opravil, za katera so
ljudje, s katerimi ima zavod sklenjene individualne pogodbe, tudi plačani. Opozorila
je na poročilo "Foto model leta", v katerem manjkata odgovornost in predlog ukrepov.
Z ugotovitvijo se je strinjala tudi predsedujoča in predlagala, da vodstvo pojasni,
kakšna je bila disciplinska odgovornost, če je sploh bila, oziroma kako je direktor
ukrepal, če sploh je. G. Branko Grims je menil, daje nesprejemljivo, da se delavcem,
ki imajo sklenjene individualne pogodbe izplačujejo kakršnikoli avtorski honoraiji ali
nagrade, zato je podprl predlog, da se opredelijo kriteriji in se v primerih kršitve
kriterijev tudi ustrezno ukrepa. Direktor TV programov je pojasnil, da na TV
Slovenija nihče, ki je na individualni pogodbi, ni dobil nobenega honorarja, z izjemo
g. Milovanoviča, ki mu je bil deloma izplačan honorar v obliki nagrade, ker mu
pogodba omogoča tudi delno sodelovanje v športnem programu. Kar zadeva javna
naročila oziroma oddaje del (po zakonu) v zunanjo izvršno produkcijo, pa je potrebno
upoštevanje zakonskega določila, ki postavlja spodnjo mejo (do 5 mio SIT) in
upoštevanje, da do razpisa ne pride, kadar gre za lastništvo intelektualnih storitev
(scenariji in podobno). Pri koprodukciji pa gre za tri temeljne pogoje, ki morajo biti
izkazani, to je skupni interes, skupno vlaganje in iztržek, ki pa je lahko finančen, pri
domačih sodelovanjih pa tudi promocijski. V poročilu gre za čiste koprodukcije, v
vseh primerih za lastništvo t.i. intelektualnih pravic in v večini projektov za znesek
od 1 do 2,5 mio SIT (v celotnem strošku, kar je pod polovico meje, ki je določena za javni razpis).
V primeru "Foto model leta" je Šlo za projekt, ki je bil v celoti narejen s pomočjo
honorarnih sodelavcev. Gre za res izjemen primer, kjer so bile stvari naknadno (nepred
oddajo) formalno pravno urejene. Šlo je za nesrečen splet okoliščin, kjer je težko
določiti krivca, zato razen ukrepa, ki pomeni nadaljno najstrožjo urejenost in nadzor,
nima vzroka, da bi ukrepal drugače. Na slednje je ga. Petrovčič predlagala, da če
direktor TV programov ne more ukrepati, naj o tem da pisno pojasnilo. Mag.
Sommeregger je opozoril na pojasnila vodstva ob omenjenem primeru in zagotovila,
ki pa so se izkazala za kontradiktorna. Predlagal je, da vodstvo poda še pojasnilo,
kako je S "pogodbo Šifrer" (kako odplačuje spote, koliko je kompenzacij in kakšne so ugodnosti).
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da se ne bo ponovil odgovor, da takih slučajev ni več. V nadaljevanju je postavil še
vprašanje, kolikšen je bil - s posebno koprodukcijsko pogodbo - zaslužek g. Pirca ob
jubilejni proslavi RTV Slovenija v Cankaijevem domu in kdaj je bil javni razpis "za
scenarij o Prešernu". V pojasnilu glede "pogodbe Šifrer", je generalni direktor
odgovoril, daje pogodba podpisana v skladu s poslovnimi pogoji, kar zadeva zaslužek
g. Pirca ob jubilejni proslavi pa, da omenjeni pri proslavi sploh ni sodeloval. Kar
zadeva honorar iz naslova sodelovanja na omenjeni proslavi pa nihče od zaposlenih,
ki so sodelovali, ni prejel nobenega honoraija. Pojasnilo v zvezi s "scenariji o
Prešernu" je podal direktor TVprogramov, ki je dejal, da Televizija Slovenija nima
nobenega dogovora ali pogodbe iz tega naslova - scenarij ni last Televiziji tudi z
avtoijema nima pogodbe - skratka iz RTV Slovenija ni odtekel niti tolar za ta projekt.
Generalni direktor je podal še pojasnilo v zvezi z dogovorom s 3. redne seje (da
generalni direklor razišče, ali so se predstavniki RTV Slovenija udeležili kakšne strankarske prireditve, tudi v
tujini, v okviru službenih dolžnosti, in le so se, v kakšni vlogi so zastopali RTV Slovenija in kakšno "korist "je od
tega imel zavod), da takih potovanj na stroške zavoda ni bilo, tudi pomočnik za
mednarodno sodelovanje se je spornega srečanja (preveril) udeležil v času rednega
letnega dopusta in nikakršni stroški niso bremenili (bili izkazani) zavod. Na očitek
generalnega direktoija, da gre za insinuacije, je predsedujoča opozorila, da je
legitimna pravica članov Nadzornega odbora, da postavljajo vprašanja, zato o
asinu^cijah ni mogoče govoriti. Na vprašanje g. Sandija Čolnika o pristojnosti
posameznih organov RTV Slovenija, je mag. Janez Kocijančič, predsednik Sveta
RTV Slovenija menil, da nadzorno kontrolne funkcije, ki je v pristojnosti Nadzornega
odbora, ni mogoče opravljati in jo izvajati, če odbor ne dobi vseh potrebnih podatkov.
Funkcije sveta in Nadzornega odbora niso enake, čeprav so precej paralelne, toda svet
nadzorne funkcije ne opravlja, pač pa je v njegovi pristojnosti funkcija upravljanja, za
kar pa ne potrebuje takšnih podatkov kot ta odbor. Svet bi s podrobnimi obravnavami
tovrstnih zadev posegel v funkcijo vodenja in s tem začel prevzemati odgovornost
tistih, ki so za vodenje imenovani in plačani. Zato pa nadzorna funkcija implicira pri
dostopnosti konkretnosti, kar pomeni, da mora nadzorni organ pogledati v stvari, jih
primerjati in postavljati vprašanja Zato je vsako od vprašanj na mestu in je prav da se
jih postavlja.
Sledila je daljša razprava, v kateri so člani odbora opozorili in menili:
- g. Anton Majzelj - narobe v tej hiši je predvsem negativni rezultat in generalni
direktor je tisti, ki mora videti izhod in dati predloge ukrepov, kajti on je tisti, ki
določa pravila igre poslovanja Predlagal je, da so v naslednjem poročilu o
poslovanju zapisani tudi usmeritve in rešitve za izhod iz rdečih številk. Isto je pri
javnih naročil in koprodukcijskih pogodbah, kjer naj odgovaija tisti, ki pogodbo
podpisal, podpiše pa jo naj generalni direktor, saj za poslovanje tudi odgovaija.
Predlagal je, da ta odbor opravlja nadzorno kontrolno funkcijo, medtem ko za
pregled nad poslovanjem obstajajo drugi instrumenti; možen je npr. tudi medletni
revizijski pregled poslovanja;
- ga. Vida Petrovčič - poslovanje javnega zavoda mora biti transparentno in
pregledno, izbor na podlagi javnega razpisa pa javno preverljiv. Opozorila je na
kredibilnost tudi tega Nadzornega odbora, zato opozaija na doslednost izvajanja
nadzorno kontrolne funkcije odbora, za katero pa mora imeti odbor podatke in
možnost postavljanja vprašanj, kajti temeljni problem tega trenutka je izguba in
transparentnost poslovanja, iz predloženega materiala pa nikoli ne izhajajo konkretni
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odgovori, ukrepi ali odgovornost. Vse preveč je leporečenja, premalo pa konkretnih
dejanj;
- mag. Sommeregger - zamenjujejo se pojmi, kajti producent v tujini je tisti, ki delo
organizira in ima denar, v tej hiši pa je tisti, ki ga nosi ven oziroma ga zasluži. Če bi
zavod posloval pozitivno, bi šli mimo mnogih stvari, toda dejstvo je, da je situacija
obratna. Strinjal se je z mnenjem ga. Petrovčičeve, da mora biti poslovanje zavoda
transparentno in opozoril na ugotovitve predsedujoče na prejšnji seji, da zavod vidi
rešitve iz pokritja izgube in finančne situacije nasploh v "zunanjih rešiteljih", toda
vedno gredo zgodbe naprej, ker ni nobenih konsekvenc;
- dr. Metka Tekavčič - podprla je mnenje g. Majzlja in opozorila, da v zavodu ni
transparentno rešeno vprašanje odgovornosti; ta ni razvidna niti iz poročil niti iz
ukrepov, zato se Nadzorni odbor vsakič najde v situaciji, ko mora sam iskati in
predlagati rešitve, ki so sicer v pristojnosti poslovodstva. Tudi poročilo o oddaji "Foto
model leta" ne vsebuje odgovora, ali je bilo tudi disciplinsko ukrepano in kako;
- g. Sandi Čolnik • paralela s proizvodno dejavnostjo ni možna. Ločiti je potrebno
tudi produkcijo od programov, kajti pozitiven rezultat bi bilo mogoče doseči tudi na
silo, s tem da bi se rezali programi in oddaje, kar ni rešitev, zato so potrebni kakšni
drugi kriteriji;
- g. Branko Grims - dalo bi se razpravljati o vlogi nacionalne Televizije in o tem
kakšen bo poslovni izid, ki je odvisen prav od te vloge. Dokler nacionalna TV skuša
tekmovati s komercialkami po istih principih, do takrat bo tudi v podrejeni vlogi.
Zato je menil, da je vse odločitve o programskih posegih in premikih potrebno zelo
dobro pretehtati, kar pa naenkrat ni možno. Predlagal je, da se stvari razdeli na sklope
in se jih po sklopih predloži in tudi obravnava na sejah Nadzornega odbora.
Po daljši razpravi so bili sprejeti naslednji sklepi:
2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da pripravi
predlog kriterijev za primere, ko se lahko delavcem, s katerimi ima zavod
sklenjene individualne pogodbe, za opravljeno avtorsko delo izplača avtorski
honorar.
(6.0.0)
2-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da delavcem,
s katerimi je zavod podpisal individualne pogodbe, ne izplačuje nikakršnih
avtorski honorarjev ali drugih nagrad.
V kolikor bo generalni direktor ocenil, da delavec, s katerim ima zavod
sklenjeno individualno pogodbo, zasluti nagrado ali avtorski honorar, mora
zato pridobiti soglasje Nadzornega odbora.
(5.1.1)
2-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da vsakih šest
mesecev pridobi od delavcev, s katerimi ima zavod sklenjene individualne
pogodbe, zagotovilo, da bodisi sami bodisi njihovi ofji družinski člani nimajo
niti podjetja niti statusa samostojnega podjetnika, ki sodeluje z JZ RTV
Slovenija, oziroma podjetja, ki je registrirano za isto dejavnost
O tem naj generalni direktor sproti obvešča Nadzorni odbor.
(6.0.0)
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2-4 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju in direktorju
TV programov, da pripravita predlog kriterijev za odločanje o tem, kdaj se
programski projekt lahko naredi preko koprodukcije in kdaj z javnim
razpisom.
Hkrati Nadzorni odbor priporoča generalnemu direktorju, da s 01.01.1999
prične organizacijsko in strokovno dosledno izvajati javne razpise v skladu z
Zakonom o javnih naročilih.
(4.0.0)

Na predlog predsedujoče je bil sprejet dogovor, da so pobude, vprašanja in predlogi
v bodoče redna točka dnevnega reda sej odbora, medtem ko se pri poročilu o
realizaciji opravi le pregled kaj je in kaj ni realizirano.

Seia ie bila prekinjena ob 15.15 uri in se je nadaljevala v petek. 27. novembra 1998
ob 13.05 uri v sobi 4A/23. IV.nadstroole RTV centra.
PR1SQTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: dr. Metka Tekavčič, Jožica Komatar,
mag. Borut J. Sommeregger, Vida Petrovčič, Branko Grims in Sandi Čolnik
ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA : Anton Majzelj - opr.
OSTALI PRISOTNI: Janez Čadež (generalni direktor RTV Slovenija)
Janez Lombergar (direktor TV programov)
Igor Kadunc (pomočnik gen.dir. za poslovno področje)
Iztok Lipovšek (pom.gen. direktorja za trženje in odnose z javnostmi)
Seja je bila sklepčna, vodila jo je v. d. predsednice, dr. Metka Tekavčič.
Obravnavanje bil preostali predlagani
dnevni red:
3. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-oktober 1998
4. Osnutek programsko poslovnega načrta za leto 1999- informacija
in obravnava predloga za povišanje RTV naročnine
5. Razno:
- dopis Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev RTV Slovenija
- obravnava predloga dopolnitve plana investicij za leto 1998

Predsedujoča je podala informacijo s seje Sveta RTV Slovenija, kjer je bila 5. redna
seja prekinjena in se bo nadaljevala 10. decembra 1998. Na pobudo g. Sandija
Čolnika je bil sprejet dogovor, da se Svetu RTV Slovenija predlaga, da so poslej na
seje Sveta RTV Slovenija vabljeni tudi člani Nadzornega odbora.
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Poročilo s pregledom poslovanja v obdobju januar-oktober in prvih desetih mesecih
leta 1998 so člani Nadzornega odbora prejeli naknadno. V pojasnilu predloženega
poročila je pomočnik generalnega direktorja za poslovno področje opozoril na
napako pri rekapitulaciji odstopanj od ocene v mesecu oktobru, kjer je skupaj
negativnih odstopanj za 16 mio SIT. Sicer pa je bil poslovni rezultat v mesecu oktobru
pozitiven, in sicer v višini 120 mio SIT, kar je za 16 mio SIT bolje od plana. Razlog
za sorazmerno dober rezultat je v boljši izteijavi, ki je bila v mesecu oktobru boljša
(od plana in ocene) za 76 mio SIT. Glede na oceno so bili preseženi prihodki realizirani
na programih Televizije Slovenija in sicer v višini 15,6 mio SIT ter pri boljših
prihodkih od oglaševanja, ki sicer niso dosegli planskih postavk, so pa bili boljši od
ocene za 21,5 mio SIT. Tudi kumulativni rezultat v obravnavanem desetmesečnem
obdobju je pozitiven za 77 mio SIT, kar je za 167 mio SIT boljše kot je bilo planirano.
Na vprašanje predsedujoče, za katero oceno gre in kakšno je pričakovanje poslovanja
zavoda ob koncu leta, je g. Kadunc pojasnil, da gre za oceno poslovanja zavoda do
konca leta, ki je bila dana svetu in Nadzornemu odboru v mesecu oktobru. Kar zadeva
poslovanja ob koncu leta, g. Kadunc predvideva, glede na oceno, prihranek na
plačnem delu (za 10 mio SIT) in variabilnih stroških ter marketingu, kjer naj bi se ohranil
pozitiven trend. Na podlagi trendov v mesecu oktobru in delno tudi že v mesecu
novembru ocenjuje, da bi naj bil rezultat poslovanja ob koncu leta negativen v višini
okoli 300 mio SIT. Na vprašanje g. Čolnika je pojasnil, da je bilo v začetku letu
napovedano, da bi naj cene narasle v letu 1998 za 9 %. V okviru predvidevanj je bila
planirana tudi masa za plače, ker pa rast ni prerasla 6,5 %, tudi ni podlage za dvig
plač, zato je poraba glede na plan bistveno nižja (za 82 mio SIT). G. Iztok Lipovšek je
pojasnil, da so boljši prihodki iz naslova marketinga (glede na oceno) posledica dokaj
stabilne programske sheme, beležen pa je tudi dvig povprečne gledanosti. V mesecu
novembru pričakuje delni porast oglaševanja in posledično večji iztržek, medtem ko
je december oglaševalsko "krajši" mesec in se oglaševalci zaradi praznikov umaknejo
oglaševanju iz programov, z izjemo komercialnih voščil (topapomeni tudi manju iztržek v
tem mesecu). Ker nekateri od oglaševalcev zaostajajo s pogodbenimi obveznostmi še iz
prvega dela leta, sedaj hitijo z nadomestilom, kar je sicer pomenilo izpad planiranih
prihodkov iz naslova oglaševanja v prvi polovici leta, zato pa utegne imeti pozitiven
vpliv v drugi polovici leta. Ni pa mogoče oceniti, kaj to pomeni in kako utegne
vplivati na sam poslovni rezultat. Podal je podrobnejše pojasnilo o stopnji gledanosti
ter njenem direktnem vplivu na oglaševalce, oziroma na njihov interes po
oglaševanju. Kar zadeva stopnje izkoriščenosti, je le-ta na celodnevni ravni povprečno
pod 50%, v osrednjem gledanem času (prime time-u) pa okoli 60%. Za dober ocenjuje
izkoristek nad 50% (oziroma tisti, ki zagotavlja izpolnjevanje plana). Kar zadeva podatkov o
oglaševanju in izkoriščenosti drugih RTV postaj, le-ti niso dostopni, zato tudi
primerjava ni možna. Niso namreč dostopni podatki o obsegu plačanih in zakupu
oglaševalskega prostora. V nadaljevanju je člane odbora obvestil, da potekajo tudi
dogovori z največjimi poslovnimi partnerji (oglaševanja) za naslednje leto. Izhajajoč iz
opravljenih razgovorov pa meni, da prihaja obdobje, ko bodo veljali in bodo urejeni
osnovni principi marketinškega poslovanja, vsaj za največji dve televiziji. Na
opozorilo mag. Sommereggerja, da se bo, če ob koncu leta ne bo izguba 300 mio SIT,
kot to napoveduje pomočnik generalnega direktorja za poslovno področje, skliceval
na dano izjavo in zahteval konsekvence, je g. Kadunc pojasnil, da njegovo
predvidevanje temelji na oceni osemmesečnih podatkov in trendov po desetmesečnem
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poslovanju, pri čemer ne more odgovaijati, če bo tako ali ne. Se pa lahko naredi, če je
takšna zahteva, nova ocena na podlagi sedanjih podatkov.
V nadaljevanju razprave je ga. Vida Petrovčič opozorila na možnosti III. TV
programa v marketinškem in stroškovnem smislu (kot by pass kanala, kakšna bi bila
gledanost prenosov sej Driavnega zbora in motnosti uvrščanja komercialno zanimivih vsebin v času,
ko prenosov ne bi bilo)
ter telemetrijo (merjenje gledanosti med oddajo samo, ali so bile
opravljene kakine Študije). Dr. Metko Tekavčič']C zanimalo, ali so ocenjeni stroški III. TV
programa in kakšna bi morala biti gledanost, ki bi ekonomsko opravičevala mrežo, g.
Branko Grims pa je opozoril na interpretacijo generalnega direktoija ob ideji za
uvedbo III. TV programa, ko je bil interes TV Slovenija za to mrežo, ki bi jo naj
zapolnila s sklopom neposrednih prenosov sej Državnega zbora v kombinaciji s
programsko ponudbo športnih in regionalnih programov (ponudbi, ki bi se izplačala). G.
Kadunc je pojasnil, da so bile, kot za druge oddaje, opravljene meritve prenosov sej
Državnega zbora na obstoječem II. TV programu in opravljena analiza kaže, da v tem
trenutku III. TV mreža ni ekonomsko upravičena, ob čemer pa še ni pripravljen
koncept do mere, ki bi omogočal opredeljevanje da ali ne, predvsem zaradi odprtega
vprašanje tehnoloških možnosti distribucije programa. Generalni direktor je opozoril,
da se je študija za uvedbo III. programa pripravljala v drugačni situaciji (tik pred
opustitvijo mreže HTV), medtem ko je sedaj HI. TV program možen samo preko satelita
(druge variante ni). G. Iztok Lipovšek je poleg težavnosti predvidevanja gledanosti III.
programa, ki zaradi frekvenc ne bi niti pokrival celotnega ozemlja RS (ne moreš meriti
nekaj kar ni), opozoril še na zakonsko prepoved trženja informativnih programov in
nezainteresiranost povezovanja gospodarstva s politiko.
Po opravljeni razpravi so bili soglasno (6,0,0) sprejeti naslednji sklepi:
3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da je zavod v obdobju januar oktober 1998 posloval pozitivno. Poslovni izid izkazuje 77 mio SIT.
Hkrati odbor ugotavlja, da pomočnik generalnega direktorja za poslovno
področje na osnovi predvidevanj prihodkov iz naslova marketinga ocenjuje,
da bo izguba ob koncu leta 1998 znašala okrog 300 mio SIT.
3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do
naslednje seje pripravi pregled gledanosti prenosov sej Driavnega zbora RS
v letu 1998 na II. programu TV Slovenija.
3-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do konca
januarja 1999 pripravi oceno finančnih učinkov (in posledic), ki bi nastale z
uvedbo III. programa TV Slovenija.

G. Branko Grims je predlagal, da vodstvo ob pripravi ocene finančnih posledic
uvedbe III. TV programa navede, kakšne so sploh možnosti in kombinacije pokritosti
teritorija s kombiniranim prenosom tega programa.
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Informacijo o pripravi programsko produkcijskega načrta za leto 1999 je na seji podal
generalni direktor. Člani odbora so v gradivu prejeli tudi predlog za povišanje RTV
naročnine z obrazložitvijo in na seji sklepe 2. redne seje Komisije za gospodarska in
razvojna vprašanja Sveta RTV Slovenija.
V uvodni informaciji je generalni direktor dejal, da so vse organizacijske enote
pripravile osnutke planov za leto 1999 na podlagi dogovorjenih izhodišč, osnovni
problem pa je, da iz pripravljenega osnutka izhaja primanjkljaj (ki pa zahteva temeljito
usklajevanje). To je bil, v dogovoru tudi s predsednikom sveta, osnovni razlog, da
osnutek ni bil predložen v obravnavo. Res so bile nekatere postavke planirane na
osnovi ocen, kajti njihovo gibanje v naslednjem letu je odvisno od zunanjih
objektivnih dejavnikov, na katere ni niti moč vplivati jih pa je težko tudi predvidevati,
medtem ko je bila upoštevana za 7 % višja naročnina (kolikor naj bi bila inflacija). Iz
pripravljenega delovnega osnutka izstopajo programski stroški, kjer je v naslednjih
dneh predviden temeljit pregled (od oddaje do oddaje) in usklajevanje in odprta je
postavka plač, kjer tečejo razgovori s sindikati o dogovorjeni rasti plač v letu 1999.
Člane odbora je še seznanil, daje opravil razgovor z ministrom za ekonomske odnose
in razvoj, ki je načelno pristal na podporo za dvig naročnine v okviru stopnje inflacije
(7%), vse kar je več pa potrebuje soglasje predsednika vlade, pri katerem pa ima
predviden sestanek v naslednjem tednu. V obrazložitvi predloga za 16 % povečanje
naročnine je generalni direktor opozoril, da ta višina (sestavljena) omogoča pozitivno
poslovanje zavoda v letu 1999 in ohranjanje obstoječe strukture obsega in zvrsti
programov. Vanjo je zajeto: stopnja inflacije (7%), obstoječi obseg strukture vsebin
in zvrsti programov (3%), pokrivanje izgube v nadaljnih petih letih ob pogoju, da se
bo rast naročnine usklajevala z rastjo inflacije (5%) in tehnično tehnološke priprave za
uvajanje III. TV programa (1%). Ga. Vida Petrovčič je vnovič opozorila na
netransparentnost. Dialog in razprava bi bila veliko lažja, če bi vodstvo predložilo
vsaj osnutek plana v okvirnem porastu cen (okvirni trend) ali pa "formulo", ki jo je
generalni direktor omenil v uvodu, iz katere bi bilo razvidno koliko denarja in zakaj.
Pričakovanje, da bo vlada predlagano povišanje sprejela kar tako, je utopično. Tudi
kar zadeva pokrivanja izgube za nazaj bi bilo bolje, da vodstvo predlaga Vladi RS (in
Državnemu zboru), da oblikuje zakon o pokrivanju izgube iz preteklih let. Opozorila je
še na novosti, ki jih prinaša Zakon na dodano vrednost. Izhajajoč iz razmer in
omenjenega zakona, predvideva, da se bo bistveno spremenila tudi struktura
zaposlenih (manj bo honorarcev, delo pa bodo opravljali redno zaposleni). Slednje je podprla
tudi dr. Metka Tekavčič in ponovno menila, da bo o položaju nacionalnega RTV
medija prej ali slej vendarle moral razpravljati Državni zbor, ko se bo država morala
odločiti ali potrebuje nacionalno radiotelevizijo in povedati, koliko je za to
pripravljena plačati. Toda dokler te razprave ne bo, bo to prepričevanje prepričanih še
trajajo. Strinjala se je tudi z oceno generalnega direktorja, da je brezpredmetna
predložitev programsko poslovnega načrta, ki bo predvideval izgubo. G. Branko
Grims je opozoril na politično voljo, ki bo nedvomno potrebna, da bo do razprave o
vlogi in pomenu nacionalke v Državnem zboru prišlo in izrazil bojazen, da ta razprava
nima nobene vloge ob predlaganem povišanju naročnine. Predlagal je, da Nadzorni
odbor ugotovi (s tem obrazloži tudi v čemu je stvar), da dvig naročnine na predlaganih 16 %
ne bi bil potreben, če bi država v celoti in pravočasno pokrivala vse zakonske
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obveznosti. Če bi bil v proračunu zagotovljen denar za manjšinske programe in če bila
povrnjena povzročena vojna škoda, bi verjetno tudi ta hiša poslovala izven rdečih
številk. Mag. Sommeregger je opozoril na kompleksnost in povezavo zadev, za
katere so predlogi in pobude že predloženi Državnemu zboru (predlog sprememb in
dopolnitev Zakona o RTV Slovenija, uvedba lil. TV programa, pobuda za celovito obravnavo JZ RTV
Slovenija) na eni strani in na drugi strani sprejet sklep Državnega zbora o pokritju
vojne škode in s tem obveznost države, ki pa kljub izglasovani večini, ni bila
izvedena. Kar zadeva predloga za povišanje naročnine, pa je menil, da je odločanje
brezpredmetno, dokler ne bo jasno na kaj bo vlada pristala (ne vidi vzroka, zakaj bi se
moral odločati na podlagi izračunov vodstva). Dokler ne bodo razrešene zgodbe v zvezi s
satelitom, dokler ne bo ugotovitev Računskega sodišča, da je poslovanje iz tega
naslova Čisto, dokler ne bodo počiščene notranje rezerve, in dokler ljudje v hiši, ki so
plačani tudi za to, da skrbijo za finance, ne bodo svojega dela opravljali trasparentno,
do takrat nima obraza glasovati za predlagano povišanje. Kot kompromis je predlagal,
da Nadzorni odbor o povišanju naročnine na tej seji ne glasuje. Direktor TV
programov je opozoril na vlogo nacionalne RTV, ki je v funkciji javnega servisa in ki
je zaradi finančnih težav prisiljena strukturo programa med 20. in 22. uro v celoti
podrediti zagotavljanju največjega možnega marketinškega iztržka. Opozoril je na
nevarnost takšnega podrejanja programa, kajti gre za siromašenje vsebinske zasnove,
strukture in kakovosti programa in na drugi strani za poveličevanje nekega
povprečnega okusa za vsako ceno, ki pa si ga nacionalna javna Radiotelevizija ne sme
dovoliti. Menil je, da se niti finančno breme iz preteklosti, niti tekoče finančne težave
ne smejo oziroma se ne bi smele odražati ali kakorkoli ogrožati programa samega.
Toda razmere so pripeljale tako daleč, da ostaja samo eno dejstvo: če se želi ohraniti
obstoječi obseg ter struktura vsebin in zvrsti programov, je povišanje naročnine v
predlagani višini nujno, kajti stroški programa in še posebej stroška programskih
pravic rastejo. Stvari so prezentne, oddaje so po programih stroškovno ovrednotene,
toda proizvedenega in predvajanega programa je lahko le toliko, kolikor je izmerljivih
finančnih in tehnično produkcijskih zmogljivosti. Na vprašanje g. Sandija Čolnika v
zvezi z manjšinskimi in regionalnimi programi, je generalni direktor pojasnil, da
zavod od države dobiva za te programe samo 10% potrebnega denarja, pri čemer je
opozoril na priznane pravice manjšin in dejstvo, da zagotovo ne bo on tisti, ki bo
"črtal" te programe. Dr. Metka Tekavčič je opozorila, da v primeru manjšinskih
programov ne gre zgolj za tisti del programa, ki je zakonsko obvezen in programske
stroške, pač pa gre za stroške zaposlenih (stroške dela), kar izhaja tudi iz pregleda
porazdelitve prihodkov in stroškov manjšinskih programov, ki jih je prejel Nadzorni
odbor prejšnjega sklica (predlagala je, da ta pregled prejmejo tudi člani sedanjega sklica).
Nedvomno pa so tudi manjšinski programi vprašanje, s katerim se bo moral ukvarjati
tudi Državni zbor. Direktor TV programov je opozoril še na "Quo vadiš TV S - 2.
del", kjer so pojasnjena tudi obstoječa razmerja in problem manjšinskih programov, ki
jih je nacionalna RTV Slovenija dolžna zagotavljati iz naročnine in v obsegu, ki ga
kot minimum določa Zakon o RTV Slovenija. Izhajajoč iz omenjenega zakona, pa to
pomeni pol ure televizijskega manjšinskega programa tedensko, vse kar je več, pa je
tO dolžnost drŽave (je tudi tista, ki se mora dogovarjati z manjšino kar zadeva strukture in vsebine
tega programa). Dejstvo pa je in ostaja, da obseg npr. programa za italijansko narodno
skupnost daleč presega zakonske obveznosti nacionalke kot tudi njene finančne
možnosti. Res je bilo z državo dogovorjeno, da se bo delež države za sofinanciranje
teh programov iz leta v leto povečeval, vendar pa temu ni tako. Oba regionalna centra
staneta hišo letno približno 15 mio DEM. Od omenjenega zneska gre dokaj malo za
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programe same, problem so, kot je omenila že predsedujoča, stroški zaposlenih (dela).
Država manjšinskih programov finančno ne pokriva v okviru svojih obveznosti, kar
na drugi strani pomeni, da prelaga to svojo obveznost na breme hiše in s tem vseh
naročnikov. Dr. Tekavčičeva je v zvezi z višino predlaganega povišanja RTV
naročnine opozorila, da ne vidi osnove, na podlagi katere bi predlog podprla, saj žal
nista transparentna niti znesek niti argumentacija. Opozorila je na vidik primerjave
mase naročnine z nekaterimi proračunskimi postavkami in na splošno rast cen, ob
kateri bi bila predlagana višina povišanja možna le ob doslednem izčrpanju notranjih
rezerv (ob čemer vodstvo meni, da sanacijskega programa ne potrebuje). Opozorila je, da se
zavzema za to, da izgubo za nazaj pokrije država, toda to naj bo transparentno (ne pa
skozi naročnino), kajti le potem bo poslovanje lahko čisto. Kljub vsakokratni podpori in
soglasju k povišanju naročnine, se je ob koncu leta vedno znova soočala z izgubo in
pojasnjevanju zakaj je temu tako. Opozoriti pa velja tudi, da če bi ljudje namesto RTV
naročnine plačevali davek, oziroma bi bila naročnina namesto s posrednim davkom
financirana iz proračuna, bi bil proračun RS večji za več kot 1 % (to ni malo denarja).
Generalni direktor je tekom razprave nekajkrat opozoril, da vidi izhod iz situacije le
na predlagan način (s povišanjem naročnine za 16%) in apeliral na člane Nadzornega
odbora, da mu pomagajo s podporo k predlaganemu povišanju in na tak način tudi k
trajnejši rešitvi problemov. Vse, kar je manj od predlaganega povišanja, pomeni
"črtanje nečesa", česar pa on zagotovo ne bo storil. Očitno se bosta tudi svet in država
prej ali slej srečala, ko bosta morala povedati in se odločiti, kateri programi in v
kakšnem obsegu so na RTV potrebni. Toda navkljub vsemu si prizadeva in želi rešiti
nacionalko, za kar meni, da se da in je v rešitev še vedno prepričan. Zato ne bo
odnehal, prosi pa samo za podporo tega odbora Kar zadeva samo poslovanje je menil,
da je transparentno, zato očitka, da temu ni tako, ne sprejema. G. Sandi Čolnik je
menil, daje težko pričakovati uspešna pogajanja generalnega direktorja, če ne bo imel
podpore oziroma platforme, zato je podprl predlog za 16 % povišanje. Nenazadnje ta
država zavodu kar nekaj dolguje in z odobritvijo tega povišanja lahko vsaj del tistega
vrne, kar še ni dala. Opozoril je tudi na sklep Komisije za gospodarska in razvojna
vprašanja, ki je predlagano povišanje podprla. Dr. Tekavčičeva je ponovno opozorila,
da obrazložitev predloga za 16% povišanje RTV naročnine ni dobro utemeljena. G.
Kadunca je zato vprašala, kaj bi tolikšno povišanje naročnine takoj v letu 1999
pomenilo z vidika pokrivanja izgube iz preteklih let. Pomočnik generalnega
direktorja za poslovno področje je pojasnil, da na to vprašanje ne more odgovoriti,
ker je odgovor odvisen od nadaljnih planskih usklajevanj v zavodu. Dr. Tekavčičeva
je ob tem poudarila, da jo odgovor še dodatno potrjuje v prepričanju, da utemeljitev
predloga za 16% povišanje naročnine ni prepričljiva G. Kadunc je nato dejal, daje
bil predlog dan zato, da se gre na pogovore z vlado z neko podporo odbora,
gospodarske komisije in sveta. Povišanje pa tako odobri ali ne odobri vlada.
Predsedujoča je dala na glasovanje sklep, da se, zaradi izredno teikega materialnega
poloiaja, v katerem je Javni zavod RTV Slovenija le dlje časa, topot sprejme
izjemno povečanje RTV naročnine za 16%, to je s sedanjih 2 001 SIT na 2 321 SIT
oziroma za cca 320 SIT. Sklep ni bil sprejet (2,2,2).
Ni bil sprejet (2,0,3) tudi predlog g. Sandija Čolnika, ki naj bi se glasil: Ker država ni
v celoti pokrila vseh zakonskih obveznosti, je edini način za izhod iz težkega
materialnega položaja, v katerem je Javni zavod RTV Slovenija že dalj časa, da se
RTV naročnina poveča za 16%
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Po daljši razpravi je bil na predlog v.d. predsednice sprejet naslednji sklep:
4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da 16 % povišanje RTV naročnine,
ki jo predlaga vodstvo, po izjavah generalnega direktorja omogoča pozitivno
poslovanje zavoda ob spoštovanju dogovora s sindikati ter vključuje
ohranjanje obstoječega obsega in zvrsti programov, hkrati pa tudi pokrivanje
izgube iz preteklih let v nadaljnih petih letih - ob pogoju, da se bo rast
naročnine usklajevala z rastjo inflacije.
Nadzorni odbor meni, da mora driava kot lastnica sodelovati pri pokrivanju
izgube iz preteklih let, zato soglaša le s povišanjem naročnine v odstotku, ki bo
vključil rast cen ter omogočil uresničevanje dogovora s sindikati in izvajanje
obstoječih programskih aktivnosti (v skladu z zagotovilom generalnega
direktorja je to 10%).
Nadzorni odbor ponovno opozarja, da driava ni izpolnila obveznosti iz
naslova poravnave vojne škode, čeprav jo k temu obvezuje tudi sklep
Državnega zbora Republike Slovenije.
*
Nadzorni odbor obvešča Svet RTV Slovenija, da je ponovno pozval Driavni
zbor RS k obravnavi problematike Javnega zavoda RTV Slovenija jn predlaga
svetu, da se temu pozivu pridruži
«0.1)

Sprejeti so bili Se naslednji dogovori:
• da v zvezi s pripravo programsko poslovnega načrta za leto 1999 Nadzorni odbor
podpira sklepe 3-1 do 3-5 Komisije za gospodarska in razvojna vprašanja
• da se članom Nadzornega odbora posreduje "porazdelitev prihodkov in stroškov
italijanskih programov Regionalnega RTV centra Koper-Capodistria in
madžarskih programov Studia Lendava za leto 1997", ki so bili predloženi svetu
in Nadzornemu odboru prejšnjega sklica
• da Nadzorni odbor obravnava "satelit" na posebni oziroma izredni seji
AdS
V gradivu so člani odbora prejeli dopis Sindikata kulturnih in umetniških ustvarjalcev
RTV Slovenija, v katerem omenjeni sindikat prosi Nadzorni odbor, da pridobi pravno
presojo veljavnosti 7. Člena Zakona o RTV Slovenija, po katerem zavod izvaja Verski
program. Po mnenju sindikata namreč vsebina člena ter širjenje Verskega programa in
uredništva na televiziji in Radiu povzročata velike finančne obremenitve za zavod,
pravno pa ni jasno, ali je tako uredništvo sploh legalno. Podrobno obrazložitev, ki
izhaja iz sklepa je podal direktor TVprogramov.
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Soglasno je bil sprejet naslednji sklep:
5-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z dopisom Sindikata kulturnih
in umetniških ustvarjalcev v zvezi s presojo 7. člena Zakona o RTV Slovenija
in s pojasnilom direktorja TV programov, da omenjeni člen sicer prepoveduje
versko propagando, vendar pa verski program ne sodi v versko propagando,
temveč v funkcijo opravljanja javnega servisa, ki temelji na veljavnih sklepih
Sveta RTV Slovenija (prejšnjega sklica).
Nadzorni odbor odstopa dopis Sindikata KUU Svetu RTV Slovenija, ki je
pristojen za programe RTV Slovenija,

Člani odbora so v gradivu naknadno prejeli predlog za dopolnitev plana investicij za
leto 1998 z obrazložitvijo.
Soglasno je bil sprejet sklep:
5-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija soglaša s predlogom za dopolnitev plana
investicij za leto 1998 in predlaga Svetu RTV Slovenija, da ga sprejme.
, (5.0.0)

Mag. Borut J. Sommeregger je v zvezi z manjšinskimi programi, po vzgledu
Avstrije, predlagal v razmislek, da bi se dali ti programi v izdelavo privatnim
postajam. Predlog je podprl g. Grims in predlagal, da bi tudi RTV Slovenija,
predvsem z vidika finančne razbremenitve hiše, pogledala kakšne so možnosti za
izločitev teh programov iz sistema RTV Slovenija, kar bi tudi za manjšine pomenilo
direktno relacijo država, parlament, manjšina.
Pobudo in predlog so podprli tudi ostali člani Nadzornega odbora in predlagali
vodstvu, da preveri ustrezne možnosti.

V zvezi s seznamom.delavcev, ki so na individualnih pogodbah in datumi njihovega
poteka, ki so ga člani odbora dobili na vpogled pri realizaciji sklepa, je na vprašanje
g. Branka Grimsa, v čem je bila tajnost seznama, saj so navedena samo imena,
funkcija in datum poteka pogodbe, je predsedujoča pojasnila, da je to izhajalo iz
sklepa, da se seznam predloži na vpogled in dogovora na seji, da člani odbora (po
končani seji) vrnejo na seji dana poročila (ki so bila na vpogled). Direktor je dodal
pojasnilo, da seznam ni tajen, pač pa je bil pomotoma predložen s pregledi in poročili,
ki pa so bila predložena v skladu s sklepi (na vpogled).

Naslednja seja Nadzornega odbora bo predvidoma 15. decembra 1998.
Seja je bila končana ob 15.45 uri.
Zapisala:
Darja Kocjan, l.r.
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V.d. predsednice Nadzornega odbora RTV Slovenija:
dr. Metka Tekavčič, l.r. *
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
Nadzorni odbor RTV Slovenija
Ljubljana, Kolodvorska 2
Datum: 20.01.1999

ZAPISNIK
1. izredne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 12. januarja 1999. Seja se je
pričela ob 13. 05 uri v sobi 4A/23, IV.nadstropje RTV centra.
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: dr. Metka Tekavčič, Anton Majzelj,
Jožica Komatar, mag. Borut J. Sommeregger, Branko Grims, Vida Petrovčič in Sandi
Čolnik
OSTALI PRISOTNI: Janez Čadež (generalni direktor RTV Slovenija)
Igor Kadunc (pomočnik gen. dir. za poslovno področje)
Janez Lombergar (direktor TVprogramov)
Seja je bila sklepčna, vodila jo je v. d. predsednice, dr. Metka Tekavčič. V uvodu je
pojasnila, da je do sklica izredne seje prišlo zato, ker je za dva dni kasneje sklican Svet
RTV Slovenija, ki bo obravnaval predlog začasnega poslovno-programskega načrta
RTV Slovenija za prvo tromesečje leta 1999, o katerem naj bi se predhodno izrekel tudi
Nadzorni odbor. Ker do 07. januarja 1999 ni bilo jasno, ali bo gradivo pripravljeno ali
ne, seje Nadzornega odbora ni bilo mogoče sklicati v roku, predvidenem v poslovniku.
Zaradi pomembnosti problematike se je odločila za izredni sklic seje in prosila člane
odbora, da to odločitev sprejmejo z razumevanjem.
Obravnavanje bil naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 4. redne seje
2. Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-november 1998
3. Obravnava predloga začasnega poslovno-programskega načrta za RTV Slovenija
/-/// 1999 in predloga za izbiro revizijske hiše revidiranja zaključnega računa za
leto 1998 in 1999

Adl
Predlog zapisnika 4. redne seje so člani odbora prejeli z vabilom za sejo. Na predlog
mag. Boruta Sommereggerja je bil na 3. strani črtan predzadnji stavek: "V smislu
civilnopravne zaščite je opozoril, da izjavam direktorja TV programov ne verjame v
nobeni točki.", ker opozorilo ni bilo namenjeno direktoiju TV programov.
G. Branko Grims je opozoril na sklep 4-1, za katerega je menil, daje Nadzorni odbor
dal pogojno soglasje k predlogu za 16 %-no povišanje naročnine, glede na to, da država
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ni v celoti pokrila vseh zakonskih obveznosti, ni poravnala vojne škode itd.. V. d.
predsednice dr. Metka Tekavčič je pojasnila, da je sklep zapisan v skladu z
magnetogramskim posnetkom seje, kjer je bilo najprej glasovanje o predlogu sklepa,
da, " ker država ni v celoti pokrila vseh zakonskih obveznosti, je edini način za izhod iz
težkega materialnega položaja, v katerem je Javni zavod RTV Slovenija že dalj časa. da
se RTV naročnina poveča za 16 %". Sklep ni bil sprejet (2,0.3). To jasno izhaja tudi iz
povzetka razprave v zapisniku pred omenjenim sklepom 4-1, zato je predlagala, da
odbor posluša, če meni, da je to potrebno, magnetogramski posnetek seje. Potreba po
celoviti razpravi v Državnem zboru, o vlogi in situaciji zavoda RTV Slovenija, pa je
očitna in nesporna. G. Grims je v nadaljevanju predlagal, da se v drugem odstavku črta
vsaj tekst v oklepaju (v skladu z zagotovilom generalnega direktorja je to 10%), kajti
gre za pojasnilo, ki ne sodi v sklep in se tako zapisano razume bistveno drugače, kot je
bilo mišljeno. Mišljeno je bilo kot opozorilo, da država ne izpolnjuje obveznosti, zaradi
česar so težave, sedaj pa se razume, kot da Nadzorni odbor soglaša samo z desetimi
procenti povišanja, z vsem ostalim pa ne. Dr. Tekavčičeva je v odgovoru pojasnila, da
je bilo tako rečeno tudi ob sklepanju. Po pojasnilu generalnega direktoija, kakšna je
struktura 16 %-nega povišanja naročnine, je zato tudi vprašala, kaj bo to pomenilo z
vidika pokrivanja izgube iz preteklih let, nakar je g. Kadunc odgovoril, da še ne ve, ker
je to odvisno od nadaljnih planskih usklajevanj v zavodu. In vse to je v zapisniku tudi
zapisano. Še enkrat je predlagala, da se posluša magnetogramski zapis, nakar je g.
Grims odgovoril, da to ni potrebno in predlagal, da se črta le besedilo v oklepaju, ker to
ni bil sestavni del sklepa, ko seje le-ta oblikoval. Dr. Tekavčičeva je ponovno opozorila
na obsežno razpravo ob omenjeni točki in opozorila, da zapisnik odraža dejanski potek
seje in da na tokratni seji ne gre za ponovno odločanje, pač pa zgolj za potijevanje
zapisnika. Dodala je, da bo zapisnik sicer potrdila tudi, če bodo člani izglasovali, da je
oklepaj potrebno črtati, vendar pa potem ta ne bo odražal dejanskega dogajanja na seji,
kajti dobro se spomni razprave in sklepov.
Na predlog g. Branka Grimsa je v.d. predsednice dala na glasovanje sklep, da se v
sklepu 4-1 4. redne seje, v drugem odstavku črta tekst v oklepaju "(v skladu z
zagotovilom generalnega direktorja je to 10%)". Na podlagi izida glasovanja (3,1,2)
sklep ni bil sprejet.
G. Branko Grims je dodal, da (poznavajoč razpravo in sklep sveta ter kakšen predlog je bil
posredovan Vladi RS) osebno ocenjuje, da sklep 4-1 ni bil v tolikšni meri v pomoč vodstvu,
kot je bil namenjen. Ob tem je dr. Tekavčičeva opozorila, daje potrebno upoštevati tudi
časovni razmik med sejo Nadzornega odbora in sejo Sveta RTV Slovenija. V trenutku,
ko se potijuje zapisnik, je seveda že jasno, kakšne sklepe je kasneje sprejel svet, pri tem
pa je potrebno posebej poudariti, da sklep sveta natančno specificira možne namene
porabe povišane RTV naročnine, Česar vodstvo v času obravnavanja predloga na
Nadzornem odboru ni predlagalo na način, kot je bil kasneje potrjen na svetu. Odločitev
sveta pa je v veliki meri temeljila tudi na opozorilih iz razprave Nadzornega odbora, ki
so se nanašala na možnosti morebitnega nenamenskega prelivanja povišane RTV
naročnine. Mag. Sommeregger je ob tej razpravi ponovno izrazil prepričanje, da dokler
vlada ne bo upoštevala sprejetih sklepov Državnega zbora, tudi pisma Nadzornega
odbora ne bo, zato se bodo pri razpravah o povišanju RTV naročnine nenehno odpirala
tudi vprašanja v zvezi z neporavnanimi obveznostmi, ki jih ima država do zavoda.
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V nadaljevanju je v.d. predsednice dala na glasovanje potrditev zapisnika 4. redne seje.
Sprejet (5,0,1) je bil sklep:
1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 4. redne seje s pripombo iz
razprave.

Izhajajoč iz razprave in pojasnila na 4. redni seji pod točko "razno" je bilo na predlog
mag. Sommereggerja (v zvezi z manjšinskimi programi) sprejeto:
• da zavod RTV Slovenija na ustrezen način pomaga zamejskim manjšinam,
konkretno Koroški manjšini, pri tehnični izdelavi radijskih programov
Na predlog ga. Vide Petrovčič je bil sprejet tudi naslednji ugotovitveni sklep:
1-2 Nadzorni odbor ugotavlja, da v skladu s pojasnilom direktorja na 4. redni seji
seznami delavcev, ki so na individualnih pogodbah, in datumi njihovega poteka,
niso tajni, zato odbor predlaga, da se mu realizacija sklepa 1-S 3. redne seje
ponovno predloli v skladu z navedeno ugotovitvijo.
Glede na kratko časovno razliko med sejami odbora (ko se potrjujejo zapiski) in sejami
sveta, ko člani prejmejo potrjen zapisnik Nadzornega odbora, je v.tLpredsednice
predlagala članom, da v bodoče ob kakršnemkoli dvomu prisluhnejo
magnetogramskemu posnetku, v izogib morebitnim očitkom bodisi strokovni službi
bodisi predsedujočemu.
Ad2
Člani Nadzornega odbora so z vabilom za sejo prejeli pisno poročilo o poslovanju
zavoda v obdobju januar-november 1998, katerega podrobnejše pojasnilo je na seji
podal pomočnik generalnega direktorja za poslovno področje. Poslovni rezultat v
mesecu novembru je v primerjavi z oceno slabši za 30 mio SIT, medtem ko zaostaja za
planom za 123 mio SIT. Izguba v prvih enajstih mesecih leta 1998 znaša 177 mio SIT.
Na vprašanje g. Branka Grimsa, ali bo poslovanje vsaj v mesecu decembru 1998
ustrezalo pričakovanjem, je g. Kadunc v odgovoru dejal, da vseh podatkov za december
na stroškovnem delu še ni, zato je težko reči. Prihodkovni del je po razpoložljivih
podatkih boljši od ocene in slabši od plana. Na vprašanje dr. Metke Tekavčič, ali
vodstvo v decembru pričakuje stroške, ki bi se jih že lahko razmejilo, pa se je čakalo na
zadnji mesec, je g. Kadunc odgovoril, da zanesljivo ne. Ob tem je dr. Tekavčičeva
menila, da v skladu s pojasnilom pomočnika generalnega direktorja za poslovno
področje računovodska izguba ob koncu leta po njeni oceni ne bi smela presegati 300
mio SIT. G. Kadunc je odgovoril, da je zelo verjetno res tako. Ga. Vida Petrovčič je
opozorila, da je zaostajanje za planom 123 mio SIT, kar pa številčno sovpada s
povečanjem ftksnih stroškov - v postavki sodni stroški. Na vprašanje, za kakšne stroške
gre, in ali nastopa zavod v postopkih kot tožnik ali toženec, je g. Kadunc odgovoril, da
v večini primerov zavod toži neplačevanje RTV naročnine, stroški pa so višji zaradi
povečanja sodnih stroškov. Glede na višino fiksnih stroškov je ga. Vida Petrovčič
opozorila na vprašanje smotrnosti toženja in predlagala, da vodstvo predloži poročilo o
tožbah z vključenimi zneski tožbenih zahtevkov ter razčlenitev z njimi povezanih
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stroškov. Mag. Sommeregger je kot nesprejemljiv ocenil stil poročanja pomočnika
generalnega direktorja za poslovno področje, ko iz navedb ni nikoli razvidno ne kdo,
kdaj in kje (npr. prvi stavek poročila o poslovanju, kjer je navedeno: "Pri desetmesečnem poročilu smo
prejeli precej pripomb na primerjavo rezultatov..." ), posledično pa je potem tudi težko
vsebinsko razpravljati. G. Čolnik je v zvezi s tem predlagal, da se pripravljavcem
gradiv pusti (vsaj) malo več stilistične svobode, z izjemo, če gre za navajanje netočnosti.
G. Grims je opozoril na vpraSljivost sposobnosti marketinga za opravljanje svojega
dela, kjer je na eni strani največje odstopanja tako med planom kot oceno, na drugi
strani pa se pojavljajo primeri odklonov marketinga za vnaprej plačane oglase (enkrat pri
telopu: enkrat za objavo čestitke, ko je bil sprejet večinski volilni sistem; veliko zapletov pa je bilo tudi ob
zadnjem glasovanju za referendum, ki pa se je sicer dobro končal). Generalni direktor je opozoril
na sklep sveta, da se oglasov oziroma političnih sporočil (ne glede na to, če gre to preko
agencije) ne sme objaviti, če niso plačani vnaprej. V konkretnem primeru pa je bil izdelek
po tehnični plati oporečen. Glede poslovanja marketinga je generalni direktor dejal, da
so bili vloženi veliki napori v zmanjšanje stroškov tako na programski kot na
marketinški strani, in da trenutno izguba rezultira v znesku okoli 200 mio SIT. Pri tem
je opozoril, da izkazana izguba ni rezultat izpada marketinga, temveč gre na račun
obresti za kredite, ki jih je zavod najemal za pokrivanje zaostalih obveznosti. Brez
slednjih bi zavod posloval pozitivno. Ob ugotovitvi, da ne bo dobil odgovora na
vprašanje "stila", je mag. Sommeregger na opozorilo g. Grimsa menil, da je očitno več
primerov, ko marketinška služba ni sprejela, oziroma je zavrnila objavo ali izdelavo
marketinški izdelek (spoi.telop), kar je tudi eden od "stilov". Ga. Petrovčičeva je
predlagala, da marketing pripravi poročilo o zavrnjenih ali neobjavljenih oglasih in
razlogih zanje, sicer jih je nemogoče objektivno preveriti.
Po daljši razpravi so bili sprejeti sledeči sklepi:
2-1

Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da je zavod v obdobju januar november 1998 posloval z izgubo v višini 177 mio SIT. Po oceni generalnega
direktorja in pomočnika za poslovno področje naj izguba ob koncu leta 1998
ne bi presegla 300 mio SIT.
(6.0.1)

2-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do naslednje
seje pripravi poročilo o tožbah, v katerih nastopa JZ RTV Slovenija bodisi kot
toienec ali toinik. Poročilo naj vključuje tudi znesek tolbenih zahtevkov ter
razčlenitev stroškov, povezanih s temi toibaml
(7.0,0)
2-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do naslednje
seje pripravi poročilo - za zadnjih šest mesecev - o reklamah in drugih
marketinških izdelkih, ki jih marketing RTV Slovenija ni sprejel v objavo ali
izdelavo ter o razlogih za take odločitve. Vodstvo naj poda tudi poročilo o
poslovni politiki, ki jo marketing vodi na tem področju (merila za izdelavo In objavo
marketlniklli Izdelkov).
(7.0.0)
Zaradi kratke časovne razlike do seje sveta, je bil na predlog v.d. predsednice sprejet
dogovor, da člani odbora do seje sveta posredujejo soglasje k sprejetim sklepom.
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Ad3
Člani odbora so prejeli predlog začasnega poslovno-programskega načrta za RTV
Slovenija I-III 1999 in predlog za izbiro revizijske hiše za revidiranje zaključnega
računa za leto 1998 in 1999. Obrazložitev predloga začasnega poslovno-programskega
načrta je podal generalni direktor. Ker letni načrt na dohodkovni strani sestavljata v
glavnem naročnina, katere višina v tem trenutku še vedno ni znana, in dohodki iz
naslova marketinga, kjer so predvidevanja ocenjena na osnovi lanskoletnih prihodkov,
ni bilo moč pripraviti letnega načrta, zato vodstvo predlaga začasni trimesečni načrt. V
njem je upoštevana predpostavka povišanja naročnine za 7% in sicer od 1. marca dalje.
Kar zadeva programski del, je v trimesečnem načrtu upoštevana ohranitev vseh sedanjih
programov, katerih značaj je bolj ali manj stalen, medtem ko bodo na sprejem plana
morali počakati ostali programski projekti in koprodukcije. Opozoril je, da če bi enake
denarne tokove, kot so za programe predvideni v prvem tromesečju, prenesli na celo
leto 1999, bi to ogrozilo vlogo nacionalne Radiotelevizije, ne le v razmeiju med lastno
in tujo produkcijo, pač pa bi pomenilo izpad vseh zahtevnejših oddaj, zunanje
produkcije in dolgosteznih projektov igranega in dokumentarnega žanra. Izhajajoč iz
podatkov tabelarnega pregleda postavk res izhaja pričakovana izguba v prvih treh
mesecih leta 1999 v višini 68 mio SIT. V primeru, da bo višina RTV naročnine
pozitivno sprejeta na seji Vlade v četrtek, 14, januaija in bi povišanje veljalo že s 1.
februarjem, se bo enomesečni zamik povišanja odražal tudi v planu. Če bo naročnina
sprejeta in glede na podpis zadnjih marketinških pogodb, je generalni direktor tudi
zagotovil, da bo plan pripravljen do 3. februarja. Na vprašanje dr. Metke Tekavčič, Če je
predlog začasnega poslovno-programskega načrta usklajen, je generalni direktor
pojasnil, da je predlog konsenz za predlagano tromesečno obdobje, kjer odgovorni
uredniki ne morejo izpolniti vseh svojih zamisli in sprejetih programskih uresničitev,
zato plan še ni usklajen z odgovornimi uredniki. Sestanek bo predvidoma 13. januaija.
Dr. Tekavčičeva je bila skeptična zaradi predvidenega negativnega poslovnega rezultata
v prvem tromesečju leta 1999 in opozorila na podobne situacije v letu 1997 in 1998.
Prav zaradi dosedanjih izkušenj vodstvo zavoda ne more več pričakovati toleriranja ob
planiranju z izgubo. G. Branko Grims je opozoril na poročanja sredstev javnega
obveščanja v zvezi s satelitoirTon odstopom HRT od pogodbe. Zanimalo ga je, v
kolikšni meri bo omenjeni odstop vplival na realizacijo oziroma finančni vidik
poslovanja hiše in poslovni načrt za leto 1999 ter kakšne so bile v resnici okoliščine.
Generalni direktor je dejal, da situacije v zvezi s satelitom običajno ne pojasnjuje, saj
rešuje situacijo, ki jo je prevzel. Iz naslova satelita RTV Slovenija ni prejela nobenega
obvestila. Pogodba pa HRT obvezuje, da svoj delež plačuje Eutelsatu. Tudi, če bo HRT
oddajala preko novega satelita, bo morala obveznosti poravnavati sama in iskati tudi
kupce za proste transpondeije. G. Kadunc je v odgovoru povedal, da HRT ni dala
nobenega dokumenta, da odstopa od pogodbe. Po sklenitvi pogodbe z RTV Slovenija je
hrvaško ministrstvo za pomorstvo, promet in zveze sklenilo dodatno pogodbo za nakup
celega transponderja in sedaj imajo Hrvati naenkrat preveč kapacitet. RTV Slovenija je
bila samo obveščena, da bi HRT želela iz transponderja, pri čemer pa se zavedajo
svojih obveznosti iz pogodbe. Zato so najeli podjetje, ki trži
tisto polovico
transponderja, ki ga je dosedaj uporabljala HRT. Opozoril je, da pogodbe HRT ni
prekinila, izražena je bila le želja, da bi RTV Slovenija, če bi hotela, vzela ta del nazaj,
na kar pa je RTV Slovenija odgovorila, da tega ne bo naredila, ker zato nima potrebe.
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zato naj poiščejo svoje uporabnike sami. Na vprašanje g. Grimsa, ali se to lahko
poslovno prevali na pleča RTV Slovenija, je g. Kadunc odgovoril, da ne, ne da bi HRT
kršila pogodbo, za kar pa je potem pristojna v pogodbi predvidena arbitraža. Ga. Vida
PetrovčiČ je opozorila na razliko indeksov rasti stroškov med programskima enotama
TV Slovenija in Radio Slovenija. Na vprašanje, kaj je vzrok za tolikšen razkorak,
oziroma toliko večji strošek pri PE TV Slovenija, je generalni direktor odgovoril, da
razlika izhaja iz narave dela. Direktor TV programov je odgovor dopolnil z
mednarodno primeijavo števila zaposlenih na Televiziji in na Radiu, kjer za takšen
obseg in zvrsti dela kažejo, daje Televizija Slovenija podzaposlena in Radio Slovenija
prezaposlen. Stroškovno gledano je še hujše. Razmeije variabilnih stroškov Radia in TV
(ne količinsko) sta si bistveno bližje kot v svetu. Kljub restrikcijam in ukrepom
racionalizacije na programski plati, so stroški še vedno veliki. Tudi v predloženem
začasnem programsko poslovnem planu so izključeni vsi projekti, ki niso dnevnega
oziroma tedenskega stalnega značaja.
Mag. Borut J. Sommeregger se je strinjal z opozorili članov odbora in pripomnil, da
kljub večkratnim opozorilom vodstvo še vedno ni predložilo ukrepov za sanacijo stanja
v zavodu in izboljšanje poslovanja. Že na predhodni seji je bilo opozoijeno (dr.
Tekavčičeva), da vodstvo čaka na zunanje rešitve in pod ukrepi vidi samo povišanje
naročnine ter, da država pokrije vojno škodo itd., notranjih ukrepov in rešitev pa ni. Na
vprašanji mag. Sommereggerja, ali drži trditev, da je pisarniški material oddan samo
eni firmi in to brez javnega razpisa in v zvezi s satelitom, če je pomočnika generalnega
direktorja za poslovno področje pripravljen osebno jamčiti, da ne bo nobenih finančnih
posledic za RTV Slovenija v primeru odstopa HRT od pogodbe, je g. Kadunc v
odgovoru dejal, da je javni razpis za pisarniški material bil objavljen v skladu z
zakonom, izbira pa je bila opravljena med dvema ali tremi ponudniki. Kar zadeva
satelita, pa je dejal, da če bi HRT odstopila od pogodbe oziroma bi prenehal plačevati
obveznosti za svojo polovico, je RTV Slovenija po pogodbi z Eutelsat-om najemnik,
medtem ko so Hrvati po pogodbi z RTV Slovenija, ki je bila podpisana ob prisotnosti
Eutelsata, njihove obveznosti dolžni plačevati direktno Eutelsatu. Do sedaj obvestila o
neplačevanju še ni bilo. Ocenil je, daje pogodba dobro sestavljena, zato tudi ni prišlo do
odpovedi. Z odgovorom mag. Sommeregger ni bil zadovoljen (ker ni bilo jasno
odgovorjeno). Zato je vprašanje (ali je g. Kadunc pripravljen osebno jamčili, da ne bo nobenih
finančnih posledic za RTV Slovenija v primeru odstopa HRT od pogodbe, oziroma neplačevanja)
ponovil. G. Igor Kadunc je odgovoril, da pogodba določa, da v primeru, če HRT ne
plača svojih obveznosti, jih mora RTV Slovenija, vendar zaenkrat ni še nihče rekel, da
bodo odstopili. V primeru, da bi RTV Slovenija morala karkoli plačati, pa lahko to
iztoži, saj pogodba ne predvideva samovoljne enostranske odpovedi sodelovanja. V tem
trenutku tudi nič ne kaže, da bi do tega lahko prišlo. Ob tem je repliciral g. Branko
Grirns in opozoril na predhodni odgovor, ki pa je bil, da ne more priti do navzkrižnega
plačevanja, ker pogodba ni taka, da bi to omogočala. V slednjem odgovoru pa je bilo
povedano prav to. V.d. predsednice je opozorila, daje replika g. Grimsa točna in da so
člani Nadzornega odbora dobili dva različna odgovora. Ob tem je g. Sandi Čolnik
menil, daje osnovna bojazen ta, da od Hrvatov RTV Slovenija nikoli ne bo nič dobila.
Ga. Petrovčičeva je opozorila, da je iz informacije časopisnega članka izhajalo
nezadovoljstvo HRT-ja v zvezi s pornografskim programom, ki ga je RTV Slovenija
vrtela na sosednji frekvenci in so zato želeli odstopiti, saj to v koncept neke nacionalne
radiotelevizije ne sodi. Na vprašanje, če je bilo v pogodbi s HRT tudi kaj programsko
opredeljeno, oziroma kaj in kako je bilo z vrtenjem porno programa, kdo ga je dovolil.
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je g. Kadunc odgovoril, da so Hrvati najeli dodatni transponder spomladi leta 1998. Šlo
je za politične odločitve hrvaškega ministrstva, ki je najelo kanal in ga dalo naprej HRT.
Takrat nobenega pomo programa še sploh ni bilo. V Republiki Sloveniji je signatorstvo,
tako koristi kot obveznosti iz signatorstva in uporabe, Vlada RS prenesla na RTV
Slovenija. To pomeni veliko možnost zaslužka, saj se s plačevanjem transpondeija (v
konkretnem primeru RTV Slovenija in HRT) dobi pravica do vplačila v kapital. RTV Slovenija
bo plačala 5,2 mio ECU in ima trenutno kapital v vrednosti že skoraj 8 mio ECU. RTV
Slovenija je bila pripravljena odstopiti Hrvatom pravice in obveznosti iz polovice
transpondeija, vendar so se Hrvati odločili, da bodo imeli svoj transponder, ker so že
imeli anteni in tako možnosrza oddajanje. To je bil razlog, ki pa z oddajo kanala RTV
Slovenija nima zveze in se tudi časovno niso ujemale. Tudi pravne osnove ni nobene,
saj je v pogodbi samo člen o medsebojnem obveščanju. Generalni direktor je dodal, da
je HRT pohitela tudi zato, ker je to zadnji transponder oziroma satelit na 13-ih stopinjah
Hot Bird. Kasneje bo potrebno iti na druge stopinje in s tem tudi na druge antene.
Menil je, da so se za samostojen najem odločili (z drtavnim denarjem) predvsem zaradi
razmer na Balkanu in možnosti pokrivanja tudi tega področja. V zvezi s cca 30 %
donosom vlaganja v Eutelsat je ga. Petrovčičeva vprašala, zakaj sredstva iz tega
naslova niso nikjer razvidna. G. Kadunc je odgovoril, daje bila - po predhodni natančni
preverbi pogojev oziroma omejitev v primeru prodaje starega programa (ugotovljeno je
bilo. da omejitev ni) - v mesecu decembru 1998 podpisana pogodba o oddaji kanala.
Opozoril je na poročilo o dogajanju v zvezi s satelitom, ki so ga člani prejeli na eni
predhodnih sej - natančno poročilo in natančni obračun iz naslova vlaganja, pa bodo še
prejeli. Kapitalizacija pa zaradi rizika, ki je povezan s tem poslom, ni v celoti izkazana
kot prihodek. Tako je bilo dogovoijeno z revizorjem. Zavod RTV oddaja še 3
transponderje italijanski firmi Atena, ki dela v okviru Kanal + (plusa). Letne obveznosti
pa so okoli 10 mio ECU. Na vprašanje g. Majzlja, zakaj je potreben instrument
začasnega financiranja in zakaj drastično odstopanje v primeijavi z istim obdobjem leta
1998 (razlika je 152 mio SIT), je za drugo vprašanje generalni direktor pojasnil, da so
odstopanja na račun t.i. bartlov. Skozi leta nazaj je zavod imel t.i. dvokolonsko
financiranje, medtem ko je sedaj financiranje enonivojsko, kar pomeni, da gredo
sredstva v hišno blagajno (račun) iz katere se program financira v celoti. G. Kadunc je v
pojasnilu dejal, da iz zakonskih osnov izhaja, da zavod mora imeti plan, ker vodstvo
tudi dela v okviru plana, ne ve pa kako bi lahko delovali, če plana ne bi imeli. Neki
limiti morajo biti in so potrebni. V prvih treh mesecih leta 1999 vodstvo ocenjuje, da
bodo skupni prihodki okoli 4,270 mia SIT, poraba okoli 1,322 mia SIT in stroški dela
okoli 2 mia SIT. Izhajajoč iz omenjenih podatkov je pričakovana izguba okoli 68 mia
SIT. Kar zadeva odstopanja, pa je večja naročnina za cca 10%, medtem ko bi naj
prihodki od oglaševanja ostali v višini leta 1998. Predvideno pa je tudi povečanje na
stroškovnem delu, in sicer za 112 mio SIT na Televiziji, kije v letu 1998 imela v prvih
treh mesecih sorazmerno nizke stroške. Po pregledu in analizi stroškov je bilo
ugotovljeno, da je glavni razlog za odstopanje v primeijavi z letom 1998 (pa tudi letom
1997) v bartlih, kar je povedal že generalni direktor, in programu (oddajah), ki je bil
plačan že prej in po takrat veljavnem sistemu tudi že knjižen. Tudi v letu 1998 je bilo
začasno financiranje in vse kar je bilo dolgoročnejšega značaja je bilo odloženo. Sicer
pa samo povečanje znaša okoli 5 % (po postavkah) v primerjavi z istim obdobjem leta
1998. G. Majzelj z odgovorom ni bil zadovoljen in je zaradi boljšega razumevanja
opozoril na poročilo o poslovanju v prvih enajstih mesecih leta 1998, kjer je pri
prihodkih od oglaševanja vidno, da so bili nižji kot v letu 1997, variabilni stroški so bili
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v celoti večji v letu 1998 kot v letu 1997, kar pomeni, da so "škarje" Se večje in se jih v
prvem tromesečju leta 1999 še povečuje. Postavlja se vprašanje, kdaj bo vodstvo zavoda
bolj uspešno pri poslovanju. Iz analogije izhajajoča izguba v prvem tromesečju 1999 v
višini 68 mio SIT, pomeni 268 mio SIT izgube ob koncu leta 1999. To je nesprejemljivo
in skeptičnost Nadzornega odbora je popolnoma utemeljena. Kot članu odbora pa se
postavlja vprašanje, kako se lahko pod taka gradiva kdo podpisuje, ko se stvari vlečejo
iz leta v leto. Kljub planu za leto 1998 in kasnejši oceni poslovanja, iz vsega skupaj ni
nič, ne jasnih odgovorov na vprašanja, ne zahteve po odgovornosti. Zato je
nesprejemljivo pričakovanje vodstva, da bo odbor potrdil začasni plan z izgubo. Dr.
Metka Tekavčič je opozorila, da je predlog začasnega programsko poslovnega načrta
naročil svet, pri čemer pa ostaja dejstvo, da iz predloženega začasnega financiranja
izhaja izguba že v mesecu januaiju za 87 mio SIT, medtem ko bi naj februar in marec
bila pozitivna. Upoštevaje 7% povišanje naročnine v predlogu začasnega financiranja in
predvideno možnost, da bi bilo doseženo višje povišanje, pa je na vprašanje dr.
Tekavčičeve, kaj je programsko "črtano", je direktor TVprogramov odgovoril, da vse,
kar ni neobhodno nujno potrebno. Opozoril je, daje tak trend možno zdržati največ tri
mesece, če pa bi se nadaljeval, bi bila "tragedija". G. Kaduncje opozoril, da rezultat, ki
izhaja iz tromesečnega predloga, ne bo vplival na rezultat ob koncu leta. Vse je odvisno
od nadaljnjega usklajevanja. Glede na obljubljeno povišanje naročnine še v danem
tednu tudi predvideva, da bo začasni plan veljal samo za dva meseca, kajti po
predložitvi plana ni razloga, da mesec marec že ne bi bil v okviru plana. Mag.
Sommeregger je predlagal, da Nadzorni odbor zavrne predlog začasnega financiranja,
pri čemer predloga ne bo utemeljeval, ker mu tudi ni bilo odgovorjeno na zastavljena
vprašanj. Ob tem je direktor TV programov vprašal, na kakšnih osnovah oziroma
temeljih naj program sploh še teče, kajti neke okvire pa kot direktor tudi mora imeti.
Mag. Sommeregger je predlagal, da se razmisli, ali je "finančnik", ki take stvari servira
in je zanje v veliki meri tudi odgovoren, še znosen. Postavlja pa se mu tudi vprašanje,
zakaj se mora Nadzorni odbor pustiti "farbati". Zaveda se zaveda bolesti odgovornih
urednikov, saj je najslabše za Televizijo in Radio, da nič ne delata. Tako bi bilo najmanj
stroškov, ampak tudi nobenega gledalca več. Zato bolest direktorja TV programov in
novinarjev razume, ne razume pa, zakaj bi se Nadzorni odbor moral pustiti "farbati" od
tistih, ki imajo na skrbi finančno zgodbo. Na vprašanje v.d. predsednice, kaj pomeni za
hišo, če predlog začasnega financiranja ni sprejet, je g. Kadunc odgovoril, da s tem
vodstvo nima nobenih parametrov za vodenje hiše. Na vprašanje, kako pa je vodstvo
ravnalo v letu 1998, ko je začasni plan odbor zavrnil, je g. Kadunc dejal, da ga je svet
vzel na znanje kot začasno financiranje. Dr. Tekavčičeva je v razpravi opozorila, daje
že v letu 1997 povedala, daje zadnjič sprejela kakršenkoli načrt z izgubo, kajti zgodba
je Šla vedno enako naprej (nismo mogli narediti plana, ker so se menjala vodstva, nato nismo mogli
narediti plana ker smo prepozno postavili vodstvo, potem plan ni bil natančen, ker je bilo premalo časa).
sedaj pa je isto vodstvo imelo časa celo preteklo (in le del prejinjega) poslovno leto. G.
Majzelj]t opozoril, da če bi bil prepričan v trud vodstva, in če bi bili predlagani ukrepi,
pa tudi če eni zaradi določenih razlogov ne bi bili uspešni, bi še predlagani začasni, plan
in napovedani rezultat lahko toleriral, toda vsega tega ni. Predlagal je, da se Nadzorni
odbor s predlogom začasnega programsko poslovnega načrta za obdobje I-III 1999 le
seznani.
Sledila je razprava v zvezi s predlogom g. Branka Grimsa o proceduralnem dogovoru,
da se da najprej na glasovanje najbolj oddaljen predlog od tistega, ki ga je predlagal
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predlagatelj, potem sledi manj oddaljen in tako naprej, na koncu pa se glasuje, če
nobeden od predlogov ni sprejet, o sklepu predlagatelja. Glede na to, daje to normalen
postopek v vseh kolektivnih organih, je predlagal, da je tako tudi na Nadzornem odboru.
Dr. Tekavčičeva je opozorila, da tega (da se da na glasovanje najbolj oddaljen predlog) odbor
nima v poslovniku, če pa bo to dogovoijena procedura, jo bo tudi upoštevala. Sicer pa je
iz prakse znano, da če je podan predlog določenega sklepa, se na glasovanje ne daje
nikalni sklep, do česar bi prišlo v primeru, da bi odbor najprej glasoval o predlogu mag.
Sommereggeija, da se gradivo zavrne. Ob mnenju ga. Petrovčičeve, da pa se tako
glasuje npr. o amandmajih, je dr. Tekavčičeva opozorila, da ne gre za pripombe na
dokument, temveč za odločanje o dokumentu kot celoti. Ga. Petrovčičeva je opozorila,
da je ob sprejemanju poslovnika predlagala, da se vključijo dopolnitve ali spremembe,
ki so se iz prakse izkazale kot potrebne, zato je vprašala, zakaj takrat niso bile
predlagane. Dr. Tekavčičeva je menila, da ne vidi, da bi bila procedura nejasna ter ob
tem opozorila, kako je npr. potekala procedura pri sprejemanju poslovnika, ko je bilo
logično, da se najprej glasuje o vseh amandmajih in potem dokumentu (poslovniku) kot
celoti. Sedaj pa gre za glasovanje o dokumentu kot celoti. V tovrstnih primerih, kot je
tudi predlog začasnega načrta, se da na glasovanje kdo je za predlog in se potem
ugotavlja, na podlagi glasovanja, ali je predlog sprejet ali ne. Dodala pa je, da bo kljub
temu vodila glasovanje na način, kot ga je predlagal g. Grims. Ob tem je g. Grims
menil, da sta predlog proceduralnega dogovora in pojasnilo v.d. predsednice vendarle
kompatibilna. V omenjenem primeru bi bil najbolj oddaljen namreč predlog g. Majzlja,
da se Nadzorni odbor s predlogom začasnega načrta le seznani, ter predlagal, da odbor
istočasno seznani svet s pripombami, ki so bile dane v razpravi.
Na vprašanje g. Čolnika, kakšne posledice ima za zavod, če se odbor s predlogom
začasnega plana le seznani, z ozirom, da je Nadzorni odbor zato, da svetu vendarle da
neko svoje stališče, je g. Grims opozoril, da Nadzorni odbor s svojim sklepom zgolj
seznani svet, ki pa potem odloča. Menil je, da če odbor predlaga svetu, da predlog
sprejme, oziroma se odbor eksplicitno odloči da predlog sprejme ali ga podpira, potem
je to stališče nadzornega odbora. V primeru predloga g. Majzlja, za katerega meni, daje
v tem primeru tudi edina sprejemljiva varianta, da se odbor zgolj seznani s predlogom in
opozori svet na pripombe, ki so bile dane v razpravi, svet pa naj oceni, ali lahko s temi
pripombami predlog sprejme ali ne. Funkcionalno je mnenje, ki ni zavezujoč sklep, kajti
Nadzorni odbor predloga ne more dokončno zavrniti ali ga sprejeti, ker je v vsakem
primeru ta odločitev na svetu. Na vprašanje g. Čolnika, kakšne so posledice za zavod v
primeru da je predlog vzet samo na znanje ali da je zavrnjen, da je v. d. predsedujoča
pojasnila lanskoletno izkušnjo, ko Nadzorni odbor ni sprejel začasnega programsko
poslovnega načrta, svet pa se je z njim le seznanil, vodstvo pa je delalo po predlogu
začasnega plana. Ga. Jolica Komatarje menila, da ni logično, da se zahteva povišanje
naročnine, na drugi strani pa bi iz začasnega predloga izhajal pozitivni rezultat, kajti
predvideno povišanje še v januarju, ko se že predvideva izguba, še povišanje sploh ni
upoštevano. G. Kadunc pojasnil, da je predvideno 7% povišanje naročnine in
upoštevano šele od meseca februarja naprej. Rezultat skupnega tromesečja pa pomeni,
da so prihranki pri danih cenah storitev in realnih stroških upoštevani, je dodala dr.
Tekavčičeva. Ob pričakovanem odobrenem povišanju in realizirani višini, pa je g.
Grims pripomnil, da bi moral biti izid, ob spoštovanju delovanja hiše v skladu s
predlogom, bistveno bolj ugoden, kot izhaja iz predloženih številk.
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V.d. predsednice je povzela ugotovitev razprave v zvezi s proceduro glasovanja, da ne
gre za glasovanje o amandmajih, pač pa za glasovanje o nekem aktu v celoti. Glede na
oddaljenost predloga začasnega plana je bil predlog, g. Sommereggeija, da odbor
predlog začasnega programsko poslovnega načrta za RTV Slovenija za obdobje I-III
1999 zavrne. Drugi je bil predlog g. Majzlja, da se odbor s predlogom seznani, ob
dodatku g. Grimsa, da odbor seznani svet tudi s pripombami iz razprave. Predlagateljev
predlog pa je bil, da odbor soglaša s predlogom začasnega plana in predlaga svetu, da ga
sprejme. Ob tem je predsedujoča tudi opozorila, da v kolikor odbor sklene le, da se s
predlogom predlagatelja seznanja, to še vedno dopušča tudi možnost glasovanja o
temeljnem predlagateljevem predlogu, saj dejstvo, da si z nečem seznanjen, dopušča
možnost, da se s tem strinjaš ali pa ne. Glede na to, da je g. Sommeregger od svojega
predloga odstopil in podprl predlog g. Majzlja z dodatkom g. Grimsa, je predsedujoča
nato dala na glasovanje predlog sklepa, je bil na podlagi izida glasovanja tudi sprejet
(7,0,0):
3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se seznanja s predlogom začasnega poslovno
programskega načrta RTV Slovenija za prvo tromesečje leta 1999 in opozarja
Svet RTV Slovenija na pripombe, izrečene v razpravi ob obravnavi omenjenega
predloga na seji Nadzornega odbora.
(7.0.0)
G. Sandi Čolnik je predlagal, da se glasuje še o predlogu predlagatelja, da Nadzorni
odbor da soglasje k predlogu začasnega poslovno-programskega načrta za RTV
Slovenija I-III 1999 in predlaga svetu, da ga sprejme. Na podlagi izida glasovanja
predlog ni bil sprejet (2,4,0).
Pojasnilo v zvezi s predlogom za izbiro revizijske hiše za revidiranje zaključnega
računa za leto 1998 in 1999 je podal g. Igor Kadunc, pomočnik generalnega direktoija
za poslovno področje. V razpravi je ga. Vida Petrovčič predlagala, da se revizijska hiša
za leto 1999 zamenja. Dr. Tekavčičeva je predlog podprla in opozorila, da se tudi
običajno po petih letih zamenja revizoija. Predlagala je, da odbor soglaša s predlogom,
da revizijo zaključnega računa za leto 1998 opravi revizijska družba Ernst & Young, ki
je že sodelovala in spremljala poslovanje tekom leta 1998, da pa vodstvo pripravi
predlog razpisa za izbiro druge revizijske hiše za leto 1999.
Sprejet (5,2,0) je bil sklep:
3-2 Nadzorni odbor soglaša s predlogom za izbor revizorja za leto 1998 in predlaga
Svetu RTV Slovenija, da ga potrdi
Nadzorni odbor predlaga Svetu RTV Slovenija, da naroči generalnemu
direktorju, da izvede javni razpis za izbiro revizijske Itiše za leto 1999.

Sejaje bila končana ob 15.20 uri.
Zapisala:
Datja Kocjan, l.r.
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58

29. julij 2002

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
Nadzorni odbor RTV Slovenija
Ljubljana, Kolodvorska 2
Datum: 17.02.1999

ZAPISNIK

5. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 16. februarja 1999. Seja se je
pričela ob 13. 05 uri v sobi 4A/23, IV.nadstropje RTV centra.
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: dr. Metka Tekavčič, Anton Majzelj,
Jožica Komatar, mag. Borut J. Sommeregger, Branko Grims, Vida Petrovčič in Sani
Čolnik
OSTALI PRISOTNI: Janez Čadež (generalni direktor RTV Slovenija)
Igor Kadunc (pomočnik gen. dir. ta poslovno področje)

Seja je bila sklepčna. Do izvolitve predsednika Nadzornega odbora je sejo vodila v. d.
predsednice, dr. Metka Tekavčič.
V uvodu je dr. Tekavčičeva člane odbora seznanila z dopisom Odbora za notranjo
politiko in pravosodje Državnega zbora RS z dne 03.02.1999, ki so ga Člani prejeli na
seji. Omenjeni odbor naj bi na eni prihodnjih sej obravnaval problematiko JZ RTV
Slovenija in po obravnavi ocenil, ali bi naj o tem razpravlja tudi Državni zbor. V ta
namen bi se naj odboru posredovalo potrebno gradivo, kot osnovo za odgovorno in
kvalitetno razpravo. Glede na to, da je na današnjem sklicu seje Nadzornega odbora
tudi izvolitev predsednika, je v.d. predsednica menila, daje korektno, da se počaka na
izvolitev predsednika, ki se bo dopisu odzval.
Po krajši razpravi sta bila na predlog mag. Boruta J. Sommereggerja sprejeta
(6,0,1) predloga, da se poročilo o poslovanju zavoda v letu 1998 z zaključnim
računom obravnava na naslednji seji Nadzornega odbora (ker je bil predložen na seji), ki
bi še naj bila v mesecu februaiju in da se pri obravnavi predloženega dnevnega reda
najprej opravijo volitve predsednika in nato pregled realizacije sklepov.
Sprejet (6,0,1) je bil naslednji
dnevni red:

v

1. Potrditev zapisnika 1. izredne seje
2. Kadrovske zadeve
- izvolitev predsednika Nadzornega odbora
3. Poročilo o realizaciji sklepov
4. Osnutek programsko poslovnega načrta za leto 1999
5. Razno.
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Adl
Predlog zapisnika 1. izredne seje so člani odbora prejeli z vabilom za sejo. Soglasno
(7,0,0) je bil sprejet sklep:
1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 1. izredne seje brez pripomb.

Ad 2
Člani Nadzornega odbora so v skladu s poslovnikom predlagali kandidate za
predsednika. G. Sandi Čolnik je predlagal g. Branka Grimsa in g. Anton Majzelj dr.
Metko Tekavčič. G. Branko Grims je kandidaturo sprejel, medtem ko je dr. Metka
Tekavčič kandidaturo zavrnila. V pojasnilu je dejala, daje delo v Nadzornem odboru
vedno smatrala zgolj kot strogo strokovno delo in ne kot predmet političnih
preigravanj, kar kot kažejo njene izkušnje v zadnjih dneh, ta organ utegne postati.
Glede na dosedanje opravljanje dela v omenjenem organu, ki ga je opravljala z vso
strokovno odgovornostjo, na kandidaturo ne more pristajati, ker se je tudi v zadnjem
času večkrat znašla v situaciji, ki je mejila na rob strokovne korektnosti.
Na kandidatno listo za predsednika seje uvrstil g. Branko Grims.
Nato so člani odbora pristopili h glasovanju. Po zaključenem tajnem glasovanju je
namestnik predsednika ugotovil, daje bilo za izvolitev predsednika odbora natisnjenih
7 glasovnic. Oddanih je bilo prav tako 7 glasovnic. Štiri glasovnice so bile za, ena
proti, dve glasovnici pa sta bili neveljavni.
Na podlagi opravljenega žreba je bil sprejet ugotovitveni sklep:
2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da je na podlagi glasovanja za
predsednika Nadzornega odbora RTV Slovenija izvoljen g. Branko GRIMS.

Mag. Borut J. Sommeregger in g. Branko Grims sta se zahvalila dr. Metki
Tekavčič za dostojno opravljeno delo v Nadzornem odboru. Predsednik g. Branko
Grims $e je v nadaljevanju zahvalil članom odbora za izkazano zaupanje in dejal, da
si txx prizadeval za korektno vodenje sej odbora in si v sodelovanju z vodstvom
zavoda prizadeval za izboljšanje poslovanja Javnega zavoda RTV Slovenija.

t

Ad3

Člani Nadzornega odbora so z vabilom za sejo prejeli pisno poročilo o realizaciji
sklepov. Poročilu so bila priložena:
- porazdelitev prihodkov in stroškov programov za italijansko in madžarsko narodno
skupnost (dogovor)
- pisni odgovor direktorja TV programov RTV Slovenija o možnostih uvrščanja
gospodarskih oddaj v programe TV Slovenija, za katere bi gospodarstvo izkazalo
interes, da jih sofinancira (sklep 4-4 3. redne seje)
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Na seji so člani odbora prejeli:
- pisni poročilo o realizaciji sklepov 1. izredne seje s
- seznamom delavcev s sklenjenimi individualnimi pogodbami in datumi poteka
(sklep 1-5 3. redne seje).
V podrobnejšem pojasnilu k nerealiziranim sklepom, ki gaje podala vodja Tajništva
Sveta RTV Slovenija, je bilo predlagano:
- predlog kriterijev za odločanje o tem, kdaj se programski projekt lahko naredi preko
koprodukcije in kdaj z javnim razpisom (sklep 2-4 4. redne seje) bosta generaln i direktor
in direktor TV programov predložila po imenovanju direktoija TV programov;
• pregled gledanosti prenosov sej Državnega zbora RS v letu 1998 na II. programu TV
Slovenija (sklep 3-2 4. redne seje) bodo Slani odbora prejeli na naslednji seji;
- oceno finančnih učinkov (in posledic), ki bi nastale z uvedbo III. programa TV Slovenija
(sklep 3-3 4. redne seje) bodo člani odbora prejeli na naslednji seji;
- poročilo o tožbah, v katerih nastopa JZ RTV Slovenija bodisi kot toženec ali tožnik. Poročilo naj
vključuje tudi znesek tožbenih zahtevkov ter razčlenitev stroškov, povezanih s temi tožbami
(sklep 2-2 1. izredne seje). Poročilo bo predloženo ob vsebinski razpravi o poslovanju v letu 1998;
- pripravi poročilo - za zadnjih Sest mesecev - o reklamah in drugih marketinSkih izdelkih, kijih
marketing RTV Slovenija ni sprejel v objavo ali izdelavo ter o razlogih za take odločitve. Vodstvo
naj poda tudi poročilo o poslovni politiki, ki jo marketing vodi na tempodročju (merila za izdelavo
in objavo marketinSkih izdelkov) - sklep 2-3 1. izredne seje. Poročilo bo predloženo ob vsebinski
razpravi o poslovanju v letu 1998.
Na predlog predsednika odbora je bil soglasno sprejet ugotovitveni sklep:
3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s predloženimi poročili o
realizaciji sklepov.

Ad4
Člani odbora so v gradivu prejeli programsko poslovni načrt RTV Slovenija za leto
1999, katerega podrobnejše pojasnilo je na seji podal generalni direktor, g. Janez
Čadež.
Člani odbora so v razpravi izrazili zadovoljstvo nad pozitivnim programsko
poslovnim načrtom in zaželeli vodstvu, da ga tudi ob letu realizira. Predsedujoči je
izrazil prepričanje, da je pozitivni plan delno pogojen tudi z dokaj visokim
povišanjem RTV naročnine v začetku leta 1999, vendar je izrazil skeptičnost, da se bo
to ponavljajo iz leta v leto. Predlagal je, da vodstvo zavoda z vsemi veljavnimi ukrepi
za racionalizacijo in izboljšanje poslovanja striktno nadaljuje tudi v prihodnje.
Generalni direktor je ob izraženem prepričar\ju, da bo plan lahko realiziran, opozoril
na razdelanost plana, ki omogoča ustavitev stvari, ki bi tekle izven planskih okvirov.
Tudi kar zadeva plan marketinga, je ta veliko bolj realen kot v preteklih letih. V
vsakem primeru bi maksimalna angažiranost in realizacija planiranih marketinški
iztržkov pomenila realizacijo plana ob zaključku poslovnega leta. Kar zadeva ukrepov
za racionalizacijo in izboljšanje poslovanja, pa se tako ukrepi kot nadzor vseskozi
izvajajo. G. Kadunc je dodal, da je programski del plana za leto 1999 razdelan po
oddajah, kar ob uporabi pripravljenih programov omogoča tekoče spremljanje in
kontrolo nad stroški. Na vprašanje dr. Metke Tekavčič, s katerimi drugimi izrednimi
prihodki bo kompenziranih 113 mio SIT izrednega delovanja, je g. Kadunc odgovoril,
da gre za sredstva oziroma pričakovane prihodke od izterjav (prikaz je v pregledu uvrščen

29. julij 2002

61

poročevalec, št. 76

na mesto, ki po knjigovodskih standardih najbolj ustreia). Na Vprašanje g. Branka Grimsa, ali
sprejem plan zagotavlja sredstva za polno izpolnjevanje kolektivnih pogodb, je
generalni direktor odgovoril, da zavod izpolnjuje vse obveznosti iz kolektivnih
pogodb. Vodstvo je sindikatom predlagalo, da se za 1% zniža nagrajevanje (iz lani
dogovorjenih 3.5% na 2.5%), na kar pa so sindikati predlagali, da se maso za nagrajevanje
prelije v povečanje izhodiščne plače. Z oziram na dokaj visoko izhodišče, pa vodstvo
predloga sindikatov ne more sprejeti. S strani vodstva je bilo zato predlagano, da se
sredstva prelije v najnižje plače oziroma anekse k pogodbam o zaposlitvi, ki veljajo le
leto dni. Glede na to, da pogajanja še niso zaključena, pričakuje njihovo nadaljevanje
v naslednjih dneh. G. Sandi Čolnik je seznanil člane odbora s pobudo Sindikata
kulturnih in umetniških delavcev za revizijo mase sredstev namenjenih za anekse.
Generalni direktor in pomočnik generalnega direktorja za poslovno področje sta
podala podrobnejše pojasnilo o načinu in oblikovanju mase za plače in predlogu, ki ga
je vodstvo ponudilo sindikatom RTV Slovenija. Generalni direktor je še dodal, da
vodstvo pogajanj ne zaostruje, je pa tudi že imenovana komisija za prevetritev
Kolektivne pogodbe Javnega zavoda RTV Slovenija, tako da bodo zadeve, ki so izraz
tudi trajanja te pogodbe (gre namreč za eno najstarejših kolektivnih pogodb), Čimprej
izčiščena. G. Anton Majzelj je v razpravi izpostavil vprašanja, ki se nanašajo na
vprašanje računalniškega doprinosa leta 2000 in davka na dodano vrednost. Opozoril
je na strukturne spremembe odhodkovne strani v primerljiva z letom nazaj. Še vedno
ni odgovora na vprašanje, kako je s pokrivanjem izgube iz preteklih let. Glede na to,
da se tudi zavod RTV Slovenija srečuje s konkurenčnostjo, pa manjka razmišljanje
vodstva hiše tudi o tem segmentu. Prav tako v predloženem programsko poslovnem
planu ni zaslediti, kako hiša obvladuje informacijski sistem, predvsem v delu
zajemanja stroškov. Dopustil je možnost, da so programski efekti veliki, toda ni pa
zaznati ekonomskih efektov. Predsedujoči pa je ob tem opozoril na preglednico plana
denarnih tokov od januarja do decembra 1999, ki se dotika opozoril omenjenih v
razpravi. G. Janez Čadež in g. Igor Kadunc sta v odgovorih pojasnila, da se zavod na
leto 2000 računalniško pripravlja v mejah, ki jih trenutno stanje pač dovoljuje (lastni
stari programi). Kar zadeva davka na dodano vrednot, je le-ta vključen v plan, prav tako
pa je tudi primerjalno podana struktura sprememb in sicer po organizacijskih enotah.
Kar zadeva sprememb variabilnih stroškov, pa so le-ti bistveni pri povečanju
programskih pravic (zaradi športa in nakupa prenosov) in neproizvodnih storitvah (predvsem
zaradi povečevanja obsega programa in zastarele opreme).

Na . "predlog predsednika Nadzornega odbora, sta bila sprejeta (5,0,1) naslednja
sklepa:
4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga Svetu RTV Slovenija, da sprejme
programsko poslovni načrt RTV Slovenija za leto 1999.

4-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča vodstvu zavoda, da še naprej dosledno
izvaja vse ukrepe za racionalizacijo in izboljšanje poslovanja zavoda.
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AdS

Naslednja seja Nadzornega odbora naj bi bila predvidoma v zadnjem tednu meseca
februarja.

Seja je bila končana ob 14.20 uri.

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

63

poročevalec, št. 76

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
Nadzorni odbor RTV Slovenija
Ljubljana, Kolodvorska 2
Datum: 01.03.1999

ZAPISNIK

6. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 26. februarja 1999. Seja se je
pričela ob 12. 35 uri v sobi 4A/23, IV.nadstropje RTV centra.
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: dr. Metka Tekavčič, Jožica Komatar,
mag. Borut J. Sommeregger, Branko Grims in Sandi Čolnik
ODSOTNA ČLANA NADZORNEGA ODBORA: Vida Petrovčič in Anton Majzelj oba opr.
OSTALI PRISOTNI: Igor Kadunc (pomočnik gen. dir. za poslovno področje)
Dalja Podlogar (vodja finančno računovodske službe)
Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims.
Obravnavanje bil naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 5. redne seje
2. Poročilo o poslovanju zavoda v letu 1998
- zaključni račun
3. Pobude in predlogi

Adl
Predlog zapisnika 5. redne seje so člani odbora prejeli z vabilom za sejo. Sprejet je bil
sklep:
1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 5. redne seje brez pripomb.

Na seji so člani odbora prejeli poročilo o realizaciji sklepov 5. redne seje. Sprejetje
bil sklep:
1-2

Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme na znanje poročilo o realizaciji
sklepov 5. redne seje.
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Ad2
V gradivu so člani odbora prejeli tabelami pregled poslovanja v obdobju januardecember in december 1998, poročilo o uresničevanju poslovnega načrta in
poslovanju RTV Slovenija v letu 1998 (izračun dobička oz. izgube) ter zaključni račun
zavoda RTV Slovenija za leto 1998 s prilogami.
Predsedujoči je člane odbora seznanil, da je Svet RTV Slovenija sprejel zaključni
račun zavoda za leto 1998 na 7. redni seji dne 18. februarja, medtem ko bi ga naj
podrobneje obravnaval in pregledal Nadzorni odbor na današnji seji. Dokončna
razprava vključno z vsebinskim poročilom o poslovanju pa bi naj bila ob revizijskem
poročilu, ki bi naj, po zagotovilu generalnega direktorja, bilo predloženo v naslednjih
dveh, treh tednih. Vodja finančne službe, ga. Darja Podlogar je dodala, da bi naj
revizija prišla (po zadnjih informacijah) 8. marca in bi nekako v treh tednih končala z
delom, kar pomeni, da poročila revizije verjetno pred začetkom meseca aprila ne bo.
Pomočnik generalnega direktorja za poslovno področje, g. Igor Kadunc je v uvodu
dejal, daje svet zaključni račun formalno vzel na znanje in ga potrdil, medtem ko bo
vsebinsko razpravo o poslovanju zavoda v letu 1998 opravil na seji v mesecu marcu
(predvidoma 25.marca). Opozoril je, da ti. formalnosti niso tako "nedolžna zadeva", kajti
po Pravilniku o odpisu terjatev je svet tisti, ki dokončno odpiše terjatve na podlagi
sklepa, ki ga sprejme ob zaključnem računu. Svet izda sklep o odpisu terjatev na
podlagi letnega seznama, ki ga pripravi oziroma potrdi generalni direktor, seveda po
predhodni obravnavi Nadzornega odbora. Odpise terjatev sicer tekom leta opravlja
računovodska služba na podlagi mesečnega seznama, ki ga predhodno potrdi
generalni direktor. Prav tako se mesečne terjatve odpisujejo na podlagi pisnega
predloga, ki mora vsebovati razlog odpisa in ga pripravi predlagatelj, ki ga je s
pooblastilom pooblasti generalni direktor. Odpise pa se predlaga, če so terjatve:
zastarane; neizterljive na podlagi sklepa sodišča o ustavitvi izvržbe; na podlagi sklepa
sodišča, da je izvržba oziroma tožba umaknjena; na podlagi sodne in izven sodne
poravnave; na podlagi sklepa, da ni stečajne mase ter zaradi posledice napak
pristojnih služb zaradi katerih je potreben odpis terjatev. Na vprašanje g. Sandija
Čolnika, je g. Kadunc pojasnil, da terjatve iz naslova naročnine zastarajo v enem
letu, kar zadeva terjatve iz omenjenega naslova pa je odpis potrebno predlagati, če je
terjatev zastarala, medtem ko izvršilni predlog ni bil vložen na sodišču. V
predloženem gradivu je pri odpisih terjatev opozoril na večji odpis Studia Marketing,
in sicer v višini 15 mio SIT (vključno z zamudnimi obrestmi), kjer dolg izvira še iz leta
1992 in leta 1993. Ga. Darja Podlogar je pojasnila, da zaključni račun izhaja iz
predpisov, ki jih določa Zakon o računovodstvu, zato meni, da njegova pravilnost ni
vprašljiva, medtem ko je vsebina stroškov odpisov pa stvar pregleda in razprave.
Opozorila je na sklepe zaključnega računa, katerega sestavni del so tudi inventurni
zapisniki z ugotovljenimi razlikami in vrednostmi odpisov oz. manjkov iz rednega
poslovanja, ki skupaj s pripadajočimi davki bremenijo izredne stroške poslovanja in
viški, ki so izredni prihodki iz poslovanja. Končni rezultat poslovanja v letu 1998
izkazuje izgubo v višini 245 mio SIT, medtem ko izguba iz leta 1995 do vključno leta
1998 skupaj znaša 2,550 mia SIT. Iz inventurnih zapisnikov izhajajo razlike pri
materialu na zalogi V višini 3.810 mio SIT (repromaterial. stare zaloge rezervnih delov za
katere ni več aparatur) in pri Založbi kaset in plošč (vključno s prometnim davkom) 120 tisoč
SIT. Odpisi drobnega inventarja iz rednega poslovanja (manjši računalniki, kalkulatorji,
boljši luknjači, zaščitna obleka ipd) znašajo skoraj 10 mio SIT, vendar pa ti ne vplivajo na
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rezultat poslovanja oziroma bilance, ker je njihova sedanja vrednost nič, saj se
vrednost sto procentov odpiše ob izdaji tega inventaija v uporabo. Tako se drobni
inventar le briše iz evidence. Pri osnovnih sredstvih so inventurne komisije predlagale
za odpis osnovna sredstva, ki so rezultat usklajevanja in popisa v letih od 1996 z
vključno letom 1998, in sicer v višini sedanje vrednosti vključno s prometnim
davkom 25,5 mio SIT. Večje postavke pri teh odpisih so: ukraden Golf, prodaja
stanovanja v Zagrebu, zamenjava oddajnika na Belem Križu itd. Na vprašanje dr.
Metke Tekavčič, zakaj je prodaja stanovanja v Zagrebu knjižena kot izredni
odhodek, je ga. Darja Podlogar odgovorila, da zato, ker je vrednost stanovanja še
vedno obstajala. Dr. Tekavčičeva je na to odgovorila, da to seveda razume, vendar pa
jo zanima, po kakšni ceni je bilo stanovanje prodano in ali je bila kupnina knjižena
kot izredni prihodek. Ga. Podlogar je za tem predlagala, da pisno pojasnilo o načinu
knjiženja vključno s pogodbo dobijo člani odbora do naslednje seje.
Na zahtevo mag. Boruta J. Sommereggerja je dal predsedujoči na glasovanje
proceduralni predlog sklepa, da se nemudoma pozove generalnega direktorja, da
pride na sejo Nadzornega odbora. Na podlagi glasovanja sklep ni bil sprejet (1,1,3).
Nadalje je mag. Sommeregger zahteval glasovanje o predlogu sklepa, da se seja
Nadzornega odbora prekine in se nadaljuje, ko bo prisoten generalni direktor. Na
podlagi glasovanja sklep ni bil sprejet (1,2,2).
Dr. Metka Tekavčič je opozorila, da ima mag. Sommeregger prav, čeprav sama
predlogov ni podprla. Obveznost prisotnosti generalnega direktorja je na sprejemanju
zaključnega računa nesporna. Četudi je sprejemanje zaključnega računa za RTV
Slovenija vsako leto v času zimskih počitnic, to ni opravičilo za direktorjevo
odsotnost Zaključni račun se namreč vsako leto oddaja 28. februaija ali 29. februarja,
če je prestopno leto oziroma 1. marca, če ta datum pade na nedeljo, tako, da je njegov
sprejem mogoče brez težav planirati. Opozorila je, da že v letu 1998 kot predsednica
Nadzornega odbora ni pristala na obravnavo in sprejemanje zaključnega računa za
leto 1997 brez prisotnosti generalnega direktorja, toda v tej hiši je očitno vseeno ali
generalni direktorje prisoten na seji ali ne. To pa je nemogoče in nesprejemljivo, saj
bi npr. nadzorni svet delniške družbe - v tem primeru pa svet zavoda - direktorja
uprave, v kolikor bi prišlo do takšne situacije, najveijetneje razrešil. Ker pa ve, da v
tej hiši poteka poslovanje na tak način, ni podprla predloga mag. Sommereggerja, saj
bi se sicer še dodatno zapletlo sprejemanje zaključnega računa. Toda v Javnem
zavodu RTV Slovenija, vsaj odkar je sama članica Nadzornega odbora, se zaključni
račun terminsko obravnava glede na planirani dopust generalnega direktorja. G. Sandi
Čolnik je pojasnil, da ga je generalni direktor obvestil, da bo odsoten in hkrati
prepričal, da v današnji fazi sprejemanja zaključnega računa ne bi znal kaj dodati.
Rekel je, da bi lahko mnogo več prispeval v razpravi, ko bo znano tudi revizijsko
poročilo. Takrat bo prišel in odgovarjal na vprašanja. Danes pa bi bila njegova
prisotnost več ali manj jalova. Ob tem je dr. Tekavčičeva menila, da izgleda, da je v
bistvu pooblaščenec generalnega direktorja g. Čolnik in ne g. Kadunc. Mag.
Sommeregger je prosil za pojasnilo (oz. proceduralno vprašanje) g. Colnika, kakšna je
razlika med jalovo prisotnostjo generalnega direktorja in jalovo prisotnostjo članov
Nadzornega odbora, ko ti prihajajo iz drugih služb in jemljejo dopust ali prosijo za
razumevanje, zato, da pridejo na sejo Nadzornega odbora RTV Slovenija, medtem ko
je generalni direktor na dopustu in pošilja na sejo podrejene ljudi (opraviči! se Je za izraz),
ki morajo zagovarjati zgodbe, ki so na robu kriminala. G. Sandi Čolnik je opozoril, da
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bi prisotnost generalnega direktoija bila jalova, glede na to, da na gradivo, ki je bilo
predočeno, kaj bistvenega ne bi mogel dodati. Dr. Tekavčiieva se je strinjala z
opombo mag. Sommereggeija in menila, da so v tej hiši pomešane pristojnosti
posameznih organov, saj se ne ve, za kaj je kdo pristojen in kdo je od koga odvisen.
Menila je, da bi moralo vodstvo zavoda, še posebej javnega, že iz spoštovanja do v
parlamentu izvoljenih organov, biti prisotno. Situacijo je označila kot nemogočo in
predlagala, glede na to, da to že traja ves čas njenega članstva v tem odboru, da
predsedujoči s sejo nadaljuje. G. Čolnlk je opozoril, da je mag. Sommeregger bil
odsoten ob pojasnilu, saj ni bilo rečeno, da je zasedanje Nadzornega odbora brez
prisotnosti generalnega direktoija jalovo, pač pa, da bi prisotnost generalnega
direktoija bila danes nefunkcionalna, ker predloženemu gradivu nima kaj dodati.
Glede na neizglasovana proceduralna sklepa, je predsednik s sejo nadaljeval.
Na vprašanja mag. Sommereggerja, ali imajo prisotni predstavniki zavoda
polnomočna pooblastila za odgovore na vsa vprašanja, je g. Kadunc odgovoril, da
ima pooblastilo, da zastopa (danes) generalnega direktoija, s sabo pa ima sodelavko, ki
bo odgovaijala na vsa vprašanja. Mag. Sommeregger je ponovno opozoril na
stilistiko pisanja poročil, ko ni razvidno kdo npr. ni bil presenečen nad rezultatom
poslovanja ob koncu leta 1998. G. Kadunc je odgovoril, da je mišljeno vodstvo
zavoda. Ob tem je mag. Sommeregger izrazil ogorčenje nad tem, da je vodstvo hiše
računalo na to, da bo "naredilo zgodbo izgube". G. Kadunc je pojasnil, da je od
ocene naprej, ki je bila narejena v mesecu oktobru (na podlagi rezultatov poslovanja do
meseca septembra), bilo znano, da bo zavod imel ob koncu leta izgubo. Mag.
Sommeregger je izrazil prepričanje, daje bilo računano s tem, da bo načrtno narejen
minus, kajti zapisano je, da "vas to ni presenetilo", na kar je g. Kadunc odgovoril, da
je vodstvo v oceni obvestilo Nadzorni odbor in svet, da bo zavod imel ob koncu
poslovnega leta izgubo. Na mnenje mag. Sommereggerja, daje bilo že bilancirano z
minusom malo pod 300 mio SIT, je g. Kadunc dejal, daje bilanca rezultat, ki se ga ne
more bilancirati. Predvideno je bilo, da se bodo poslovni dogodki odvijali tako, da bo
zavod imel na koncu leta izgubo. Mag. Sommeregger je menil, da gre, po
kapitalistični logiki, vodstvo namenoma v izgubo oziroma je bilo tako bilancirano, saj
bi v nasprotnem primeru bilo presenečenje, da bilanca izkazuje minus. Dovoljeno je
namreč oboje - bilancirati minus ali pa plus. Zaradi nesporazuma je g. Kadunc
predlagal, da se razčisti pojmovanje bilanciranja. Po njegovem vedenju pomeni
bilanciranje, da se bilanca poizkuša narediti na nek znesek. Mag. Sommeregger je
menil, da ima RTV Slovenija drugačno pojmovanje bilanciranja kot ga imajo druge
evropske RTV ustanove (npr. RTI). Opozoril je, da je beseda bilanciranje strokovni
izraz za bilance oz. obračune, ki se delajo po veljavnih kriterijih. G. Kadunc je dejal,
da je bilanca ugotovitev stanja na 31.12.1998, v izračunu dobička oz. izgube so
izkazani poslovni dogodki tekom celega leta. In na podlagi tega je bila ugotovljena
bilanca, kije taka kot je. To pa je tudi bilanciranje, ki ga razume. Mag. Sommeregger
je opozoril, da gre za razumevanje stvari, kakor jih razume g. Kadunc, kar je
popolnoma legitimno. Je pa to v neskladju z Zakonom o javnih zavodih, dela pa v
skladu z zakoni, normami in predpisi, ki veljajo v zavodu. Dr. Tekavčičeva je dejala,
da je sicer res, da bilanca stanja na dan 31.12. izraža stanje na dan 31.12., izkaz
uspeha pa izkaže uspeh v obdobju od 1.1. do 31.12., vendar, na kar opozarja mag.
Sommeregger, je, da bi bilo možno kategorije bilance uspeha oz. izkaza uspeha tudi
planirati in jih potem tekoče spremljati. In to je vprašanje mag. Sommereggeija.
Opozorila je, da se je z omenjeno številko operiralo že v oceni, ki je bila narejena
sredi preteklega leta, zato je prav, da se na vprašanje člana Nadzornega odbora tudi
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korektno odgovori. Glede na vprašanje mag. Sommereggerja, če je g. Kadunc
pooblaščen, da odgovarja na vsa vprašanja in odgovor, da je, ter na pojasnilo, da
vodstvo šteje več ljudi, je dr. Tekavčičeva opozorila, da tudi svetu ne odgovaija g.
Kadunc, kar pa je samo še dodatno potrdilo, daje imel mag. Sommeregger prav. Svet
RTV Slovenija ni tisti, ki mu g. Kadunc odgovaija, ker ga tudi ni imenoval. Nadzorni
odbor pa pripravlja mnenja za Svet RTV Slovenija, ki deluje v imenu lastnika in je
upravljalec tega zavoda in njemu o poslovnih rezultatih neposredno odgovaija samo
generalni direktor. Zato g. Kadunc ne more biti neposredno odgovoren za te stvari v
tem kontekstu. Če pa generalni direktor ugotovi, da ne dela prav, pa ga tudi generalni
direktor lahko zamenja. Ponovno je opozorila, da gre za odnos do posameznih
organov v zavodu RTV Slovenija.
G. Branko Grims je v zvezi z odpisom terjatev Studia Marketing v višini 15 mio SIT
opozoril še na odpis terjatev Autocommerce-a, zato se postavlja, zakaj oz. kako je
lahko prišlo do tako visokega odpisa. Na predlog g. Kadunca, da se pisni odgovor
pripravi do naslednje seje, je mag. Sommeregger opozoril, da je bilo postavljeno že
drugo vprašanje, na katerega pomočnik generalnega direktorja za poslovno področje
ni znal odgovoriti. Dr. Tekavčičeva je prosila za odgovor (na naslednji seji, če gre za
poslovno skrivnost je !ahko dan tudi samo na vpogled) na vprašanje, ali obstaja kak poseben
aranžma z revijo MAG, glede na to, da ta objavlja samo TV program Televizije
Slovenija. Zanimata jo narava posla in znesek. Menila je, da naj tisti, ki (take)
poslovne dogodke povzroča, jih tudi spremlja in analizira. G. Kadunc je podal
pojasnilo (samo za stvari, Id jih pozna), da gre za pogodbe sklenjene v letu 1996, to je pred
nastopom mandata generalnega direktorja g. Janeza Čadeža, na to pa sta z generalnim
direktoijem zahtevala, da gre dogovor skozi normalne pogodbe. Iz pregleda v
letošnjem letu in odgovora bo razviden tudi izreden porast stroškov za reklame, in
sicer za okoli 40-50 mio SIT. Na vprašanje mag. Sommereggerja, katera postavka
izkazuje stroške uvedbe sistema evidentiranja prisotnosti, je g. Kadunc odgovoril, da
v investicijah, kjer je celotna vrednost nekaj več kot 200 tisoč DEM, s tem, da je
vrednost samega sistema okoli 100 tisoč DEM ostalo so pa kamere, video naprave
ipd. Pisno pojasnilo s točnimi podatki bo članom odbora posredovano na naslednji
seji. Na vprašanje mag. Sommereggerja, ali je za uvedbo sistema bil objavljen razpis,
je g. Kadunc v odgovoru pojasnil, da takrat še ni veljal Zakon o javnih naročilih,
zato je bil razpis omejen in seje lahko pozvalo izvajalce, ki so delali na tem področju.
Mag. Sommeregger je vnaprej opozoril na ciničnost vprašanja,in sicer, če je že kdo
izračunal korelacijo med prodajo kave in uvedbo kartice za evidentiranje. G. Kadunc
je odgovoril, da se je obseg prodaje kosil povečal za dobrih 20%. Ob tem je mag.
Sommeregger opozoril, da je mislil na kvaliteto oddaj, frekvenco ter ažurnost novic,
zato gaje zanimalo, koliko so se povečala njihova kvaliteta, obseg in ažurnost, seveda
če ima g. Kadunc pooblastilo generalnega direktorja, da odgovori na vprašanje. G.
Kadunc je dejal, da na vprašanje ne more odgovoriti, da pa lahko pove, da je število
nadur v planu za leto 1999 za 20% manjše glede na leto 1998, pri čemer je vsaj
polovica na račun sistema evidentiranja prisotnosti zaposlenih. Kako je s številom
gledalcev, je bilo naslednje vprašanje mag. Sommereggerja, kajti gledalca zanima
kvaliteta oddaj. G. Kadunc je dejal, da je prihranek pri izplačilu nadur, večja
prisotnost in s tem posledično večja možnost, da delavci v pripravi oz. izvedbi
programa naredijo več in kvalitetneje tudi za program. Mag. Sommeregger je
opozoril še na vprašanje kompenzacij in na primeru jubilejne oddaje ZOOM, ko je
nastopajoča izkoristila nastop in dve minuti brezplačno najavljala svoj prihodnji
koncertni nastop, vprašal, kdo je tisti, ki lahko odobri nastop in tako brezplačno
reklamiranje. Glede na to, da gre za programsko zadevo, je g. Kadunc dejal, da če se
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ve kdo zastopa, potem se ve kdo določa in ker gre za programsko zadevo, je za
odgovor pristojen direktor televizijskih programov RTV Slovenija. Mag.
Sommeregger je opozoril na zagotovilo vodstva na eni od sej, ko je bilo ob eni od
nepravilnosti zagotovljeno, da se tovrstne napake ne bodo več ponovile. Zato je
zahteval pojasnilo, kakšne so bile konsekvence in kako se je ukrepalo v konkretnem
primeru, še posebej glede na visoko gledanost oddaje (okoli 20%). Ker je g. Kadunc
dejal, da na vprašanje mag. Sommereggeija ne more dati odgovora, je slednji
zahteval, da se zapisniško ugotovi, da pooblaščeni g. Kadunc ni mogel dati odgovora
na zastavljeno vprašanje. Dr. Metka Tekavčičje predlagala, da se vprašanje naslovi
na generalnega direktorja in njegovo ukrepanje v konkretnem primeru. Menila je tudi,
da vodstvo ne more, oziroma se od njega ne more zahtevati zagotovil, da se
nepravilnosti ne bodo ponovile oziroma, da do njih ne bo prihajalo, kajti nima
direktnega vpliva na obnašanje posameznika v oddaji, je pa dejstvo, da mora vsakič
ukrepati. Zato je prav da odgovor o tem, kako je ukrepal in če ni, zakaj ni, poda
generalni direktor.
Na podlagi opozoril in predlogov iz razprave so bili sprejeti (5,0,0) sledeči sklepi:
2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija zahteva, da se do naslednje seje predloži
pojasnilo v zvezi z načinom knjiienja odprodanega stanovanja v Zagrebu in
predloli pogodbo. Na način knjiienja se opozori tudi revizorja.
2-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do
naslednje seje pripravi pisno pojasnilo v zvezi z odpisi terjatev pri Studiu
Marketing in Autocommerce.
2-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do
naslednje seje pripravi pisni odgovor, če je ukrepal ob nepravilnosti nastopa
ga. Simone Weiss v jubilejni oddaji ZOOM in kako je ukrepal, oziroma če
ni, zakaj ni.
2-4 Nadzorni odbor RTV Slovenija soglaša s predloženimi računovodskimi izkazi

Dr. Tekavčičeva je ponovno opozorila na vprašanje potrebe razmejitve pristojnosti
med svetom in Nadzornim odborom RTV Slovenija ter smiselnostjo obstoja
Nadzornega odbora, glede na to, da je svet že nekajkrat sprejel, kar seveda lahko,
drugačne sklepe oziroma stališča brez predhodnega mnenja Nadzornega odbora. Toda
prav zaradi slednjega se postavlja vprašanje smiselnosti Nadzornega odbora. Pri
čemer celo generalni direktor reče, da je jalovo, če hodi na seje Nadzornega odbora,
je dodal mag. Sommeregger. Ob tem je g. Sandi Čolnik zahteval, da se zapisniško
zabeleži, daje izraz "jalovo" njegov izraz (g. čolnika), ki gaje povzel po vsebini in ne
izraz, ki bi ga uporabil generalni direktor.
Mag. Sommeregger je predlagal sklep z zahtevo, da je na sejah odbora prisoten
generalni direktor. Glede na to, da se razprave najpogosteje vrtijo samo okoli
Televizije, pa je izrazil primernost, da se kdaj udeleži seje odbora tudi direktor
radijskih programov. Dr. Tekavčičeva je opozorila, da je vodstvo delovno telo (ki ne
obstaja) in v odnosu do sveta in Nadzornega odbora je v poslovnem delu odgovoren in
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pristojen samo generalni direktor, ki glede na obravnavo lahko na sejo pripelje ekipo,
ki jo želi in mu bo pomagala.
Sprejet (4,0,1) je bil sklep:
2-5 Nadzorni odbor RTV Slovenija zahteva udeležbo generalnega direktorja na
sejah odbora. Odbor meni,
da je odsotnost generalnega direktorja
opravičljiva le v primerih, ko gre za objektivne okoliščine.

Po sprejemu sklepa je dr. Metka Tekavčič opozorila, daje žalostno, daje odbor moral
o tem glasovati, kajti kdor tega ne razume, ne razume tudi tega, zakaj Nadzorni odbor
sploh je.
Na vprašanje predsednika Nadzornega odbora, kako je s poročilom o poslovanju
zavoda v letu 1998, pa je g. Igor Kadunc pojasnil, da so poročilo prihodkov in
odhodkov v letu 1998 člani odbora že dobili v gradivu, medtem ko bodo drugi del
poročila (poročilo o bilanci stanja, poročilo o realizaciji načrta investicij, finančni del) Še dobili.
Glede na to, da bi naj svet obravnaval vsebinsko poročilo na seji 25. marca, bi naj
Nadzorni odbor vsebinsko obravnavo opravil pred sejo sveta. Ob tem je predsedujoči
opozoril na smiselnost vsebinske razprave z revizijskim poročilom, kar pa se glede na
roke priprave gradiv, očitno ne bo izšlo. G. Kadunc je izrazil prepričanje, da
revizijsko poročilo na sam rezultat poslovanja ne bo imelo vpliva. Lahko bo
opozorjeno na določeno napačno delovanje, odločitve in podobno, toda to ne bo
neposredno povezano s samim poslovanjem ali spreminjanjem številk. Upa, da bo
zaključni račun potijen brez pripomb. Če bi se revizija preveč zavlekla, kajti pregleda
poslovanje iz vsebinskega vidika, je dejal, da je stališče vodstva, da je na sejah v
mesecu marcu potrebno pregledati celotno realizacijo poslovnega načrta leta 1998.

Ad3
Mag. Sommeregger je glede na pooblastila generalnega direktoija postavil vprašanje
g. Kaduncu,'in sicer, ali drži izjava g. Draga Balažica, da dokler bo Sommeregger
spraševal na Nadzornem odboru tako kot sprašuje, imajo ukaz generalnega direktoija,
da se ga "reže" iz vsake oddaje. G. Kadunc je odgovoril, da ima pooblastilo
generalnega direktorja nima pa njegovega vedenja. Mag. Sommeregger je glede na
omenjeno jalovost navzočnosti generalnega direktoija (ki je verjetno pričakoval tudi tako
vprašanje) izjavil, da bo še naprej postavljal neprijetna vprašanja (še bolj), pri čemer bo
on preživel četudi bo "izrezan" iz vseh televizijskih oddaj, čudi pa ga način te hiše.
Opozoril je, da ne želi nikakor in na noben način "napadati" g. Balažica, ampak ga
moti, da morajo podrejeni zagovaijati, kar skuha fantomsko vodstvo zavoda. Kljub
vsemu pa je izrazil prepričanje, da je bolje, da za stvari vpraša na tem Nadzornem
odboru, katerega je član, kot pa na kakšni tiskovni konferenci.
V nadaljevanju so bila postavljena vprašanja:
- ali obstaja časovna ali kakršna druga povezava med uvedbo gospodarske oddaje,
ki jo vodi ga. Vida Petrovčič in njenim članstvom v Nadzornem odboru (mag. Borut J
Sommeregger);
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- kako ravna zavod v primerih izgubljenih tolb novinarjev RTV Slovenija (dr. Metka
Tekavčič).

Mag. Sommeregger je opozoril na smiselnost finančnih (npr. za primere kraj avtomobilov)
oz. rižičnih zavarovanj (za primere tožb), saj utegne to postati generalni problem v
primerih predvsem gospodarskih oddaj, da firme tožijo (upravičeno ali neupravičeno)
zaradi oškodovanja ugleda, izpadov posla (lahko tudi skostruiranih) zaradi določenih
navedb v oddajah in podobno. Vezano na opozorilo mag. Sommereggeija je dr.
Tekavčičeva predlagala, da generalni direktor poda poročilo kakšne rezervacije ima
zavod v primeru takšnih tožb. G. Kadunc je odgovoril, da je za tovrstne primere
rezerviranih 47 mio SIT, ga. Darja Podlogar pa je pojasnila, daje več vrst tožb, po
razgovoru z revizorko, pa je tudi Pravna služba RTV Slovenija ocenila, da bi jih v
letu 1999 utegnilo biti več. Tudi v letu 1998 bilo rezerviranih 47 mio SIT, izgubljenih
zaje bilo za 5 mio SIT tožb. G. Kadunc je predlagal, da člani Nadzornega odbora
prejmejo pisno informacijo, kako je to urejeno, na naslednji seji.
G. Grims je opozoril na nujnost, da RTV Slovenija stoji za svojimi novinaiji in v tej
zvezi na'možnost pravne ocene trditve novinarjev pred objavo na BBC-ju, kjer imajo
neke vrste posvet, ali je zadeva v okviru zakona in če pravna služba objavo odobri,
krije vse stroške morebitnih tožb BBC. Glede na velikost zavoda, izkušnje ter višino
tožb tudi v slovenskem prostoru, je menil, da bi se hiša morala na nek način prej
zaščititi. Seveda to ni potrebno dokler hiša stoji za svojimi novinaiji, je pa zadeva
bistveno drugačna, če v enih primerih stoji, v drugih pa ne. G. Sandi Čolnik je menil,
da bi to lahko postala najhujša oblika cenzure. G. Grims seje strinjal, zato je opozoril,
da gre za pobudo, da mora v primerih tožb hiša dosledno stati za svojimi novinaiji,
dokler je njihovo delo v mejah zakona in novinarske etike. Dr. Tekavčičeva je menila,
da je to tema, ki bi sodila in bila primerna za obravnavo tudi programske komisije. G.
Kadunc je opozoril, da tako močne pravne službe zavod nima, zato je v dogovoru z
nekaterimi odvetniki, na katere bi se obrnili ob tovrstnih primerih.
Mag. Sommeregger je predlagal, da se odboru do naslednje seje predloži osnutek
pogodb pravnih zaščit oz. zavarovanje proti odškodninskim tožbam, koliko to stane v
primeijavi z napovedanimi izgubljenimi tožbami in honoraiji advokatov v letu 1998
in v primeijavi z generalno zaščito, ko se zavarovalnici vplača minimalni znesek za
zaščito in se iz tega naslova Črpajo vse nadaljnje storitve.
Dr. Tekavčičeva je predlagala, da Nadzorni odbor da pobudo Svetu RTV Slovenija,
da se opredeli do vsebinskih in drugih zaičit v primerih tolb novinarjev. Zaradi
povezanosti med Nadzornim odborom in svetom pa je predlagala, da se sej odbora
udeležuje tudi predsednik sveta oziroma njegov namestnik. Tovrstna praksa se je kot
dobra izkazala tudi v preteklem obdobju, saj odbor svetu poroča o svojih ugotovitvah
in pripravlja mnenja. Predlagala je, da se svet opredeli do predloga, da na sejah NO
prisostvuje predsednik oz. v njegovi odsotnosti namestnik ali drug predstavnik sveta.
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Na podlagi razprave so člani Nadzornega odbora soglasno sprejeli naslednji pobudi:

3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga generalnemu direktorju, da pregleda
motnosti izdelave pogodb za finančna in rizična zavarovanja, oceni strošek in
ga primerja s sedanjimi stroški tolb in odvetnikov, ki jih zavod najema.

3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija poziva Svet RTV Slovenija, da sejam odbora
prisostvuje tudi predsednik sveta oz. v njegovi odsotnosti namestnik ali drug
pooblaščeni član sveta.

Naslednja seja Nadzornega odbora bo v mesecu marcu, in sicer pred sejo Sveta RTV
Slovenija.

Seja je bila končana ob 13.55 uri.

Zapisala:
Darja Kocjan, l.r.
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
Nadzorni odbor RTV Slovenija
Ljubljana, Kolodvorska 2
Datum: 26.03.1999

ZAPISNIK
7. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 23. marca 1999. Seja se je
pričela ob 13. uri v sobi 4A/23, IV.nadstropje RTV centra.
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič delno, Jožica Komatar, mag. Borut J. Sommeregger, Vida Petrovčič - delno in Sandi
Čolnik
ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA : Anton Majzelj - opr.
OSTALI PRISOTNI: Janez Čadež (generalni direktor RTV Slovenija)
Igor Kfldunc (pomočnik gen. dir. za poslovno področje)
Janez Lombergar (direktor TVprogramov)
Boris Bergant (pomočnik gen. dir.za mednarodno sodelovanje)
Alfred Killer (predstavnik sveta in predsednik Komisije za gospodarska
in razvojna vpraiartfa Sveta RTV Slovenija)
Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims.
Obravnavanje bil naslednji dopolnjeni
dnevni red:
1.
2.
3.
4.

Potrditev zapisnika 6. redne seje
Poročilo o realizaciji sklepov
Informacija o upravičenosti najema kredita in vlaganja v kapital družbe Eutelsat
Poročilo o realizaciji Programsko poslovnega načrta
RTV Slovenija za leto 1998
5. Informacija o poslovanju RTV Slovenija v obdobju
. januar - februar 1999
6. Pobuda za ohranitev Unionske dvorane za j?otrebe RTV Slovenija
7. Informacija O osnutku Zakona o medijih
8. Razno
V
Adl
Predlog zapisnika 6. redne seje so člani odbora prejeli z vabilom za sejo. Dr. Metka
Tekavčič je predlagala, da predsedujoči pred glasovanjem jasno formulira sklepe.
Sprejet je bil sklep:
1 -1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 6. redne seje brez pripomb.
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Ad2
Člani odbora so z vabilom prejeli poročilo o realizaciji sklepov s priloženimi
odgovori:
- v zvezi z načinom knjiženja odprodanega stanovanja v Zagrebu (sklep 2-16. seje);
- v zvezi z odpisi terjatev pri Studiu Marketing in Autocommerce (sklep 2-2 6. seje). Na
opozorilo predsedujočega, da iz pojasnila izhaja je bila pogodba z Autocommerceom Škodljiva in v delnem nasprotju tudi z zakonom, je pomočnik generalnega
direktorja za trženje in odnose z javnostmi odgovoril, da ko je prišlo do reševanja, g.
Božidarja Lavriča ni bilo več v zavodu, pri čemer pa ni bilo niti dokazov o
materialni kršitvi v smislu, da seje nekdo okoristil ali naredil zavestno škodo hiši;
- odgovor na vprašanje glede prometa po posameznih oglaševalskih agencijah (sklep 42 3. redne seje);
- poročilo o tožbah, v katerih zavod nastopa bodisi kot toženec ali tožnik (sklep 2-21.
izredne seje);
- poročilo službe za trženje programov o reklamah in drugih marketinških izdelkih, ki
niso bili sprejeti v objavo ali izdelavo ter razlogih zanje (sklep 2-3 1. izredne seje).
Odgovore na dodatna vprašanja na seji, je podal pomočnik generalnega direktorja za
trženje in odnose z javnostmi.
Na seji so člani odbora prejeli na vpogled seznam spisov - marketinških terjatev od
leta 1991 do 1998 z razvidom prometa po posameznih oglaševalskih agencijah in
neporavnanih obveznosti (sklep 4-2 3. redne seje) ter seznam vtoževanih terjatev zaključene zadeve RTV Slovenija v letu 1998 in zadeve kjer RTV Slovenija nastopa
kot tožena stranka (sklep 2-2 1. izredne seje).
Na seji so bili podani naslednji ustni odgovori k nerealiziranim sklepom in
zastavljenim vprašanjem:
•

•

•

k sklepu 1-4 3. redne seje, je generalni direktor pojasnil, daje pri aktivnostih v
zvezi s satelitom bila potrebna sprememba strategije, v povezavi s katero pa je v
pripravi tudi izračun tehnične in programske uvedbe III. programa TV Slovenija sklep 3-3 4. redne seje. Odprta ostaja tudi programska struktura III. programa, saj
dokler ne bodo rešene vse odprte dileme, ne more predložiti ocene in posledic
uvedbe III. TV programa. Generalni direktorje predlagal, da se realizacija odloži
za mesec dni;
v odgovoru na vprašanje, ali obstaja kak poseben aranžma z revijo MAG, glede na
to, da ta objavlja samo TV program Televizije Slovenija - narava posla in znesek,
je pomočnik generalnega direktorja za trženje in odnose z javnostmi pojasnil, da
z MAG-om obstaja posebna štiriletna pogodba, ki jo je podpisal g. Petan. Ker je
bila pomanjkljiva, je bila dopolnjena z manjkajočimi elementi, kot je odpovedni
rok, ekvivalent menjave, kije med obema partnerjema enak in s katerim ima RTV
Slovenija ekskluzivno predstavitev RTV programov (ko je zadeve prevzel, je imel MAG
za II mio SIT presežka). Tako od začetka leta 1998 teče zadeva v skladu s podpisanim
aneksom, pogodba pa poteče konec leta 1999.
v zvezi z nepravilnostjo nastopa ga. Simone Weiss (sklep 2-3 6. redne seje), je
direktor TV programov menil, da je stvar etike in morale posameznika, če
izkoristi oziroma zlorabi možnost nastopa v oddaji v živo. V takem primeru je
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•

•

formalno pravno težko ukrepati, še posebej ker je šlo za samo promocijo. Na
vprašanje ga. Vide Petrovčič, ali so v pogodbah predvideni ukrepi ali sankcije za
primer zlorabe, oziroma če jih ni, da se jih vgradi, je direktor TV programov
odgovoril, da če bi pevka (ali pevec) dobila za nastop honorar, bi bila ena od najbolj
normalnih sankcij pravna utemeljitev neizplačila honorarja (kot posledice), kar pa v
konkretnem primeru ni prišlo v upoštev, saj pevka za nastop ni dobila honorarja.
Najhujša kazen pa je nedvomno odpoved sodelovanja. Generalni direktor je
zagotovil, da bo, v izogib morebitnim zlorabam medija, vztrajal, da se za vse
nastope sklenejo ustrezne pogodbe, četudi ne bo šlo za honorar. Pomočnik za
poslovne zadeve je opozoril na zahtevo oziroma določilo zakona o avtorskih delih
za primere brezplačnega sodelovanja, ko je obvezna avtorska pogodba ali ustrezna
pogodba o sodelovanju. Dr. Metka Tekavčič je podprla pobudo, da se ustrezna
pravila vgradijo v pogodbe. Na njeno opozorilo, da pa je v informacijah tiskanih
medijev bilo zaslediti, da naj bi ga. Weiss vendarle imela nek dogovor s TV
Slovenija tudi o samo promociji, je direktor TV programov odgovoril, da je bil
dogovor, da lahko med obema nastopoma omeni stavek ali dva in ne celotno
promocijo za nastop;
v pojasnilu k sklepu 3-1 6. redne seje, da se pregleda možnosti izdelave pogodb
za finančna in rizična zavarovanja, oceni strošek in ga primerja s sedanjimi stroški
tožb in odvetnikov, ki jih zavod najema, je pomočnik generalnega direktorja za
poslovne zadeve dejal, da je zavod zaprosil za ponudbe več zavarovalnic, vendar
še nobena ni bila posredovana;
na vprašanji, kakšne rezervacije ima zavod v primeru odškodninskih tožb in kako
ravna zavod v primerih izgubljenih tožb novinarjev RTV Slovenija, je pomočnik
generalnega direktorja za poslovne zadeve pojasnil, daje v letu 1999 rezerviranih
sredstev v višini 47 mio SIT in v primeru izgubljenih tožb novinarjev hiša stoji za
svojimi ljudmi. Na opozorilo ga. Vide Petrovčič o spremembi kazenskega
zakonika (konec leta 1998), je dr. Tekavčičeva pojasnila, daje prav zaradi slednjega
izpostavila pobudo, da se svet opredeli do vsebinskih in drugih zaščit v primerih
tožb novinarjev. Zavzela se je, da se izoblikujejo in postavijo jasna pravila, ki pa
niso v pristojnosti Nadzornega odbora, pač pa sveta zavoda.

Dr. Metka Tekavčič predlagala, da se zaradi higiene tega odbora odgovori tudi na
to, ali drži izjava g. Balažiča, da dokler bo mag. Sommeregger spraševal na
Nadzornem odboru tako kot sprašuje, imajo ukaz generalnega direktorja, da se ga
"reže iz" vsake oddaje in vprašanje, ali obstaja časovna ali kakršna druga povezava
med uvedbo gospodarske oddaje, ki jo vodi ga Vida Petrovčič in njenim članstvom v
Nadzornem odboru. Generalni direktor je ostro zavrnil vsakršen ukaz o rezanju
kogarkoli v programih RTV Slovenija, direktor TV programov pa je na vprašanje o
kakršnikoli povezavi med uvedbo gospodarske oddaje, ki jo vodi ga Vida Petrovčič
in njenim članstvom v Nadzornem odboru, odgovoril, da ni nobene povezave,
časovna sovpadnost pa je zgolj naključna Tudi ga. Vida Petrovčič je dejala, da je
časovna sovpadnost dejansko naključna, kajti pobuda za to gospodarsko oddajo bila
dana že pred dvema letoma. Kar zadeva njenega članstva v Nadzornem odboru pa je
opozorila, da je po statusu samo novinar in se ji status s članstvom v odbora ni
popolnoma nič spremenil. Menila pa je, da ji članstvo v odboru ne preprečuje vodenja
oddaja, sicer pa je urednik g. Aleks Štakul. Mag. Sommeregger je pojasnil, da so bila
vprašanja sicer namenjena generalnemu direktorju, Id nosi odgovornost za delovanje
in poslovanje tega zavoda ter odgovarja tudi pred tem Nadzornim odborom. Izrazil je
zadovoljstvo, da so bili odgovori podani, pa četudi ustno in na seji. Opozoril pa je, da
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bo v prihodnje na zastavljena vprašanja zahteval pisne odgovore. Kar zadeva
jalovosti, pa je opozoril, da bo o svoji smiselni ali jalovi navzočnosti presojal sam. Na
apel generalnega direktorja, da se ob zahtevah po pisnih odgovorih upošteva vsebina
sklepov in pristojnosti odgovornih, je predsedujoči opozoril na poslovniška določila,
po katerih lahko vsak član odbora postavi vprašanje in nanj dobiti tudi ustrezen
odgovor. Ga. Petrovčičeva je opozorila na hierarhijo vodenja Javnega zavoda RTV
Slovenija in odgovornosti za posamezna področja, kjer res ni povsod in za vse
odgovoren generalni direktor ali njegov pomočnik za poslovno področje, na kar je
mag. Sommeregger dejal, da si kot izvoljeni predstavnih Državnega zbora Republike
Slovenije, ne bo od nikogar dopustil dovoljevanje, kdaj in kje bo koga kaj vprašal.
Izrazil je spoštovanje do ga. Petrovčičeve in g. Colnika, ki zastopata in se borita za
interese zaposlenih, medtem ko sam ni socialno odvisen od vodstva zavoda, ker ni v
njem zaposlen. Vprašanja bo postavljal kadarkoli in komurkoli, kajti bolje je, da jih
postavlja na odboru kot na kateri od tiskovnih konferenc. Glede na situacijo je še
predlagal vodstvu, da vendarle blagovoli, da člani odbora nekatere stvari tudi
vprašajo.
Na predlog ga. Vide Petrovčič je bil sprejet (5.0.0) sklep:
2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija bo dvakrat letno namenil posebno točko
obravnavi in pregledu sprejetih sklepov.

Ad3
Člani Nadzornega odbora so prejeli študijo o upravičenosti najema kredita in
vlaganja v kapital družbe Eutelsat s prilogami.
V uvodni obrazložitvi je generalni direktor dejal, da gre za nadaljevanje začetih
aktivnosti projekta RTV Slovenija na satelitu. Za uporabo vesoljskega segmenta je
RTV Slovenija v letu 1998 že vplačal 5,2 mio ECU v kapital družbe Eutelsat Za
povečanje oziroma dodatno vplačilo v višini 6,5 mio ECU je bila izdelana predložena
študija o upravičenosti vlaganja. Glede na to, da je že za vplačilo v letu 1998 bil
potreben najem dolgoročnega kredita, ki ga je s sklepom odobril svet, je tudi za
tokratno vplačilo potreben kredit, zato bo soglasje predloženo na 9. redno sejo sveta.
V okviru zavoda je za vodenje aktivnosti povezanih s satelitom imenovana tudi
komisij^ in sicer V sestavi: Boris Bergant (predsednik komisije in pomočnik za mednarodno
sodelovanje), Igor Kadunc (pomočnik za poslovno področje) in Leopold Gregorač (direktor
Oddajnikov in zvez), po zagotovilu katere kreditni potencial za satelit, ne bo ogrožal
ostalih planiranih investicij RTV Slovenija. G. Igor Kadunc je predstavil ravni
sodelovanja, kjer je prva od njih prenos lastnih programov (t njim je povezan sistem
kartic), drugi je nivo oddajanja prostih kapacitet, oziroma transpondeijev in tretje je
članstvo v Eutelsat-u in iz njega izhajajoče pravice in obveznosti. Eutelsat je
medvladna mednarodna organizacija, katere delovanje temelji na principu, da
pripravlja uporabo satelita sama, ko postane ta operativen, pa pozove signatorije, da
prispevajo kapital in s tem sprostijo dotedanji vložek za nove projekte. Glede na dokaj
visoke najemnine za izrabo kapacitet satelitov, pa lahko Eutelsat zagotovi dokaj
visoko nadomestilo za uporabo kapitala. Ker Slovenija ob osamosvojitvi ni bila
"podpisnica" (Signatory•). RTV Slovenija pa je imela švojstvo DATE (pooblaščene
organizacije) z manjšimi pravicami kot podpisniki, so se predstavniki Netholda v letu
1995 obrnili na zavod, da bi za njihovo podjetje Atena najeli 4 transpondeije. Jeseni
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leta 1997 je podpisnica postala Republika Slovenija oziroma Uprava za
telekomunikacije, ki pa je s pogodbo 08.06.1998 prenesla vse pravice in obveznosti,
ki izvirajo iz uporabe omenjenih štirih transpondeijev, na RTV Slovenija. Ker se dela
preračun 1. marca vsako leto in sicer za uporabo vesoljskega segmenta od 1.
septembra do 28. februaija, bo RS v letu 1999 morala dodatno vplačati v kapital za
uporabo vseh Štirih transpondeijev (s tem, da Je bil kapital za dva v glavnem le vplačan v letu
1998). ki pa naj bi na podlagi preliminarnih ocen znašal okoli 6,44 mio evrov.
Na podlagi izdelane študije in izračunov izhaja, da je posel visoko donosen, interna
stopnja donosa vlaganja pa je najmanj 28,5 %. Investicija se dokončno povrne s
plačilom dividende leta 2003 oziroma najkasneje v petem letu. Glede na to, da gre za
investicijo RTV Slovenija, ki nima lastnega denarja, je bil narejen tudi izračun interne
stopnje donosa vlaganja z upoštevanjem stroškov za obresti, ki kažejo, da projekt tudi
v tem primeru ni problematičen. Kar zadeva predvidenega prihodka, bi ta za RTV
Slovenija pomenil možnost pokrivanja stroškov najemanja zakupa polovice
transpondeija in oddajanja najmanj dveh programov. Cena za polovico transpondeija
znaša 1,5 mio ECU letno. Na vprašanji g. Branka Grimsa, ali je to zadnje odločanje
o vlaganju v kapital omenjene družbe in ali je glede na višino vložka zagotovljen
podpis izjave vseh odgovornih vodilnih delavcev za vlaganje v kapital družbe
Eutelsat, je g. Kadunc v odgovoru pojasnil, da je predvideno, da bodo pri delitvi
delnic upoštevani deleži, ki bodo ugotovljeni 01.03.2000 in vplačani do 30.03.2000.
Glede na višino sedanjega vlaganja in že vloženi delež v kapital v letu 1998 ter
predvideno 25,2% interno stopnjo donosa je pričakovati od bank kredite, katerih
odplačilo bo usklajeno s prilivi od Eutelsat-a. Na vprašanji ga. Vide Petrovčii je g.
Kadunc pojasnil, da v planu za leto 1998 zaradi negotovosti niso bile planirane
aktivnosti povezane s satelitom, zato je poročilo o aktivnostih, s primerjavo rezultatov
in predvidevanj vključeno v realizacijo plana. Iz rezultata vlaganja izhaja, da so bili
realizirani presežki med prihodki in stroški, ki odpadejo na delež RTV Slovenija, za
395 mio ECU večji od predvidenih, višji pa je bil tudi znesek nadomestila
(pričakovanih 256.000 evrov, dobljenih 341.000). Z dodatnim vplačevanjem se delež poveča
in na podlagi narejene ocene vrednosti je predvideno, da bo vrednost delnic ob
transformaciji Eutelsat-a v delniško družbo leta 2001 2 do 4-krat večja od knjižne
vrednosti. Kar zadeva odnosa RTV Slovenija z Upravo RS za telekomunikacije, je
slednja s posebno pogodbo v letu 1998 prenesla vse pravice in obveznosti, ki izvirajo
iz uporabe štirih transpondeijev, na RTV Slovenija. V izogib morebitnim kasnejšim
problemom pri delitvi delnic, pa zavod želi pridobiti tudi podpisništvo o prenosu
signatorija s strani Vlade RS na RTV Slovenija. Predlog je bil vladi že posredovan.
Na vprašanje ga. Petrovčii, kdo bo podpisan kot lastnik in ali bo to RTV Slovenija, je
g. Kadunc odgovoril pritrdilno. Na vprašanje, kaj pa Uprava RS za telekomunikacije,
pa je g. Kadunc odgovoril, daje Uprava podpisnik, pri čemer je Eutelsatu znano, daje
delež v kapital vplačala RTV Slovenija in ji po pogodbi pripadajo tudi vsi presežki
med prihodki in stroški (dobički). Na vprašanje, kako v primeru slabe profitne stopnje,
pa je g. Kadunc dejal, da ima Eutelsat profitno stopnjo že v celotnem prihodku 20%no. Člani odbora so prejeli tabelo profita in celotnega prihodka Eutelsata od leta 1991
do 1997, iz katere je težko predvidevati nevarnost, ki bi lahko pripeljala do slabe
profitne stopnje. Sicer je možno marsikaj, stvari se sproti spremljajo in analizirajo,
vendar na podlagi dosedaj znanih podatkov ocenjuje, da bistvenega zmanjšanja od
ponujenega ne bo.
Mag. Borut J. Sommeregger je opozoril na število prodanih satelitskih kartic in njimi
povezano nizko gledanostjo oddaj, ki bi naj imele le okoli 500 gledalcev. Zato je
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izrazil skeptičnost nad smiselnostjo projekta in produkcijo oddaj za tako nizek krog
gledalcev in postavil vprašanje, ali se producirajo v hiši oddaje za tako majhen krog
gledalcev oziroma kdaj se, po praksi v RTV Slovenija, ukine oddaje, ki jih po celem
svetu gleda 500 gledalcev. Generalni direktor je pojasnil, da RTV Slovenija kot
nacionalna radiotelevizija producira vsebine in tipe oddaj tudi za ožje ciljne skupine.
Merilo gledanosti ne velja za vse kategorije, so pa tipi oddaj, kjer je gledanost merilo,
saj je nanj vezano oglaševanje. K omenjenemu številu gledalcev pa je potrebno dodati
še 275 000 gledalcev, kajti vsi kabelski operateiji že dobivajo signal preko satelita.
Mag. Sommeregger je predlagal, da odgovorni vodstveni delavci oziroma podpisniki
kredita jamčijo za projekt z vsem svojim osebnim premoženjem. G. Kadunc je
opozoril na različnost nivojev, in sicer lastnim oddajanjem in predlaganim vložkom.
Slednje pomeni (in je tudi namen) pridobiti dovolj denarja, da bo mogoče oddajati preko
satelita in da bo še kaj ostalo. Odločitev, da se pristopi k projektu oddajanja preko
satelita, je bila zavestna, tako s strani RTV Slovenija kot države, zaradi vloženih
sredstev, pa nobena od oddaja ni bila v ogrožena. Mag. Sommeregger je izrazil
skeptičnost nad predvidenim donosom in opozoril na višino vložka, s katerim se
bremeni posredno ali neposredno tudi državljane te države, od katerih so nekateri na
robu preživetja, na drugi strani pa je izrazil bojazen, da se ponavlja zgodba s HRTjem. Zato je vnovič opozoril na predlog, da odgovorni jamčijo z vsem osebnim
premoženjem, kar ne bi smelo biti problem, če so tudi res prepričani v donosnost
projekta, tako kot zatijujejo. Na g. Berganta je naslovil vprašanje, kako si razlaga, da
je eden naročnik satelitske kartice v Furlaniji, nobeden na Koroškem, Celovec pa
izvzema, ker je naročnik verjetno generalni konzul in zakaj se načrtno in namenoma
izbira privatna organizacija, katere signal nikoli ne bo segal tja, kjer živi največ
Slovencev po svetu (severni injidni Ameriki ter Avstraliji) ali pa je bila odločitev taka zato,
ker nekdo ideološko nasprotuje Slovencem po svetu. G. Boris Bergant, pomočnik
generalnega direktorja za mednarodno sodelovanje je dejal, da če se vprašanje nanaša
na satelit, ni bilo nikoli in nikomur obljubljeno, da se bo z oddajanjem pokrivalo
Argentino in Ameriko, ker je to nemogoče in neracionalno. Se pa dokaj uspešno
pokriva preko Interneta. Prioriteta pri pokrivanju s satelitom je najprej pokrivanje
sivih lis v Republiki Sloveniji, pokrivanje zamejstva, izseljeništva in zdomstva ter
evropske javnosti. Zagotovil je (tudi danes je bil generalni direktor na pogovoru na zunanjem
ministrstvu), da se dela v polni moči, da bi zamejskim Slovencem (v Avstriji, Italiji, na
Madžarskem)
omogočili najbolj ekonomičen in racionalen pristop do te nove
tehnologije in sicer na način, da bo država v naslednjem letu ali dveh financirala
sprejemno bazo preko katere bi se pokrilo čim večje število zamejskih Slovencev.
Opozoril je, da -ni bilo rečeno, da je neracionalno pokrivanje severne in južne
Amerike, pač pa, da je neracionalno pokrivanje s satelitom. Mag. Sommeregger je
opozoril na postavljeno vprašanje in dobljeni odgovor, iz katerega izhaja, da se
pričakuje, da bo.zunanje ministrstvo prodajalo kartice. Generalni direktor je dejal, da
je v podobnih dilemah in skeptičnosti, kot mag. Sommeregger, zato je predlagal, da
se razprava prenese na Svet RTV Slovenija ali pa tudi Vlado oziroma Državni zbor.
Gre namreč za odločitve, ki pomenijo okoli 20 mio DEM. Toda odločitev, ali
Slovenija gre na satelit, ali na satelitu je, ali pa ni, ni vezana samo na njegovo
premoženje. Obstojita namreč samo dve možnosti, in sicer, da je investicijska
vključenost v projekt ali pa od projekta odstopiti, prodati transpondeije in najeti štiri
kanale za opravljanje dejavnosti na satelitu. Lahko je reči, da projekt satelita odpade,
da se ostane pri zemeljski oddajni infrastrukturni mreži, kjer pa je v bistvu že vseh
275 pretvornikov praktično v celoti amortiziranih, njihova obnova pa bi pomenila
večjo investicijo, kot jo zahteva vlaganja za satelit. Opozoril je, da ne ponuja
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nobenega odgovora, kajti tokrat je odločitev širša. G. Branko Grims je, glede na to,
daje tudi s strani vodstva jasno, da bodo banke hotele zaščititi svoj kapital, opozoril,
da je interes članov Nadzornega odbora, da zavod zaščiti, kajti, zaradi odločitve in
interesa tudi države, ki se je v startu odločila za satelit, nacionalna RTV nikakor ne
more biti izpostavljena. Zato je postavil vprašanje, ali se je - v primeru če ne, pa je
predlagal sprejetje sklepa - da se predlaga vladi, da bankam (kot to dela v drugih primerih)
zagotovi supergarancijo. Če je vlada za to zainteresirana in če je projekt Slovenija na
satelitu tisti, ki je v interesu Slovenije, naj da zato tudi ustrezna zagotovila. Na
predlog generalnega direktorja, kakšne garancije zahtevajo banka, je g. Kadunc
pojasnil, da banke običajno pregledajo projekt v katerega vlagajo. Za kredit v letu
1998 pa je z Ljubljansko banko bila poleg kreditne pogodbe sklenjena še pogodba o
delitvi dobička in dani so jim bili akceptni nalogi. Na vprašanje g. Grimsa, kdo bo
nosil eventuelno izgubo oziroma če bodo tudi riziko nosile banke, je g. Kadunc
odgovoril, da riziko nosi RTV Slovenija. Na vprašanje, ali so že bile proučene
možnosti, da se zaščiti interese javnega zavoda s strani vlade tako, da bi se zaprosilo,
da vlada nudi bankam supergarancijo za kredit, je g. Kadunc pojasnil, da vlada
nastopi šele potem, če kreditojemalec ne more vračati kredita. RTV Slovenija do sedaj
vlade za supergarancijo ni zaprosila, ker je dogovor z Upravo RS za telekomunikacije,
ki pa je možnost vlaganja prenesla na RTV Slovenija. Izrazil je upanje, da bo Še pred
odločitvijo pridobljeno soglasje vlade, za najem tega kredita. Ob tem je g. Grims
opozoril, da je v bistvu vse odvisno od soglasja vlade. Mag. Sommeregger je, glede
na to, da se slovenskega signala zelo veselijo predvsem v zamejstvu, ocenil kot
nedopustno, če že ne sramotno, da Urad za Slovence po svetu kupuje satelitske
kartice, saj ima veliko drugih programov, ki jih mora verjetno krčiti tudi na račun te
porabe sredstev. Že pred časom je bilo namreč opozoijeno, da bo trg vplival na
uravnavo in prodajo tudi satelitskih kartic. Kar zadeva vprašanja, Slovenija satelit da
ali ne, je opozoril, da osebno je za, toda ne v družbi, ki je predlagana. Ga.
Petrovčičevo je zanimalo, med katerimi organizacijami se je mogoče odločati, saj
predlagana Eutelsat, ki je medvladna je morda sedaj še malo zaščitena, toda kaj se
utegne zgoditi po 1.1.2001, ko bo prešla v delniško družbo, kako je z zaščito.
Predsedujoči je menil, da je ključno tudi vprašanje, ali bo kapital v resnici naložen
tako, da bo donos profiten kot je napovedan, v primeru odločitve, da RTV Slovenija
najame kredit, pa je menil, da je potrebno doreči tudi način, kako mora RTV
Slovenija zaščititi svoje interese. G. Kadunc je dejal, da je Eutelsat ugledna
medvladna družba, za bodočnost katere se ni bati. Tako kot drugi imamo tudi mi
podpisane dolgoročne pogodbe (od leta J997) in sicer za 12 let. Cene kanalov naj bi
naraščale, vendar ne bistveno. Kar zadeva prehoda v delniško družbo pa bo prednost v
prisotnosti družbe na trgu in 33 % profita bo Čez pet let ostalo v Franciji, da bo
družba lahko agresivneje nastopala na trgu. G. Boris Bergant je glede izbire nosilca
pojasnil, da sta dva, in sicer Astra in Eutelsat Razlika med njima je bistvena, saj je
Astra zasebna komercialna družba, pri kateri so cene zakupov bistveno dražje,
značilen pa je tudi izrazito komercialni odnos. Njihova prednost pa je v razporeditvi
transpondeijev na isto pozicijo, s čimer so si ustvarili določen trg. Z zakupom pa bi
pri njih le plačali zakupnino, vendar od tega kaj več ne bi imeli. Eutelsat pa je
(drugačna) ustanova, v katero se je moč včlaniti kot država, s svojim finančnim
deležem pa lahko postaneš tudi solastnik. Cena je nekoliko nižja zaradi vplačila
kapitala, ki pa je od vplačnika in se vrača. Menil je, da je zaman pričakovati, da bo
država kakršnokoli naložbo poklonila, toda negativna odločitev bo pomenila
tehnološko zaostalost. V izogib morebitnemu nerazumevanju je ponovno opozoril, da
je osnovni namen prehoda na satelitsko oddajanje bil v bogatenju programa in
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njegovem razvoju. To delajo po celi Evropi, razlika je samo, da so eni na Astri, ki je
tudi bila prej in drugi na Eutelsatu, ki se je vključil kasneje. Prav tako ta nova
tehnologija ni nikjer v Evropi še povsem zaživela, saj zahteva za digitalno oddajanje
oziroma sprejemanje popolno zamenjavo opreme (podobno kot prehod iz črno bele na
barvno sliko). G. Sandi Čolnik je opozoril, da ga pri vsej "zgodbi" bega le njena lepa
perspektiva, kjer je nemogoče kaj izgubiti, pač pa je garantirano, da se le pridobi,
zato je menil, da manjka en "člen", ki bi kazal tudi na to, da je mogoče nekje pa
vendarle zdrsniti. G. Kadunc je glede HRT opozoril, da zaenkrat plačujejo vse
obveznosti, kar zadeva satelita, ki bi pokrival istočasno Evropo in Ameriko, pa ga
zaenkrat še ni. Ob predpostavki, da bo naložba res profitodonosna, kot je predvideno,
pa je ga. Vida Petrovčič izpostavila vpraSjivost nad ustvaijanjem takšnih profitov, saj
je RTV Slovenija javni zavod, ki opravlja neprofitno dejavnost G. Kadunc je
zagotovil, da bodo vsa ustvaijena sredstva namenjena za programske aktivnosti in
druge osnovne dejavnosti zavoda. G. Branko Grims je - glede na to, da so izjavo
podpisali Štirje vodilni in odgovorni za vlaganje v kapital družbe Eutelsat - opozoril,
če se zavedajo, da pomeni njihov podpis tudi njihovo polno osebno odgovornost v
primeru, da gre karkoli iz tega naslova narobe. Generalni direktor je pojasnil, da je
bila izjava podana na zahtevo predsednika Sveta RTV Slovenija. Opozoril pa je, da
dokler ne bo prenosa signatorija s strani vlade na RTV Slovenija, pa ne bo ničesar
podpisal. O tem je tudi pisno že obvestil ministra za promet in zveze. Glede na
izrečeno zagotovilo generalnega direktorja, da dokler ne bo signatorij s strani vlade
prenesen na RTV Slovenija tudi podpisal ne bo ničesar, je mag. Sommeregger kot
kompromis predlagal, da se o vlaganju glasuje šele, ko bo signatorij tudi prenesen na
RTV Slovenija.
Na zahtevo mag. Boruta J. Sommereggerja je dal predsedujoči na glasovanje
pobudo, da Nadzorni odbor RTV Slovenija zavrne najem kredita za vplačilo
kapitala v Eutelsat, ker ga gleda le 500 gledalcev in predlaga, da kredit najamejo
podpisniki, ki jamčijo z vsem svojim osebnim premoženjem. Na podlagi glasovanja
(1,1,3) sklep ni bil sprejet.

Na podlagi razprave je bil na predlog predsedujočega sprejet (5,0,0) sledeči sklep:
3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga Svetu RTV Slovenija, da sprejme
sklep o najetju kredita za vplačilo kapitala v Eutelsat in za podpis ustrezne
pogodbe pooblasti generalnega direktorja RTV Slovenija pod pogojem, da
pred podpisom pogodbe pridobi ustrezno soglasje Vlade RS ter zagotovi
prenos signatorija s strani Vlade RS na Javni zavod RTV Slovenija.

Ad4
Poročilo o realizaciji programsko poslovnega načrta RTV Slovenija za leto 1998 so
člani odbora prejeli v gradivu. Krajše pojasnilo je podal generalni direktor, g. Janez
Čadež.
V razpravi je ga. Vida Petrovčič opozorila na dopis Sindikata kulturno umetniških
delavcev, ki so ga prejeli tudi člani odbora, da je vedno razlika med planom in
realizacijo predvajanih programov ter poslovanjem, zato so predlagali pregled -za
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obdobje od leta 1994 do 1998- strukture predvajanega programa po poreklu
proizvodje tako Televizije in Radia. Sindikat jo je prosil, da glasuje proti poročilu o
realizaciji, dokler se ne opravi pregled in ugotovi razlika. Predsedujoči je opozoril,
da kar se nanaša na pregled strukture predvajanega programa in realizacijo med
planom in predvajanim programom, je to v pristojnosti sveta. Zato je predlagal, da se
odbor omeji le na finančni del, medtem ko svetu priporoči programski pregled.
Generalni direktor je opozoril, da je v poročilu o realizaciji plana tudi poročilo
programskega kontrolinga o predvajanih programih RTV Slovenija, ki je narejen po
evropskih zahtevah. Podatki oziroma rezultati o obsegu predvajanih programov niso v
ničemer prikrojeni, pač pa so dejstva, in če je možno oziroma lahko služijo kot osnova
tudi za predlagan pregled, je predlagal, da se jih uporabi. Ga. Petrovčičeva je
opozorila, daje bistvo predloga v tem, da se ugotovi od kod in kakšna je razlika med
planiranim in realiziranim. G. Igor Kadunc je opozoril na problem med primeijavo
planiranega in realiziranega, ki je v tem, da se planira produkcija oddaj. Prizadevanja
tečejo v smeri, da se na programu planira oddaje, ki so na ekranu. Nastaja pa problem,
ko je na primer neka serija ali nadaljevanka, ki bi naj bila predvajana v letošnjem letu
že bila v planu 1998 priprave oddaj, ni pa bila v planu predvajanja oddaj. Glede na to,
da podatki so, pa jih je moč tudi primerjati. Predsedujoči je izrazil upanje, da bo
nekajkrat ponovljeno zagotovilo generalnega direktoija, da bo poslovanje zavoda v
letu 1999 pozitivno veljalo tudi skozi naslednja obdobja in ob koncu poslovnega leta,
kajti v nasprotnem primeru bo dolžan ustrezno ukrepati. Mag. Borut J. Sommeregger
je ponovil pobudo, da se na seje povabi predsednika sveta in po potrebi tudi
programska direktorja. Opozoril je še na pojasnilo g. Kadunca na zadnji seji v zvezi z
ekonomskim učinkom uvedbe evidentiranja zaposlenih, kar pa gledalcev ne zanima.
Glede na dano situacijo bi osebno dal prioriteto programu, kajti sistem evidentiranja
je bil uveden z nekim stroškom, ki pa verjetno presega tudi proračun kulture na
Televiziji Slovenija zadnjih dveh let Ponovil je apel, da se v dani situaciji vendarle
gleda na vse odločitve likvidno, osebno pa predlagal, da se temu vodstvu omogoči
možnost, da menja zgodbo, kajti potrpljenje in pripravljenost v zaupanje sta časovno
omejena, kot je že nakazal tudi predsednik odbora.
Na podlagi razprave sta bila sprejeta (4,1,0) naslednja sklepa:
4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s poročilom o realizaciji
programsko poslovnega načrta Radiotelevizije Slovenija v letu 1998 in
predlaga Svetu RTV Slovenija, da ga sprejme.
4-2

Nadzorni odbor se je seznanil s pobudo Kulturno umetniškega sindikata in
predlaga Svetu RTV Slovenija, da sprejme pobudo sindikata in zahteva, da
se opravi pregled strukture predvajanega programa po poreklu proizvodnje
za TV in Radio v obdobju 1994-1998 in ugotovi odstopanja med planom in
realizacijo predvajanih programov ter poslovanjem.
O finančnih posledicah morebitnih odstopanj bo Nadzorni odbor razpravljal
na podlagi ugotovitev sveta.
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Ad 5
Poročilo o poslovanju RTV Slovenija v obdobju januar - februar 1999 s tabelarnim
pregledom so člani odbora prejeli na seji. Podrobnejšo informacijo je podal generalni
direktor.
Na predlog predsednika je bil soglasno (4,0,0) sprejtet sklep:
5-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da je Javni zavod RTV Slovenija v
obdobju januar-februar 1999posloval pozitivno.
Nadzorni odbor pričakuje, da bo plan realiziran v celoti in bo pozitivno
poslovanje tudi ob koncu leta 1999.

Ad 6
Člani odbora so v gradivu prejeli pisno pobudo mag. Boruta J. Sommereggerja za
ohranitev Unionskc dvorane za potrebe RTV Slovenija. Predlagatelj je v obrazložitvi
podprl prizadevanja za ohranitev oziroma rešitev Unionske dvorane v javno last
Opozoril je na kulturno zgodovinski pomen za slovenski narod, ki ga ima omenjena
dvora, zato je predlagal, da se podpre aktivnosti, da se ta ohrani za širše javne namene
ter potrebe kulturno umetniških skupin Radiotelevizije Slovenija in Cankaijevega
doma. Člani nadzornega odbora so pobudo podprli in predlagali, da generalni direktor
RTV Slovinija na osnovi opravljenih pogajanj, pripravi tudi finančni načrt
sofinanciranja s strani RTV Slovenija.
V razpravi so člani nadzornega odbora podprli pobudo in glede na opozorilo
generalnega direktorja, da so v zvezi z dvorano neurejeni lastniški odnosi predlagali,
da generalni direktor na osnovi opravljenih pogajanj pripravi finančno konstrukcijo
sofinanciranja s stani zavoda. Ga. Vida Petrovčič pa je v izogib morebitnemu
poslabšanju pogajalskih možnosti v nadaljevanju pogajanj generalnemu direktoiju
predlagala podpis pisma o nameri (v tej prvi fazi).
Na podlagi razprave je bil soglasno (4,0,0) sprejet sklep:
6 - 1 Nadzorni odbor RTV Slovenija pozdravlja in podpira skupno pobudo
generalnega direktorja Javnega zavoda RTV Slovenija in generalnega
direktorja Cankarjevega doma za rešitev Unionske dvorane v javno last ter
za potrebe kulturno-umetniških skupin RTV in CD.
Generalni direktor RTV Slovenija naj na osnovi opravljenih pogajanj izdela
tudi finančni načrt sofinanciranja omenjenega projekta s strani javnega
zavoda RTV Slovenija.

Ad 7
Osnutek Zakona o medijih so člani odbora prejeli v gradivu. G. Branko Grims je
opozoril, da je bil predloženi osnutek pripravljen na Ministrstvu za kulturo in 5e ni
uradni predlog zakona. Menil je, da je pravno gledano osnutek zakona nesistemski,
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delno celo nepotreben ter politično nesprejemljiv. Poslovno gledano, pa je za RTV
Slovenija, tako kakršna je danes, celo škodljiv. Generalni direktor je opozoril, da so
na osnutek zakona bile dane skupne pripombe in predlogi vodstva ter Statutarne
komisije Sveta RTV Slovenija, kajti zaradi kratkega časovnega roka za oddajo
pripomb ni bilo mogoče opraviti in voditi širše razprave. Po skupni oceni je osnutek
zakona zelo slab in ocena predsedujočega, daje za hišo nesprejemljiv in celo škodljiv
drži. Menil je, da je nesprejemljivo, da se zaradi ogroženih osebnih ali kapitalskih
odnosov posameznika gre v pripravo novega zakona, na drugi strani pa bi bilo
mogoče že obstoječi zakon le ustrezno popraviti in dopolniti z manjkajočimi elementi,
da bi ustrezal harmonizaciji z evropsko zakonodajo. S slednjim se je strinjal tudi g.
Grims in dodal, da namreč obstoječi zakon o medijih ni v neskladju z Evropsko unijo,
zato bi zadoščali minimalni popravki. Izhodišče veljavnega zakona je od vsega
začetka bilo v tem, da je nacionalna Radiotelevizija Slovenija javni zavod, ki je v
slovenskem interesu in je dom slovenske kulture, zato ima tudi poseben položaj v
sistemu. Ga. Vida Petrovčič je predlagala, da RTV Slovenija v skupino za
spremembo zakonodaje vendarle imenuje svojega predstavnika, ki bo dogajanje redno
spremljal. Mag. Sommeregger je opozoril, daje bila v najmanj petih členih osnutka
zakona o medijih kršena Ustave RS, določila sodišča Sveta Evrope in je v nasprotju s
sprejetimi deklaracijami in konvencijami, ki sta jih podpisali tako RTV Slovenija kot
Republika Slovenija. Strinjal se je z pripombo generalnega direktorja, da je
nesprejemljivo pristopiti k pripravi novega zakona na podlagi prošnje in želje
posameznika, še posebej Če se ob tem kršijo sprejeta parlamentarna proceduralna
pravila. Člane odbora je še seznanil s prizadevanji njihove poslanske skupine, da se
zaščitijo nacionalni interesi in slovenska nacionalna radiotelevizija, za katero se je
tudi ta država že odločila.
Na podlagi pripomb in opozoril v razpravi, je bil na predlog predsedujočega soglasno
(4,0,0) sprejet sklep:
7-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ocenjuje, da je osnutek Zakona o medijih, ki je
bil posredovan v javno razpravo za Javni zavod RTV Slovenija nesprejemljiv,
za nacionalno radiotelevlzijo pa celo Škodljiv. Osnutek zakona uvaja
nedemokratičen pristop k urejanju področja medijev in je v očitnem nasprotju
z mednarodnimi konvencijami in deklaracijami, ki jih sta jih podpisali tako
Republika Slovenija kot RTV Slovenija.

Seja je bila končana ob 16.30 uri.

Zapisala:
Darja Kocjan, j.r.
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Predsednik Nadzornega odbora RTV Slovenija:
Branko Grims, l.r.
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Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims.
Obravnavanje bil naslednji predlagani
dnevni red:
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Potrditev zapisnika 7. redne seje
Poročilo o realizaciji sklepov
Revizijsko poročilo
Poročilo o poslovanju v prvem četrtletju 1999
Razno

Adl
Predlog zapisnika 7. redne seje so člani odbora prejeli z vabilom za sejo.
Ga. Vida Petrovčič je opozorila na sporočilo g. Draga Balažiča (ki so ga člani prejeli v
gradivu), v katerem navaja, da izjava, ki jo je navedel mag. Sommeregger ne drži ter
zanikal vse navedene trditve. V sled tega je predlagala, da se v izogib kakršnim koli
neprijetnostim in naknadnim ugotovitvam, da izrečene trditve vendarle niso točne v
bodoče tovrstne stvari izloči iz zapisnika, dokler niso preveijene. Predsedujoči je
opozoril, da je mag. Sommeregger izrecno zahteval, da gre njegova izjava oziroma
vprašanje v zapisnik, kar pa ima pravico tudi po Poslovniku Nadzornega odbora. Kar
zadeva odgovora g. Draga Balažiča, se prav tako zapisniško povzema sporočilo, da v
celoti zanika vse izrečene izjave na njegov račun. Opozoril je še, da se načelno sicer
strinja s pripombo, toda vsak član odbora, ki namerava neko zadevo izpostaviti, ima
po poslovniku pravico, da se sam odločiti, na kakšen način bo to storil.
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Sprejet (5,0,1) je bil sklep:
1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 7. redne seje brez pripomb.
Ad 2
Poročilo o realizaciji sklepov 7. redne seje so člani odbora prejeli v gradivu. Poročilu
je bilo predloženo sporočilo g. Draga Balažiča, ki je v celoti zanikal izjavo mag.
Sommereggeija na 6. redni seji dne 26. februaija 1999 in vse trditve v zvezi z njo.
Sprejetje bil sklep:
2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme na znanje poročilo o realizaciji sklepov
7. redne seje. Podrobnejši pregled realizacije sklepov bo Nadzorni odbor
obravnaval na naslednji seji

Ad 3
Člani Nadzornega odbora so v gradivu prejeli mnenje pooblaščenega revizorja,
revizijsko poročilo in povzetke pisma poslovodstvu s poročili vodstva o odpravi
pomanjkljivosti.
Podrobnejše pojasnilo o opravljeni reviziji je podala ga. Jovita Aiman, pooblaščena
revizorka revizijske družbe Ernst&Young. Podobno kot v preteklih letih, je bilo tudi
za leto 1998 izdano revizijsko mnenje s pridržkom, vendar je opozorila, da se stvari
izboljšujejo, saj je bilo pridržkov v preteklih letih več. V nadaljevanju je podala
podrobnejšo obrazložitev izpostavljenih pridržkov in pomanjkljivosti ter predlogov
revizije za njihovo rešitev oziroma odpravo. Tako kot v preteklem tudi v letu 1998
zavod ni obračunaval obveznosti za plačilo prometnega davka od storitev, ki -se
nanašajo na RTV naročnino. V skladu z zakonom o prometnem davku bi bilo v
obravnavanem obdobju potrebno dodatno obračunati prometni davek od naročnine za
približno 750 mio SIT. Pridržek je bil dan tudi na časovno razmejevanje prihodkov,
kajti v nekaterih organizacijskih enotah se prenašajo prihodki iz enega v drugo
poslovno leto. V omenjeni sklop sodi tudi poslovanje iz naslova Eutelsata, kjer je bil v
leto 1999 prenesen prihodek med 9 do 10 mio SIT. V zvezi s pridržkom iz naslova
izplačevanja plač, je pooblaščena revizorka opozorila, da je bil k KP JZ RTV
Slovenija podpisan aneks, ki v delu, na katerega se nanaša spreminja omenjeno
pogodbo, zato bi ga bilo potrebno po uradni poti tudi objaviti (ni bil), kar pa ne
pomeni, da zavod ni pravilno obračunaval plače. Po mnenju pooblaščene revizorke
bilo zelo dobro, da bi se obe kolektivni pogodbi poenotili, seveda pa bi bilo najbolj
idealno, Če bi bila samo ena.
Pridržek je bil dan tudi na vrednotenje osnovnih sredstev. V obravnavanem obdobju
je zavod za porabljena sredstva za investicije povečal stroške poslovanja. Za nekatere
materialne naložbe bi moral zavod povečati vrednost osnovnih sredstev. JZ RTV
Slovenija tudi nima vzpostavljene popolne evidence o tujih osnovnih sredstvih v
zavodu ali o solastništvu na določenih osnovnih sredstvih, predvsem tistih, ki so last
države. Glede na to je revizija menila, da obstaja dvom o pravilni vrednosti
materialnih naložb v bilanci stanja in odhodkov od poslovanja v bilanci uspeha.
Sicer pa je, razen, ko gre za morebitni vpliv omenjenih popravkov, po mnenju
revizije računovodski izkazi resnična in poštena slika finančnega stanja zavoda na dan
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31. decembra 1998 in izidov njegovega poslovanja v letu, ki se je končalo z
navedenim dutumom.
Podrobnejša opozorila na nepravilnosti so zajeta v pismu poslovodstvu vključno s
predlogi za njihovo odpravo. Ne gre za ponavljanje nepravilnosti pač pa se pojavljajo
nove, kot npr. pri stroških tožb, kjer je v primerjavi s preteklim poslovnim letom
rezultat iz naslova večjih stroškov sodnih taks nižji, vendar revizorka ocenjuje, da se
bo po treh letih (odvisno od hitrosti reševanja tožb) rezultat iz naslova plačanih sodnih taks
kar naenkrat občutno povečal. Zato je zavodu predlagano, da presodi vpliv stroškov
sodnih taks na poslovni rezultat v naslednjih poslovnih letih. Opozorila je tudi na
problem lastništva Eutelsata, kjer je zavodu predlagano, da skuša doseči z državo
dogovor, po katerem se signatory prenese na JZ RTV Slovenija. V pismu
poslovodstvu je opozorjeno tudi na poslovanje z družbami Poni, Despo in Perfekt Ob
tem je revizija predlagala zavodu, da presodi zanesljivost pri nadaljnjem sklepanju
poslov s podjetjema Despo d.o.o. in Perfekt d.o.o., saj omenjeni podjetji nadaljujeta
poslovanje podjetja Poni d.o.o., ki ni poravnalo svojih obveznosti še iz leta 1992,
oprema pa je bila zavodu dobavljena brez ustrezne dokumentacije. Ker sta omenjeni
podjetji velika uvoznika opreme tudi v letu. 1998 je bilo opozorjeno na nepravilnosti
in pomislek o upravičenosti poslovanja z omenjenima podjetjima.
Glede na sklep Nadzornega odbora v zvezi s prodajo stanovanja v Zagrebu je revizija
podrobneje pogledala tudi to področje in ugotovila izgubo pri prodaji. Zavod je za
stanovanje v izmeri 74 m2, ki je bilo prodano po 332 DEM/m2, dobil le kupnino v
višini 6.939 DEM, medtem ko ostale kupnine zaradi veljavnega zakona Republike
Hrvaške zavod ni mogel dobiti. Iz tega naslova znaša izguba, glede na knjigovodsko
neodpisano vrednost stanovanja, 4.958.686 SIT, glede na tržno vrednost stanovanj pa
je izguba še večja. Po mnenju revizije je bila kupnina v pogodbi, glede na tržne
razmere prenizko določena.
V zvezi z i2postavljenimi ugotovitvami iz mnenja revizije, je generalni direktor k
ugotovitvi, da zavod tudi v letu 1998 ni obračunaval obveznosti za plačilo prometnega
davka od storitev, ki se nanašajo na RTV naročnino (skupni znesek te potencialne obveznosti
od 1.7.1996 znaša 1,5 miaSIT) pojasnil, daje zavod o tem obvestil davčni urad, vendar vse
do danes opozorila o neplačevanju te davčne obveze ni bilo. V vseh mesečnih in
letnih poročilih je na to tudi opozorjeno, tako, da o kakršnem koli "prikrivanju" ni
mogoče govoriti. Kar zadeva izplačevanja plač zaposlenim po dveh kolektivnih
pogodbah je pojasnilu pooblaščene revizorke dodal, da tečejo s sindikati usklajevanja
o dikciji najverjetneje nove hišne kolektivne pogodbe, medtem ko pa ni za
pričakovati, da bi novinarji odstopili od svoje panožne kolektivne pogodbe k hišni.
Kar zadeva ugotovitve, da je OE OZ v letih 1997 in 1998 za vrednost investicij
povečala stroške tekočega ali investicijskega vzdrževanja namesto, da bi povečala
vrednost osnovnih sredstev, ki bi se amortizirala skozi dalje obdobje, je generalni
direktor zagotovil, da bo upošteval opozorilo revizije in v letu 1999 zahteval ustrezno
prikazovanje. G. Igor Kadunc je dodal, da je ob omenjeni nepravilnosti šlo za
obnavljanje obstoječih objektov, je pa problem določiti mejo, kje se poveča vrednost
osnovnega sredstva. Pooblaščena revizorka je predlagala, da se v bodoče pri
tovrstnih investicijskih vlaganjih povečajo materialne naložbe in ne stroški rednega
investicijskega vzdrževanja. Glede lastništva osnovnih sredstev, ki so delno last
zavoda in delno last države, pa je revizorka predlagala, da se tovrstna osnovna
sredstva označi z različnimi inventamimi številkami, tako bo razviden tudi lastnik,
poleg tega pa bi se naj vsa tovrstna osnovna sredstva, ki jih zavod koristi, vendar niso
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evidentirana kot lastna osnovna sredstva, evidentira v zabilančni evidenci (zagotovitev.
da se v prihodnjih letih ne bodo popisala kot lastna osnovna sredstva in iz tega naslova izkazovali
inventurni viški). Pomočnik generalnega direktorja za poslovne zadeve je menil, daje v
tovrstnih primerih bistvenega pomena pogodbeno razmerje, zato že
tečejo
prizadevanja, da se z Upravo RS za telekomunikacije vzpostavi pogodbeni odnos.
Generalni direktor je opozoril, da gre tudi v tovrstnih primerih za sredstva, ki so
javna, zato meni, da bi osnovna sredstva morala biti last zavoda, bi pa bilo vprašanje
okrog lastništva potrebno rešiti na ustreznih strokovnih ravneh.
Na vprašanje dr. Metke Tekavčič, kolikšen je obseg poslovanja z družbama Poni in
Perfekt, je generalni direktor dejal, da je družba Perfekt prevzela del dolga do RTVja od Poni-ja. Z lastnikom družbe Perfekt tečejo dogovori o poravnavi dolga z
tehnologijo - dvema studijskima magnetoskopoma. Ker je za odločitev potrebna
predhodna notranja strokovna ocena, je predlagal, da o poteku dogovorov za
poravnavo dolga in morebitni rešitvi obvesti Nadzorni odbor v naslednjem mesecu.
Kot večji problem pa je generalni direktor označil reševanje spora z družbo Poni, ki je
v blokadi. Spor izvira še iz leta 1992 in 1993 ter seje reševal in se delno še rešuje, po
sodni poti, medtem ko izvira iz nabave opreme za potrebe TV Slovenija. Obravnava
na sodišču je predvidena za 15. septembra 1999, po pričakovanjih generalnega
direktorja pa se utegne za zavod izteči ugodneje kot je bilo pričakovati. Ugotovljeno
je namreč bilo, daje zavod del carine za opremo že plača, stoijeni pa sta bili tudi dve
napaki s strani obračuna carine.
V razpravi so člani odbora še opozorili in predlagali:
- ga. Vide Petrovčič - glede na slabe izkušnje poravnave dolgov z nadomestilom v
opremi je predlagala, da se dolgovi vendarle poravnavajo v denarju. V nasprotnem
primeru mora vodstvo določiti, v kakšnem primeru in po kakšnih kriterijih se bo
odločalo za poplačilo dolga z opremo. Kot nesprejemljivo je označila nadaljnje
poslovanje s partneiji pred ureditvijo zaostalih, neporavnanih razmerij. Kar zadeva
neobračunanega davka iz naslova naročnine pa je predlagala, da se vendarle pridobi
pisno zaščito, kajti zakon je zakon, odgovornost pa tudi Še vedno obstaja (četudi iz tega
naslova ne bo nihče nič plačal). Predlagala je, da se v vseh zadevah vendarle ukrepa v
zakonitem roku in na zakonit način.;
- dr. Metka Tekavčič - kar nekaj je opozoril in ugotovitev revizije, na katere je
opozarjal tudi Nadzorni odbor, zato ne vidi razloga, da odboru ni bilo predloženo
pismo poslovodstvu. Težko je razpravljati, če se ne pozna teže posameznih opozoril in
red velikosti posameznega problema. Večjega opozorila je namreč vredna neka stvar,
ki se ponavlja, kot če se pojavi enkrat in še to v manjšem znesku. Glede na to, daje na
dva od elementov omenjenega pridržka -obračunavanje davka in izplačevanja plač
zaposlenim po dveh kolektivnih pogodbah - opozarjal tudi Nadzorni odbor, je
izpostavila nepravilno evidentiranje investicij. Na vprašanje, če je revizija poizkušala
razmejiti vpliv tega elementa (uvrščanja investicij med stroške) na poslovni izid, je
ga. Aimanova v odgovoru pritrdila ter dodala, da je bil poslovni rezultat iz
omenjenega elementa v letu 1998 prenizko izkazan za okoli 100 mio SIT, pri čemer je
letna amortizacija okoli 12-15% kar znaša okoli 85 mio SIT na leto, za toliko pa bi
bila tudi manjša izguba. Glede na to, da je revizija opozorila vodstvo na 40
pomanjkljivosti, je dr. Tekavčičeva menila, da obstaja na področju poslovanja zavoda
še vrsta pomanjkljivosti, ki jih je potrebno odpraviti in upoštevati v nadaljnjem
poslovanju;
- g. Anton Majzelj - je opozoril na morebitno spornost obveze plačila prometnega
davka in poštno visok znesek iz tega naslova. Kljub pojasnilom vodstva je izrazil
upanje, da se vodstvo zaveda širine in rizičnosti tega problema. Kar zadeva evidence
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tujih osnovnih sredstev, pa je predlagal, da se takoj vzpostavi popolno evidenco
sredstev, do katerih je revizija izkazala pridržek.
V zvezi z evidenco tujih osnovnih sredstev je g. Kadunc pojasnil, da gre za pretežni
del teh sredstev na oddajnikih, kjer je tudi veliko število tujih osnovnih sredstev
(Mobitela, varnosti. Kanala A, RGL-a, osnovnih sredstev Republike Slovenije, POP TV itd), zato je
delo zahtevnejše in dolgotrajnejše. Nastaja pa problem v delu, kjer je država v zadnjih
dveh letih kupila osnovna sredstva in je Ministrstvo za finance zanje izrecno
zahtevalo, da ostane last države. Ta osnovna sredstva so locirana na različnih točkah
oddajnikov in zvez, istočasno pa RTV Slovenija nima pogodbe, ki bi določala pravice
do uporabe teh osnovnih sredstev in delno morda tudi stroškov. Nekatera od teh
sredstev je zavod celo sofinanciral bodisi s plačilom carin, uvoznega postopka in
podobno. Ker je bistvenega pomena pogodbeno razmerje, že tečejo prizadevanja za
nadaljnjo vzpostavitev pogodbenih odnosov. Na opozorilo pooblaščene revizorke, da
ostaja pri tujih osnovnih sredstvih odprto tudi vprašanje vzdrževanja, je g. Majzelj
predlagal rešitev problema vzdrževanja z ustrezno pogodbo, saj se z vzdrževanjem
povečuje vrednost osnovnega sredstva in s tem tudi delež RTV-ja na osnovnem
sredstvu. Kar zadeva vprašanja ga. Vide Petrovčič, kakšni so konkretni predlogi
revizijske družbe, glede ugotovitev, ki se ponavljajo že več let, je pooblaščena
revizorka pojasnila, da revizija revidira računovodski izkaz, je pa v pismu
poslovodstvu predlagala upoštevanje priporočil in njihovo uvedbo v prakso. V zvezi
z izbiro nove revizijske hiše za revizijo poslovanja leta 1999 je g. Kadunc odgovoril,
da bo Nadzorni odbor predlog dobili na naslednjo sejo. Kot popolnoma upravičeno je
označil opozorilo ga. Vide Petrovčič v zvezi z poslovanjem s partnerji, imajo
neporavnana razmerja z zavodom, vendar pa gre le za en tak primer, ki se rešuje po
sodni poti in kjer ne vidi bojazni, da dolga ne bi izterjali. Glede neobračunavanja
prometnega davka od naročnine pa je k pojasnilu generalnega direktorja dodal, da po
stališču zavoda zakon o prometnem davku ne more biti osnova za obračunavanje
davka na RTV naročnino, kajti naročnina ni storitev. O tem je zavod obvestil tudi
davčni urad, vendar kot že rečeno, do danes opozorila nobenega od državnih organov
o neplačevanju te davčne obveze ni bilo. Se pa strinja, da mora biti to zapisano in na
to opozorjeno, kar pa v vseh tako mesečnih kot letnih poročilih tudi je. Dr. Metka
Tekavčič je menila, da je na osnovi omenjene interpretacije, da naročnina ni
obligacijsko razmerje, rešeno vprašanje naročnine v Zakonu na dodano vrednost, kjer
je RTV naročnina oproščena davka. Na vprašanje g. Branka Grimsa v zvezi z
kompenzacijsko ureditvijo medsebojnih terjatev in obveznosti med Mestno občino
Ljubljana in RTV Slovenija, ki se nanaša na organizacijo Evropskega meseca kulture
v letu 1997, je bilo pojasnjeno, da so bile pogodbene stranke Mestna občina
Ljubljana, RTV Slovenija in Kompas Design. Glede na to, da so ostale iz
pogodbenega odnosa neplačane obveznosti, ker je prišlo do medsebojnega nesoglasja
med Mestno občino in Kompas Designom, je bila po pristanku slednjega sklenjena
kompenzacija, po kateri se medsebojne terjatve in obveznosti med Mastno občino in
RTV Slovenija medsebojno kompenzirajo. Revizorka je dodala, da je revizija želela
opozoriti le na to, da če se kompenzacije že odpirajo, potem naj se v tistem obdobju
tudi poravnajo. Na vprašanje ga. Vide Petrovčič, koliko terjatev bo RTV Slovenija
odpisala zaradi uvedbe davka na dodano vrednost, je ga. Alntan opozorila, da bo
potrebno terjatve ob koncu veljave starega zakona zavesti in jih do leta 2000 tudi
odvesti, z izjemo terjatev kjer se smatra, da tožba ne bo dobljena (npr., stečaj, smrt RTV
naročnika ipd), pa se terjatev v celoti odpiše. Kar zadeva odpisa prometnega davka iz
naslova naročnine za nazaj pa je g. Kadunc pojasnil, da ta davek ni evidentiran. V
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sled opozorila ga. Petrovčičeve, je dr. Tekavčičeva predlagala, da zaradi vprašanja
odgovornosti vodstvo vendarle pripravi natančno poročilo o pomenu uvedbe davka na
dodano vrednost z vidika obveznosti, ki jih ima zavod do države -neplačan prometni
davek za nazaj in natančno poročilo v zven s problematiko obračunavanja
(neobračunavanja) davka in neplačevanja davka (kaj je bilo narejenega, poslanega, kakšni so
bili dogovori ipd).
Na podlagi opozoril in predlogov iz razprave so bili soglasno (6,0,0) sprejeti naslednji
sklepi:
3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga svetu, da sprejme revizijsko poročilo
revizijske drulbe Ernst&Young o poslovanju Javnega zavoda RTV Slovenija
za leto 1998.
3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da
ugotovljene nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki izhajajo iz revizijskega
poročila in pisma poslovodstvu, čimprej odpravi in o tem sproti obvešča
Nadzorni odbor.
3-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do
naslednje seje pripravi natančno poročilo o vplivu -zlasti ob prehodu- davka
na dodano vrednost na poslovanje in izkaz poslovnega rezultata zavoda.
3-4 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do
naslednje seje pripravi natančno poročilo o aktivnostih vodstva v zvezi s
problematiko
obračunavanja
(neobračunavanja)
in
neplačevanja
prometnega davka od RTV naročnine.
3-5 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da je skrajni
rok za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti, vključno z izdelavo popolnega
popisa osnovnih sredstev, do konca leta 1999.

Ad 4
V gradivu so člani odbora prejeli poročilo in tabelami pregled poslovanja zavoda v
prvem četrtletju 1999, ki je priloga originala zapisnika. Podrobnejše pojasnilo je na
seji podal generalni direktor.
Dr. Metka Tekavčič je opozorila, da je v tabeli grafičnega prikaza mesečnih vrednosti
navedena "ocena 1999", ki pa ni prikazana. Na vprašanje, ali to pomeni, da se bo
zavod ponovno znašel v situaciji, ko bo odstopanje od plana tolikšno, da bo sredi leta
narejena ocena (rebalans) in se bo potrebno zadovoljiti z rezultati oziroma dosežki, ki
bodo blizu ocene in jih obravnavati kot tisto kar je "dobro", je g. Kadunc odgovoril,
da so v grafičnem prikazu zajeti standardni prikazi, kjer pa ocena za leto 1999 do
sedaj še ni narejena, zato tudi ni prikazana. V letu 1998 pa je bila ocena narejena v
drugi polovici leta, in se je, potem ko je bila Nadzornemu odboru in svetu, tudi
grafično prikazovala. Ga. Vida Petrovčič je opozorila na zaloge in zaostajanje
prihodkov od prodaje ZKP. Na vprašanje, kako se bo reševal oziroma bo rešen ta
problem, kajti pri zalogah problem z DDV-jem bo, je generalni direktor odgovoril,
da je v pripravi sanacijski program, katerega eden od elementov bo tudi vprašanje
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Založbe kaset in plošč. Problem je velik, saj je bil v preteklem letu beležen vsako
mesečni izpad prihodkov od kaset in plošč. Založbo zapuščajo kvalitetni glasbeniki,
medtem ko je tržno zanimive ansamble zelo težko pridobiti, zato bo tudi predlagal, da
se obdrži le založbo resne glasbe in video produkcije, kar pa bo na eni strani pomenilo
prerazporeditev od 12 do 15 ljudi in sprostitev prostorov, ki jih ima sedaj ZKP v
najemu, na drugi strani. Mag. Borut J. Sommeregger je opozoril na aktivnosti v zvezi
z čez mejno TV. Na vprašanje, ali so že podpisane pogodbe in kakšne bodo finančne
obveznosti RTV Slovenija iz tega naslova (odgovor je lahko podan tudi na naslednji seji), je
generalni direktor dejal, da iz tega naslova ni nič podpisanega. Do sedaj je s strani
zavoda bila opravljena le priprava gradiv za tako televizijo, medtem ko bi naj namero
o tem podpisal v naslednjih dneh s predstavnikom od RAI-a Opozoril je, da pa to ne
pomeni v letu 1999 nobenega izdatka ali stroška iz tega naslova, z izjemo enega
honoraija za človeka, kije pripravil potrebne dokumente, pa še strošek tega honoraija
je pripravljeno refundirati Ministrstvo za zunanje zadeve.
Soglasno (5,0,0) sta bila sprejeta sledeča sklepa:
4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da Javni zavod RTV Slovenija v
prvem četrtletju leta 1999 izkazuje pozitiven poslovni rezultat v višini 427 mio
SIT.
4-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da pripravi
pisno poročilo o projektu čezmejne televizije.

Ad 5
Mag. Borut J. Sommeregger je člane odbora podrobneje seznanil s prometno nesrečo
dne 27.08.1995, ko je pri snemanju hitrostne dirke na Goijancih bil ponesrečen eden
od filmskih snemalcev TV Slovenija Glede na to, da je šlo za nesrečo s trajnimi
posledicami, je delavec ostal oškodovan, kajti TV Slovenija (v letu 1995) ni imela
zavarovanja delavcev proti tretji osebi. Zavodu je bila s strani oškodovanega v letu
1998 ponujena poravnava, ki pa je bila zavrnjena Mag. Sommeregger seje zavzel za
medsebojno rešitev te zadeve in generalno ureditev zavarovanja delavcev proti tretji
osebi. Člani Nadzornega odbora so podprli apel mag. Sommereggeija in sprejeli
naslednji sklep:
S - 1 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do
naslednje seje poda pisni odgovor o reševanju odškodninskega zahtevka in
poravnave v primeru nezgode /Umskega snemalca TV Slovenija ob
snemanju hitrostne dirke na Gorjancih.
Hkrati Nadzorni odbor naroča generalnemu direktorji, da poda tudi poročilo
s pregledom stanja o nezgodnih zavarovanjih delavcev RTV Slovenija in
pogojih, po katerih je mogoče uveljavljati zavarovanje sedaj.

Mag. Borut J. Sommeregger je članom Nadzornega odbora posredoval pregled lokacij
radijskih in TV postaj na satelitih (december 1997).
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Naslednja seja nadzornega odbora bo predvidoma 1. junija 1999.

Seja je bila končana ob 15. uri.

Zapisala:
Darja Kocjan, l.r.

29. julij 2002

Predsednik Nadzornega odbora RTV Slovenija:
Branko Grims, l.r.
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
Nadzorni odbor RTV Slovenija
Ljubljana, Kolodvorska 2
Datum: 1.06.1999

ZA P I S N1 K
9. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 1. junija 1999. Seja se je
pričela ob 13. 05 uri v sobi 4A/23, IV.nadstropje RTV centra.
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič,
Jožica Komatar, Vida Petrovčič - delno, Sandi Čolnik in mag. Borut J. Sommereggerdelno
ODSOTEN ČLAN NADZORNEGA ODBORA : Anton Majzelj
OSTALI PRISOTNI: Janez čadež (generalni direktor RTV Slovenija)
Igor Kadunc (pomočnik gen dir. za poslovno področje)
mag. Janez Kocijančič (predsednik Sveta RTV Slovenija)
Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims.
Obravnavanje bil naslednji predlagani
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 8. redne seje
Poročilo o realizaciji sklepov
Poročilo o poslovanju v obdobju januar-april 1999
Sanacijski program
Pobude, razno

Adl
Predlog zapisnika 8. redne seje so člani odbora prejeli z vabilom za sejo. Sprejet je
bil sklep:
1 -1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 8. redne seje brez pripomb.
Adl
Poročilo o realizaciji sklepov 8. redne seje, kateremu so bila priložena:
- dopolnilo direktorja TV programov k obrazložitvi poročila revizijske komisije, ki zadeva
ateljeje TV Slovenija (sklep 3-2);
• ocena učinkov uveljavitve davka rta dodano vrednost (sklep 3-3);
- dopis generalnega direktorja Davčnemu uradu RS (sklep 3-4) m
• pisna informacija o realizaciji sklepa 3-1 6. redne seje,
so člani odbora prejeli na seji.
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V zvezi S poročilom O realizaciji sklepa 4-2 (pisno poročilo o projektu čezmejne tetevi2ije) je
mag. Sommeregger opozoril, daje bil sklep sprejet na seji Nadzornega odbora in ne
sveta, zato pričakuje ustrezen odgovor naslovljen tudi na odbor. Kljub temu, da
podpira projekt čezmejne televizije, pa ne bi želel, da bi nastopile bodisi finančne
posledice, če bi se projekt izpeljal ali blamaža, Če se ne bi. Izrazil je nestrinjanje z
načinom pristopa k projektu, saj se je k temu pristopilo brez kakršnegakoli sklepa
vlade ali upravnega organa zavoda. Predsednik Sveta RTV Slovenija, mag. Janez
Kocijančič je opozoril na različnost pristojnosti prisotnih ob podpisu pogodbe o
pripravah na projekt čezmejne televizije, kjer pa je bilo rečeno, da je obvezujoča, ko
jo potrdita pristojna upravna organa RTV Slovenija oziroma RAI-a. Kar zadeva
podpisovanja, je za podpisovanje mednarodnih pogodb nedvomno pristojen generalni
direktor zavoda, medtem ko se zahteva pri pogodbah, kjer gre za nastajanje
materialnih obveznosti, ki so v tem primeru precej daljnosežne, da jih potrdi organ
upravljanja.
Sprejetje bil sklep:
2-1

Nadzorni odbor RTV Slovenija, naroča generalnemu direktorju, da poda do
naslednje seje odbora ustrezen pisni odgovor o projektu čezmejne televizije.

Ad3
Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-april 1999 s tabelarnim pregledom so
člani odbora prejeli v gradivu. G. Igor Kadunc je v obrazložitvi dejal, da so razlogi za
dosežen pozitiven rezultat v višini 415 mio SIT predvsem v nižjih stroških in boljši
izteijavi, višjih prihodkih in nižjih odhodkih, boljša pa je bila tudi lastna realizacija.
Manj ugodni oziroma nižji so bUi prihodki od naročnine za 17 mio SIT, prihodki od
oglaševanja za 6 mio SIT, nižji so bili prihodki od prodaje kaset in plošč ter drugi
komercialni prihodki, nižji pa so bili tudi prihodki od sofinanciranja in negativne
spremembe vrednosti zalog. Dr. Metka Tekavčič je izrazila zadovoljstvo nad
doseženim rezultatom v prvih štirih mesecih, vendar pa je opozorila tudi na nekatere
trende, ki se utegnejo obrniti. Tako je poleg izpada prihodkov od oglaševanja na
programih Televizije Slovenija izrazila zaskrbljenost nad trendi znotraj omenjene
enote nasploh, kajti gre za največjo enoto znotraj zavoda, zato je opozorila na
možnost prenosa teh trendov na zavod kot celoto. Gre za to, da so bili prihodki v
obdobju od januarja do aprila v bistvu doseženi 100%, pri čemer se ne ve, zakaj pri
odhodkih tolikšna razlika v primeijavi s planom, npr. pri programskih pravicah za 35
mio SIT ter pri honorarjih, pogodbah, avtorskih, izvajalskih in mehanskih pravicah za
45 mio SIT. Zato jo je zanimalo, ali gre za namerno odložene programe, ki se bodo
odvijali kasneje ali pa za ukrepe, katerih posledica je bila tolikšno znižanje stroškov.
Prav tako se postavlja tudi vprašanje, zakaj so tako visoke neproizvodne storitve, ki so
kar za 46 mio SIT višje od planiranih in kaj je zajeto v postavki "drugi variabilni
stroški", ki sicer niso veliko večji od drugih, pa vendar so za 21 mio SIT višji od
planiranih. Glede variabilnih stroškov je g. Igor Kadunc v odgovoru pojasnil, da so v
tej postavki zajeti stroški, dokler niso razporejeni - fakture, ki so že v hiši pa še niso
bile likvidirane. Kar zadeva programske pravice, so te v primeijavi z letom 1998
povečane za 4%, vendar je menil, da je podatek korekten in da ne gre za zadrževanja
ali nepravočasno posredovanje stroškov. Res pa je velik porast neproizvodnih storitev
(najemanje raznih kapacitet), tako glede na plan kot glede na primeijavo z letom 1998. Dr.
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Tekavčičeva je opozorila, da gre za veliko razliko med realizacijo in planom postavke
"neproizvodne storitve", kar kaže na negativni trend, zato je predlagala, da Nadzorni
odbor dobi analizo s pojasnilom, zakaj tolikšna razlika. Ga. Vida Petrovčič je
opozorila na prehod na obračunavanje davka na dodano vrednost s 1.7., ki veijetno
predstavlja neke vrste poslovno prelomnico, zato jo je zanimalo, kakšen rezultat
pričakuje pomočnik generalnega direktoija za poslovne zadeve konec meseca julija.
G. Kadunc je dejal, da je vpliv omenjenega davka v dobršni meri že upoštevan v
planu za leto 1999, kjer je npr. v drugem polletju za 120 mio SIT več stroškov zaradi
davka na dodano vrednost. Ker še ni bila narejena ocena poslovanja do konca leta, je
težko oceniti, kaj se bo dogajalo. Trenutna odstopanja so še obvladljiva in so v okviru
plana, bo pa laže presojati, ko po znana petmesečna realizacija plana (ali bo potrebno
notranje prestrukturiranje stroškov oz. prihoUkov ali pa bo potreben rebalans plana). Na vprašanje
mag. Sommereggerja, ali so znotraj neproizvodnih storitev zajeti tudi najemi zunanjih
kapacitet kot npr. dodatno najemanje varnostnih delavcev, je g. Kadunc v odgovoru
pritrdil, generalni direktor pa dodal, da je bila od napada Nata na Jugoslavijo zaradi
poostrenih razmer, na podlagi njegove odločitve okrepljena varnostna služba s strani
zunanjih varnostnikov. Ob tem je mag. Sommeregger pripomnil, daje bil res poostren
nadzor ob vstopu, ne pa tudi ob izhodu iz objektov RTV Slovenija.
Na podlagi razprave sta bila soglasno (6,0,0) sprejeta naslednja sklepa:
3-1

Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme poročilo o poslovanju zavoda v
obdobju januar-april 1999.

3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da do
naslednje seje pripravi analizo uresničevanja planske
postavke
"neproizvodne storitve", ki naj zlasti pojasni veliko razliko med realiziranim
in planiranim.

Ad 4
V gradivu so člani odbora prejeli gradivo "Kako do stabilnega poslovanja RTV
Slovenija" Generalni direktor je v obrazložitvi dejal, da je v predloženem gradivu
predstavil videnje, kako priti najprej do stabilnega poslovanja zavoda. Zato je na
prvem mestu pokritje izgube iz preteklih let, ki pa je zavod ne more pokriti iz
tekočega, poslovanja, zato vidi rešitev le s strani zunanjih dejavnikov, predvsem
države, in sicer bodisi preko proračuna ali ustreznega zakona o pokrivanju izgube. To
bi po oceni generalnega direktorja pomenilo tudi dokončno in trajno "sanacijo", kajti
tekočo sanacijo pomeni že sama realizacija poslovno programskega načrta za leto1999. Omenjenemu uvodnemu tekstu sta priloženi tudi poročili direktorja radijskih in
direktorja televizijskih programov ter gradivo "Postopek za sprejem in izvajanje
dokumenta - Strateški razvoj RTV Slovenija". Generalni direktor je predlagal, da
odbor obravnava gradivo z omenjenimi prilogami kot celoto. Na opozorilo g. Branka
Grimsa, da je pričakoval, da bodo ukrepi in teze razvoja ovrednoteni in tako tudi
ekonomsko opravičeni ter vprašanje, ali jih ni mogoče opredeliti, je generalni
direktor odgovoril, da je stvari zelo težko napisati v številkah, kajti ne gre za
gospodarski subjekt, pač pa javni zavod, katerega prvenstvena zakonska dejavnost je
priprava, oblikovanje in oddajanje programov. Glede na to, da gre za zavod, ki je živ
organizem, je zelo težko odgovoriti in napisati, kaj sanirati, da se bodo stvari uredile.
Seveda sanacija ni mogoča brez ustrezne kadrovske, tehnološke in organizacijske
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prenove, toda težko je te stvari finančno ovrednoti. Ga. Vida Petrovčič seje strinjala,
da novi zakoni, ki se pojavljajo za medijsko področje potiskajo nacionalno
radiotelevizijo še v slabši položaj, vendar pa je menila, da bi bila vsa zadeva veliko
bolj prepričljiva, če bi bila narejena in s številkami opremljena neka primerjalna
analiza. Predlagala je, da vodstvo gradivo v omenjeni smeri ustrezno dopolni. Tudi
dr. Metka Tekavčič je pričakovala utemeljen sanacijski program s primerjalnimi
analizami in finančno ovrednoten. Glede predloženega gradiva je opozorila na "Teze
za strateški načrt razvoja RTV Slovenija", kjer podtočki 3.2.1. ^Zmanjšati moramo vse
nepotrebne stroške in povečati učinkovitost") in 3.2.2. ("Plodno mora prednostna naloga postati
usklajevanje porabe z motnostmi") odražata logiko delovanja sistema, zato je zadeve
potrebno urediti vsaj na besedni ravni, če se že miselno ne more sprejeti, da je
nepotrebne stroške potrebno povsem odpraviti in da je usklajevanje porabe z
možnostmi trajna in temeljna naloga ter ne zgolj prehodna. Načelno je podprla
vodstvo v prizadevanjih, da se uredi status zavoda RTV Slovenija in se pridružila
mnenju, da RTV Slovenija ni zgolj gospodarska družba, pač pa je javni zavod
posebnega pomena, ki ima v svojem poslanstvu tudi ohranjanje slovenske nacionalne
in kulturne identitete. Ker se stvari vrtijo okrog vprašanja, kaj bo dala država in kaj
bo priznala nacionalki, da bo ohranjala nacionalno identiteto, mora tudi zavod znotraj
sebe poskrbeti, da si bo to vlogo zaslužil. Izrazila je obžalovanje, da kljub pobudam
in apelom sveta in Nadzornega odbora, da bi prišlo do obravnave problematike RTV
Slovenija v Državnem zboru, saj je zavodu potrebno priznati status institucije, ki skrbi
za ohranjanje in krepitev slovenske nacionalne identitete. In država se mora opredeliti,
ali je to pripravljena financirati ali ne, sicer se bo nacionalna RTV znašla v situaciji,
ko ne bo več mogla izpolnjevati osnovnih dejavnosti in ohranjati nacionalno
poslanstvo, kar je zapisano tudi v predloženem gradivu. Opozorila je, da se zaveda, da
je njena razprava v določenem smislu mejna, saj se v enem delu nanaša na poslovanje
in sodi v obravnavo Nadzornega odbora, v drugem delu pa ne, saj bi tovrstna razprava
bolj sodila na svet zavoda. S tem v zvezi je opozorila na vprašanje, ali je res primemo,
daje Darja Švajger na Eurosongu, kije slovenski nacionalni projekt, saj ga financira
nacionalka, prepevala v angleščini. Pri tem je dodala, da se ob takšnih vprašanjih
morda ponovno kaže nesmiselnost dveh organov, kot sta svet zavoda in nadzorni
odbor, pri čemer pa ima tako ali tako večkrat občutek, da se tudi vodstvo obnaša, kot
da ima le en organ, to je svet zavoda. Ob tem je tudi opozorila, daje potrebno na prvi
strani gradiva popraviti del teksta, ki govori, da "gre predvsem pa dejstvo, da je
vodstvo že v teh dveh letih v redno poslovanje vpeljalo toliko ukrepov v tekočem
delu, vodenju in upravljanju, da so le-ti prinesli vrsto pozitivnih sprememb v
poslovanju." Opozorila je, daje upravljanje vedno funkcija lastnika, zato si direktor
nikakor ne more jemati pravice posegati v upravljanje. Dodala je še, da upa, da gre za
lapsus v tekstu. Predlagala je, da vodstvo gradivo ustrezno popravi, dopolni ter
uskladi, oziroma upošteva pripombe iz razprave. V sklopu razprave je dr.
Tekavčičeva opozorila in predlagala tudi pobude, ki so jih člani odbora sprejeli pod
točko "pobude". Mag. Sommeregger je podprl razpravo in opozorila dr. Tekavčičeve
ter menil, da bi vodstvo že pri pripravi sanacije moralo upoštevati dejavnost in
poslanstvo zavoda ter se zavedati, da pripravlja sanacijo institucije nacionalnega
pomena, ki skrbi za ohranjanje slovenske kulturne identitete. V ilustracijo je opozoril
na nesprejemljivost nekaterih prispevkov, ki ne sodijo na nacionalno televizijo. Tudi
iz vidika ohranjanja in dviga nacionalne identitete podpira projekt čezmejne televizije,
želi pa samo, da so stvari finančno ovrednotene in transparentne ter v okviru
možnosti. Glede na vložene zakone in zakonske spremembe, ki se nanašajo na medije,
pa je predlagal generalnemu direktoiju, da s svojimi sodelavci poizkuša preko članov
Sveta RTV Slovenija, ki so jih imenovale parlamentarne stranke, zaprositi za
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pogovorne termine v poslanskih klubih vseh parlamentarnih strank. G. Sandi Čolnik
je glede na razmerje med ceno minute programa in gledanostjo opozoril na smiselnost
uvajanja celodnevnega programa. Mag. Janez Kocijančič se je strinjal, da je temelj
sanacije pokritje izgube iz preteklih let, kjer pa je problem v tem, da se nič ne
premakne. Izgubo je potrebno pokriti z realnim denarjem, sicer utegneta biti ogrožena
tako obstoj kot razvoj zavoda, toda to stališče hiše je v javnosti žal premalo odmevno.
Kar zadeva samega sanacijskega razvoja je zadeva vzeta preveč premočrtno, v
nekaterih ukrepih pa je preveč mehaničen pristop. V razpravi je predsednik sveta
izpostavil nujnost kadrovske sanacije ob predhodni temeljiti kadrovski analizi (kdo so
kreativni programski kadri) in pa upoštevanje tehnično tehnološkega razvoja. Opozoril je
tudi na vprašanje plačevanja oziroma neplačevanja RTV naročnine in njeno
asocialnost v izvedbi.
Izhajajoč iz opozoril in predlogov v razpravi ter pričakovanja, da bodo ukrepi in teze
razvoja tudi ovrednoteni in tako ekonomsko opravičeni, še posebej ob upoštevanju, da
zavod zaostaja na področju investicij, je g. Branko Grims menil, da bi bilo potrebno
najprej izvršiti pet nalog oziroma temeljnih usmeritev, ki jih je predlagala delovna
skupina in so navedene na zadnji strani predloženega gradiva. To so lahko neke vrste
teze za pripravo programa sanacije, pri čemer pa je stvari potrebno realno ovrednotiti
že v samem startu, sicer se je težko opredeljevati, kaj je in kaj ni opravičeno. Na
vprašanje, ali obstaja približna ocena, koliko bi v prihodnjih npr. petih letih morala
hiša investirati, da bi obdržala obstoječi obseg programa, je generalni direktor
odgovoril, da ocena ni narejena, se pa, kjer je to mogoče, obstoječi posamezni sklopi
nadomeščajo z novimi, to je digitalnimi, kjer pa to ni mogoče, pa se ne dokupuje ali
povečuje obstoječih segmentov, pač pa jih bo potrebno postopoma zamenjati z novimi
(za ene le tečejo javni razpisi).
Na predlog mag. Sommereggerja je dal predsedujoči na glasovanje predlog sklepa,
da Nadzorni odbor zavrača gradivo generalnega direktorja "Kako do stabilnega
poslovanja RTV Slovenija", ker ni dodelano in usklajeno s funkcionarji hiše, kot je
to pokazala tudi razprava. Sklep ni bil sprejet (1,3,1)
Ob upoštevanju opozoril in predlogov v razpravi sta bila sprejeta naslednja sklepa:
4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme gradivo "Kako do stabilnega
poslovanja RTV Slovenija" s prilogami kot informacijo in predlaga svetu
RTV Slovenija, da potrdi usmeritve in naloge, ki so navedene v prilogi
"Operacionalizacija tez za strateški razvoj RTV Slovenija
(4,1,0)
.
4-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga generalnemu direktorju s sodelavci,
da preko .članov Sveta RTV Slovenija, ki so jih imenovale parlamentarne
stranke, zaprosi za pogovorne termine v poslanskih klubih vseh
parlamentarnih strank.
(4,0,1)
AdS
Na podlagi razprave in pobud dr. Metke Tekavčič ob obravnavi sanacijskega
programa so člani odbora sprejeli:
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Nadzorni odbor naroča direktorju TVprogramov, da do naslednje seje Nadzornega
odbora posreduje pisni odgovor, zakaj je predstavnica Slovenije Darja Švajger na
Eurosong pela v angleškem jeziku. Do tega vprašanja naj se opredeli tudi
odgovorno programsko vodstvo.
»
Nadzorni odbor naroča generalnemu direktorju in direktorju TV programov, da do
naslednje seje predloiita finančno poročilo izbora slovenske popevke za Eurosong EMA (koliko je bilo stroškov in koliko komercialnih prihodkov).
Nadzorni odbor podpira pobudo, da poslovno vodstvo zavoda opozori programsko
vodstvo TV Slovenija, da je izjava odgovorne urednice tekom prenosa Eurosonga v
zvezi z dogovarjanjem s Hrvati neprimerna. Hkrati nadzorni odbor predlaga
vodstvu zavoda, da v bodoče zagotovi višjo tehnično usposobljenost kadrov pri
tovrstnih prenosih.

G. Sandi Čolnik je predlagal, da se pri podatkih o gledanosti programov RTV
Slovenija poleg procenta zapiše tudi število gledalcev (1% je 17 500 gledalcev), in da se
znotraj obeh medijev v maksimalni meri poskrbi za težo argumentov ob razpravah v
zvezi s predloženimi zakoni o medijih in RTV Slovenija.
Člani Nadzornega odbora so v krajši razpravi predlagali, da programski delavci pri
pripravi in oblikovanju tako radijskih kot televizijskih oddaj upoštevajo in izkoristijo
tako karakteristiko kot moč medija.

Seja je bila končana ob 14.50 uri.

Zapisala:
Darja Kocjan, l.r.

Predsednik Nadzornega odbora RTV Slovenija:
Branko Grims, l.r.
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
Nadzorni odbor RTV Slovenija
Ljubljana, Kolodvorska 2
Datum: 14.07.1999

ZAPISNIK
10. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 29. junija 1999. Seja se je
pričela ob 12.05 uri v sobi 4A/23, IV.nadstropje RTV centra.
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič,
Jožica Komatar, mag. Borut J. Sommeregger, Vida Petrovčič in Sandi Čolnik.
ODSOTEN ČLAN NADZORNEGA ODBORA: Anton Majzelj
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 predlagani
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 9. redne seje
2. Poročilo o realizaciji sklepov
3. Poročilo o poslovanju v obdobju januar - maj 1999
4. Informacija o pripravi programsko poslovnega načrta za leto 2 000
5. Protest novinarjev TV Slovenija
6. Pobude, razno.

Adl
Predlog zapisnika 9. redne seje so člani odbora prejeli z vabilom za sejo. Sprejet je
bil sklep:
V
1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 9. redne seje brez pripomb.

AD2
Dogovorjeno je bilo, da bo Nadzorni odbor na prvi naslednji seji podrobno
pregledal vse do sedaj sprejete sklepe in njihovo uresničevanje.

poročevalec, št. 76

98

29. julij 2002

AD3
Poročilo o poslovanju v mesecu maju in prvih petih mesecih je na seji podrobneje
obrazložil pomočnik generalnega direktorja za poslovne zadeve g. Igor Kadunc.
Čeprav zavod v obravnavanem obdobju izkazuje pozitivni rezultat in hkrati boljši od
pričakovanega, vodstvo ugotavlja, da so se precej povečali izdatki za aktivne časovne
razmejitve, zaloge in avanse, kar se temu primerno odraža na likvidnosti zavoda.
Vodstvo bo v skladu s sklepom nadzornega odbora podalo na naslednji seji podrobno
poročilo o stroških za neproizvodne storitve, ki so se napram lanskemu letu občutno
povečali in o izvajanju javnih razpisov - ti so se začeli izvajati šele po sprejetju
letnega plana, kar bo zaradi uvedbe DDV-ja nedvomno podražilo nekatere investicije.
Na vprašanje g. Sandija Čolnika je pojasnil, da je "prihranek" na postavki stroški
dela nastal zato, ker je vodstvo ob pripravi plana upošteval oceno stroškov pod
predpostavko, da s sindikati ne bo možen dogovor o zmanjševanju nagrajevanja in
aneksov. V dogovoru s sindikati pa je bilo zmanjšano tako število enoletnih aneksov
kot nagrajevanje. V kolikor se bodo ob uvedbi DDV-ja cene bistveno povečale in s
tem tudi izhodiščne plače, bo ta prihranek porabljen. Na vprašanje go. Vide Petrovčič,
kdo bo kril morebitne razlike v stroških iz naslova javnih razpisov po uvedbi DDV-ja,
je tudi pojasnil, da bo večina javnih razpisov za dobavitelje zaključena pred uvedbo
DDV-ja tako, da iz tega naslova ni pričakovati bistveno povečanih stroškov, za
programski del pa javni natečaji niso bili razpisani, saj jih programsko vodstvo ni
predvidelo. Zakonsko opredeljene obveznosti do naročene produkcije zavod zaenkrat
zagotavlja predvsem skozi koprodukcije.
Po krajši razpravi, v kateri je ga. Vida Petrovčič opozorila, da tak način programskega
sodelovanja onemogoča transparenten način izbiranja najugodnejšega izvajalca in
hkrati draži produkcijo, pri čemer je vprašljiva izraba lastnih tehničnih kapacitet in
kadrovskih potencialov kot tudi izvajanje zakonskih obveznosti o zunanji produkciji
sta bila na predlog predsednika nadzornega odbora sprejeta naslednja sklepa:
3-1

Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da zavod v obdobju januar - maj
1999 izkazuje pozitivni poslovni rezultat v višini cca 475 mio SIT, kar je za
519 mio SIT nad planom.

3-2

Nadzorni odbor naroča programskim direktorjem, da mu do naslednje
seje podajo pisno poročilo o izvajanju javnih razpisih za naročeno
produkcijo, kot jih opredeljuje 6. člena Zakona o RTV Slovenija oz.
pojasnijo razloge za nespoftovanje tega zakonskega določila.

AD4
K pisni informaciji programskih dircktoijev o pripravi programskih načrtov za leto
2 000 je pomočnik generalnega direktorja za poslovne zadeve dodal, da bo jeseni
pripravljena ocena poslovanja do konca leta, na podlagi katere bo mogoče podati tudi
natančnejše podatke o gibanju predvsem stroškov v prihodnjem letu. Čeprav na
prihodkovni strani tudi v naslednjem letu ni pričakovati bistvenih sprememb
(naročnina naj bi sledila stopnji inflacije, vsaj v enakem obsegu pa naj bi se
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zagotovila tudi proračunska sredstva za narodnostne programe), pa je v tem trenutku
težko z gotovostjo napovedati celo prihodke iz naročnine, saj zakonodaja še ni
spremenjena tako, da se po mesecu oktobru utegne tudi ta prihodek nekoliko
zmanjšati. Zaradi te in še vrste drugih neznank programskim direktoijem v tem
momentu še ni bilo mogoče posredovati podrobnejših finančnih parametrov za
prihodnje leto. Generalni direktor je še opozoril na enormno povečevanje stroškov za
tuje programe in odkupe pravic športnih prenosov, ki bodo nesporno vplivali na
programsko ponudbo nacionalne RTV v prihodnjem letu in na soodvisnost programa
in marketinga, pri čemer rešitev ni mogoče iskati v trženju informativnega programa.
Predpogoj za pravočasno pripravo letnega plana pa je tudi pravočasen sprejem
povišanja RTV naročnine, zato bo vodstvo svoj predlog nadzornemu odboru in svetu
predložilo že meseca septembra.
V krajši razpravi je ga. Vida Petrovčič še opozorila, daje predlog za povečanje RTV
naročnine vmesten, da pa je nerealno pričakovati, da bo vlada z njim soglašala že
zaradi vpliva uvedbe DDV-ja. Ponovno je tudi izpostavila vprašanje programske
opreme in težav povezanih z letom 2 000 na kar bi se vodstvo moralo intenzivno
pripraviti. G. Igor Kadunc je v zvezi s slednji pojasnil, da ob prehodu v novo
tisočletje vodstvo ne pričakuje posebnih težav na tem področju, saj je najpomembnejši
del programske opreme že ustrezno dopolnjen oz. se dograjuje, večji del opreme pa je
novejšega datuma in že vsebuje ustrezne programske aplikacije.
Na predlog predsednika nadzornega odbora je bil soglasno sprejet sklep:
4-1

Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z informacijo o pripravi
programsko poslovnega načrta za leto 2 000 in naroča generalnemu
direktorju, da odbor sproti obvešča o morebitnih težavah, ki bi lahko
ogrozile pravočasno pripravo plana za leto 2 000.

ADS
V zvezi s protestom novinarjev je generalni direktor pojasnil, da je bil zaradi
enormno visokih stroškov telefonskih pogovorov prisiljen te stroške podrobneje
analizirati. Posebej obravnavani so bili stroški tistih službenih telefonov, ki so
mesečno presegali znesek 25.000,00 SIT ob upoštevanju narave dela delovne sredine,
delovnih obveznosti in na to vezanega komuniciranja s tujino. Na ta način je bilo
izdvojeno manjše število delavcev, ki po nobenem od navedenih kriterijev niso
upravičeni do tako visokih stroškov za službene telefonske pogovore. Seznam teh
delavcev je bil posredovan programskima direktorjema z namenom, da spremljata
gibanje tovrstnih stroškov. Glede na to, da imajo delavci jasna navodila o uporabi
službenih telefonov (jasna navodila o uporabi telefonskih aparatov in poseben
pravilnik), so tudi sindikati tovrstno spremljanje stroškov sprejeli z razumevanjem.
Dogovoijeno je bilo tudi, da seznam klicanih številk lahko preveri generalni direktor
le ob prisotnosti delavca. V nadaljevanju je še opozoril, da kakršen koli
racionalizacijski ukrep vodstvo sprejme, pa naj bo še tako razumljiv in običajen za
druge delovne sredine, v zavodu velja za nedopustno poseganje v pravice zaposlenih.
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Predsednik Nadzornega odbora je menil, da bi moral nadzorni odbor podpreti
prizadevanje vodstva za znižanje stroškov in v okviru tega tudi za znižanje stroškov
za službene telefone oz. omejevanje rabe službenih telefonov za privatne potrebe - to
je povsem legitimna pravica in celo dolžnost vodstva in tudi Že povsem običajen
ukrep v sodobnem poslovnem svetu. Ga. Vida Petrovčič je dodala, da člani odbora
nesporno podpirajo prizadevanja za omejevanje stroškov, vendar to ne sme biti
pretveza za izvajanje nadzorna nad klicanimi telefonskimi številkami. Zato je
potrebno normativno in tehnično onemogočiti kakršno koli zlorabo dostopa do
podatkov in samih podatkov o klicanih številkah. V pravilniku mora biti jasno
opredeljeno kdo (samo generalni direktor in delavec) ima dostop do podatkov o
klicanih številkah. Predlagala je, da se s pravilnikom opredeli tudi višina dovoljenega
stroška za telefonske pogovore, lahko pa se tudi delavcu dodeli geslo za privatne
pogovore in stroške nastale iz tega naslova krije delavec sam. Dodala je še, da v
zavodu marsikdo od novinaijev svoje - privatne mobilne telefone uporablja v
službene namene. V nadaljevanju pa je opozorila tudi na pogoste vdore v računalniške
sisteme (znotraj zavoda) in na to vezane možne zlorabe in možnosti kršenja avtorskih
pravic. To področje je nujno potrebno normativno urediti, sicer iz tega naslova lahko
pride do tožb in s tem povezanih precejšnjih stroškov.Tudi ga. Metka Tekavčič je
menila, da je potrebno vzpostaviti kontrolo nad količino pogovorov, nikakor pa se ta
kontrola ne sme izvajati nad vrsto pogovorov in uvesti za zavod najprimernejši sistem
poravnavanja teh stroškov.
Po krajši razpravi so bili soglasno sprejeti naslednji sklepi:
J- J

Nadzorni odbor R TV Slovenija podpira prizadevanja vodstva za
zmanjševanje stroškov, vključno z omejitvijo in nadzorom stroškov za
uporabo slulbenih telefonov v privatne namene.

5-2

Nadzorni odbor RTV Slovenija podpira doseien dogovor med vodstvom in
sindikati o nadzoru dostopa do podatkov o uporabi slulbenih telefonov in
pričakuje, da se bo dogovor dosledno spoštoval

5-3

Nadzorni odbor priporoča generalnemu direktorju, da v Pravilniku o
uporabi telefonskih aparatov v Javnem zavodu RTV Slovenija natančno
opredeli motnost dostopa do podatkov o uporabi slulbenih telefonov in do
vstopa v informacijski sistem zavoda ter z ustreznimi programskimi rešitvami
prepreči molnost zlorabe tovrstnih podatkov.

AD6
Ga. Metka Tekavčič je opozorila, da se vodstvo zavoda ob različnih priložnostih in
prireditvah obnaša, kot da ima zavod samo en organ - svet, čeprav je tudi nadzorni
odbor predviden z zakonom in voljen organ, g. Branko Grims pa tudi, da vodstvo vsa
gradiva, tudi tista, ki jih zahteva nadzorni odbor, dosledno naslavlja le na svet - oba
sta svoje pripombe že večkrat naslovila na vodstvo. Ker poleg omenjenih primerov o
nepoznavanju poslovnega bontona, manir in protokola v zavodu priča tudi vrsta
"spodrsljajev" ob različnih priložnostih, ki si jih javni zavod nacionalnega pomena ne
bi smel dovoliti, je bilo sprejeto:
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Nadzorni odbor priporoča generalnemu direktorju, da se za potrebe zavoda
pripravijo enotna pravila obnašanja, pri čemer naj se protokol izvaja enotno za cel
zavod.

Na predlog g. Boruta Sommereggeija je bilo dogovorjeno:
Nadzorni odbor se bo na eni prihodnjih sej podrobneje seznanil z izkušnjami
Evrosport-a.

Seja je bila končana ob 13.15 uri.

Zapisala:
Bojana Simovič, l.r.
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Predsednik Nadzornega odbora RTV S:
Branko Grims, l.r.
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
Nadzorni odbor RTV Slovenija
Ljubljana, Kolodvorska 2
Datum: 14.09.1999

ZAPISNIK
11. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 07. septembra 1999. Seja se
je pričela ob 13. 05 uri v sobi 4A/23, IV.nadstropje RTV centra.
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, Anton Majzelj, Jožica
Komatar, Vida Petrovčič, Sandi Čolnik in mag. Borut J. Sommeregger
ODSOTNA ČLANICA NADZORNEGA ODBORA: dr. Metka Tekavčič-opr.
OSTALI PRISOTNI: Janez Čadež (generalni direktor RTV Slovenija)
Igor Kadunc (pomočnik gen. dir. za poslovno področje)
Marcel Buh (namestnik predsednika Sveta RTV Slovenija)

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims.
Obravnavanje bil naslednji predlagani
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Potrditev zapisnika 10. redne seje
Pregled sklepov nadzornega odbora
Poročilo o poslovanju v obdobju januar - julij 1999
Informacija o pripravi programsko Poslovnega načrta za leto 2 000
Problematika pobiranja RTV naročnine
Pobude, razno

Adl
Predlog zapisnika 10. redne seje so člani odbora prejeli z vabilom za sejo. Sprejet je
bil sklep:
1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 10. redne seje brez pripomb.

Ad 2
V gradivu so člani odbora prejeli pregled sprejetih sklepov Nadzornega odbora,
medtem ko so jim bila na seji dana poročila obeh direktoijev nacionalnih programov v
zvezi z javnimi razpisi (sklep 3-2,10. redne seje)
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in
- odgovora k sklepoma sprejetima pod 5. točko dnevnega reda 9. redne seje (zakaj je
predstavnica Slovenije Darja Svajger na izboru Eurosong pela v angleškem jeziku in finančno
poročilo izbora slovenske popevke za Eurosong - EMA).
- finančna konstrukcija projekta "Prešeren" s poročilom o stanju priprav pri realizaciji
TV nadaljevanke o dr. Francetu Prešernu,
- predlog vodstva v zvezi z revizijo za leto 1999 (8. redna seja NO).
Sprejetje bil sklep:
2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z realizacijo sklepov 10. redne
seje. Podroben pregled realizacije vseh sprejetih sklepov bo obravnavan na
eni od naslednjih sej.

Ad 3
Člani odbora so v gradivu prejeli tabelarni pregled in poročilo o poslovanju zavoda v
obdobju januai - julij 1999 in na seji predlog za spremembo programsko poslovnega
načrta za leto 1999 - "Načrt naložb", kije priloga originala zapisnika.
Podrobnejše pojasnilo sta na seji podala generalni direktor in njegov pomočnik za
poslovne zadeve.
Kljub izkazanemu negativnemu rezultatu v obravnavanem obdobju, je generalni
direktor dejal, daje poslovanje zavoda na letni ravni še vedno v okviru plana, medtem
ko so negativna odstopanja posledica sezonskega gibanja. Opozoril pa je na prisotnost
nekaterih stroškov, ki niso bili predvideni v letnem planu, kot npr. frenkvenčnina,
stroški poročanja iz vojnih področij na Balkanu, povišani stroški odkupa športnih
pravic, višja pa je tudi stopnja gibanja inflacije, zaradi katere bo posledično potrebno
povišanje zakonsko določene izhodiščne plače. Kljub omenjenim negativnim
vplivom, na katere vodstvo nima vpliva, pa je generalni direktor zagotovil, da si bo
vodstvo v največji možni meri prizadevalo, da ti vplivi ne bodo vplivali tudi na
končni rezultat poslovanja zavoda ob koncu leta. Na opozorilo g. Branka Grimsa, da
je relativno nizka tudi realizacija nekaterih postavk na prihodkovni strani in
povečevanje zaposlenih v nekaterih enotah, je generalni direktor pojasnil, da je
trenutno res delno odstopanje od letnega plana zaposlovanja, da pa v nobeni od
letošnjih zaposlitev ni šlo za zaposlovanje administrativnih kadrov, pač pa izključno
za delavce v produkciji programov (kamermani, snemalci, montaierje, ipd.) oziroma za
nadomestitev delavcev, ki so odšli iz zavoda ali v pokoj. Nekaj pa je bilo zaposlenih
tudi novinaijev pripravnikov. Toda po njegovi oceni ob koncu leta ne bo velikega
odstopanja od kadrovskega plana. Je pa bila v zvezi z racionalizacijo poslovanja z
zaposlitvijo dodatnih delavcev daljša razprava na zadnji seji Komisije za gospodarska
in razvojna vprašanja, kjer je bila izpostavljena dilema smotrnosti zaposlovanja
ustreznih profilov namesto honorarnih sodelavcev in čim večja izkoriščenost aparatur.
Kar zadeva relativno nizko realizacijo nekaterih postavk na prihodkovni strani pa je g.
Igor Kadunc dejal, da gre predvsem za postavko "drugi komercialni prihodki", kjer je
bila realizacija nižja za 22 mio SIT, so pa precejšnje razlike v realizaciji znotraj enot
zavoda. Tako ima precejšen zaostanek TV Slovenija, kjer je realizacija le okoli 36%,
drugo odstopanje pa je pri Skupnih dejavnostih, in sicer zaradi enostranske odpovedi
pogodbe O najemu kanala (zavod bi ga dal v najem, pa te ni najden novi najemnik). Drugo
pomembno odstopanje pa je pri spremembi vrednosti zalog kaset in plošč. Po
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opravljenem pregledu je bilo namreč ugotovljeno, da je bilo v zalogah veliko
nekurentnega blaga ali pa je bila vrednost nižja (od knjigovodske). Tako je bila znižana
vrednost zalog, ki je izkazana kot negativna vrednost pri prihodkih za 30 mio SIT. Na
vprašanje g. Grimsa, ali je za to kdo odgovarjal, je g. Kadunc menil, da bi lahko,
vendar gre za blago iz preteklih let in se je držalo na zalogi. Vrednost je bila enaka
produkcijski ceni. Sedaj se je tržna vrednost zalog zmanjšala. Ob tem je generalni
direktor obvestil člane odbora, da je bila najeta zunanja firma, ki naj bi pripravila
ekonomsko analizo vmesnosti in potrebnosti OE ZKP, o čemer bo odbor sproti
obveščen. Dodal je še, da je zaostanek prihodkov od prodaje kaset in plošč stalen,
zato je bilo že nekajkrat izpostavljeno vprašanje upravičenosti nadaljnjega obstoja te
enote. Glede na to, da gre za dejavnost in organizacijsko enoto znotraj zavoda, ki je
zapisana tudi v Statutu RTV Slovenija je predlagal, da se počaka na rezultat analize.
V zvezi s predloženo spremembo programsko poslovnega načrta za leto 1999 - "Načrt
naložb" g. Branko Grims opozoril, da se s predlagano spremembo ena postavka
poveča, in sicer 3.25. za 70 mio SIT (iz 140 mio SIT na 210 mio SIT), istočasno pa se
postavka 3.70. zniža za 35 mio SIT (iz 48 mio SIT na 13 mio SIT), s tem da se ustrezno
popravijo tudi seštevki, in to tako, da se skupna vrednost investicij poveča za 70 mio
SIT. Na vprašanje, ali predlagana sprememba načrta naložb utegne negativno vplivati
tudi na poslovni rezultat v letu 1999, kljub temu, da vodstvo 1/2 investicije
predvideva kot porabo že za leto 2000, je g. Kadunc pojasnil, da gre za nabavo
osnovnih sredstev, ki ne bo vplivala na sam poslovni rezultat v letu 1999. Ker gre za
nabavo nove opreme, je potreben javni razpis, za katerega pa morajo biti predvidena
sredstva v letnem planu - Načrt naložb in načrt denarnih tokov, medtem ko bodo
računalniki dobavljeni v hišo šele čez dva ali tri mesece. Dodal je še, da se v načrtu
denarnih tokov zneski ne spremenijo, ker spremembe zadevajo denarne tokove leta
2000, sredstva pod postavko 3.70. pa ne bodo porabljena v predvidenem obsegu, saj
pri načrtovanju nadomestne gradnje še ni prišlo do faze, ki bi zahtevala toliko
sredstev, kot je bilo planirano. Gre namreč za to, da se ena planirana postavka
nadomesti z drugo. V nadaljevanju je ga. Vida Pelrovčič opozorila, da mora postopek
sprejemanja predlagane spremembe načrta naložb biti enak postopku sprejemanja
osnovnega dokumenta, to je programsko poslovnega načrta za leto 1999. Kot
nesprejemljivi pa je označila obrazložitev, da so bila pri pripravi načrta naložb
prenizko ocenjena sredstva zamenjave terminalske opreme, za to je toliko bolj
pomembno pojasnilo zakaj in kje so razlogi, daje bila ocena prenizka. Presenetljiva
pa je tudi odločitev vodstva, da se je za analizo ekonomske opravičenosti najelo
zunanjo firmo, še posebej zato, ker dilema v zvezi z ZKP ni nova. Menila je, da si,
glede na likvidnostno situacijo zavoda, vodstvo ne bi smelo več dovoliti serije
drobnih "kiksov" za katere nikoli nihče ne odgovaija, tudi niso dani jasni odgovori na
vprašanje, zakaj. Kar zadeva prenosov športnih dogodkov, pa je, kljub enormno
povišanim cenam pravic za njihove prenose, podprla dosežene uspehe in predlagala
dosledno projektni pristop. Vnovič je izpostavila vprašanje lastne promocije in
prodaje različnih izdelkov (npr. z različnimi motivi, junaki oddaj lastne programske ponudbe,
znanih obrazov iz TVekranov, ipd) npr. v avli zavoda RTV Slovenija, saj obiskovalci sedaj
nimajo možnosti nakupa nikakršnega npr. spominka ob odhodu. Predlagala je, da se v
prostorih avle odpre primerno prodajno mesto in se uredi oddelek zgodovine RTV
Slovenija. G. Anton Majzelj je dejal, da so programi v pristojnosti Sveta RTV
Slovenija, medtem ko je finančno materialno poslovanje v pristojnosti tega
Nadzornega odbora, vendar pa je vodstvo tisto, ki je dolžno organizirati tako zavod
kot delo maksimalno racionalno, kar pomeni čim večji iztržek ob minimalnih stroških.
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In če je bila naročena ekonomska analiza za organizacijsko enoto ZKP, je predlagal,
da se z enakim pristopom racionalizira tudi dejavnost OE Oddajnikov in zvez in da se
podobna analiza opravi tudi za OE Oddajniki in zveze in to sedaj, ko je ta dejavnost
še kurentna. Ob tem je potrebno upoštevati tudi potencialno vrednost in razvoj
dejavnosti ter celotno omrežje v RS, s posebnim poudarkom na Internet storitvah v
bančništvu in Internet storitvah v trgovini. Generalni direktor in g. Kadunc sta
pojasnila, daje postopek sprejemanja spremembe načrta naložb identičen sprejemanju
letnega plana, da pa je ob pristopu k realizaciji vseh projektov informatizacije bilo
ugotovljeno, da seje z uvedbo novih obdelav in zahtev za povečano produktivnostjo,
povečala tudi potreba po številu osebnih računalnikov. Do sedaj nabavljena oprema je
pokrila osnovne potrebe po serveijih za delovanje novih ali razšiijenih aplikacij
(program za spremljanje predvajanja, evidenca pogodb, delovnega časa in prisotnosti, razčiščevanje
računov v naročninah itd) in nujne PC-je za delovna mesta, ki so povezana z omenjenimi
aplikacijami. Zaradi novega načina uporabe računalnikov za delo z obstoječimi
programi (orodja Office, aplikacije v Pilot-u, testiranje planiranja kapacitet ipd.) se je bistveno
povečala potreba po nabavi računalniške opreme za novinarski informacijski sistem,
saj je bilo z nabavo novega programa (stari ni bil več podprt s strani proizvajalca) potrebno
zagotoviti nujno opremo naenkrat, kljub predvideni postopni zamenjavi. Tako so bili
že vsi računalniki nabavljeni, ostalo pa je 300 zaposlenih, ki pri svojem delu
potrebujejo PC, vendar ga z dosedanjimi nakupi še niso dobili. Generalni direktor je
podal še podrobnejše pojasnilo v zvezi z zakupi pravic športnih dogodkov in
raznolikimi pogoji ter dolžnostmi, ki so sestavni del tovrstnih pogodb. Na predlog ga.
Vide Petrovčič v zvezi z oddelkom zgodovine RTV Slovenija, pa je pojasnil, da je
projekt v pripravi. G. Igor Kadunc je v zvezi z naročeno ekonomsko analizo OE
ZKP opozoril, daje več možnosti, ki jih je potrebno proučiti, za kar pa je predhodno
potrebna strokovna analiza (tudi analiza trga), za katero pa v zavodi žal ni ustreznega
strokovnjaka, pri čemer mora biti gradivo kvalitetno, saj bo predloženo tudi
Ministrstvu za kulturo in svetu zavoda, kajti gre za vprašanje obstoja ene od
dejavnosti RTV Slovenija in organizacijske enote, kije tudi v Statutu RTV Slovenija.
Kar zadeva OE OZ je menil, da sta možnosti dve, in sicer, ali zavod storitve obdrži v
okviru zavoda in jih koristi kot do sedaj, ali pa jih izloči in jih plačuje po veljavnih
cenikih in tarifah. Možnosti in ureditve so različne, toda trenutno ta enota posluje
dovolj dobro in racionalno. Nenazadnje gre za enoto, ki je bila že od nekdaj v okviru
zavoda in je zasedla v okviru zavoda lokacije kakršne so in te lokacije so postale
vredne. Ob tem je g. Majzelj opozoril, daje pri tem zelo pomembno, kaj je to "dovolj
dobro", in kaj "dovolj racionalno". Opozoril je, da se obravnava poslovanje zavoda in
zato je dobro namerno opozoril na predlagano analizo optimalizacije delovanja OE
OZ ter v nadaljevanju zahteval, da vodstvo poda tudi optimizacijo prihodkov JZ RTV
Slovenija.
Na podlagi opozoril in predlogov iz razprave so bili soglasno (6,0,0) sprejeti naslednji
sklepi:
3 ' 1

Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da se je poslovanje zavoda v
minulem mesecu poslabšalo, vendar je poslovanje na letni ravni še vedno v
okviru plana.

3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija podpira rebalans poslovno programskega
načrta za leto 1999 s predlagano spremembo "Načrta nalolb".
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3-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija podpira prizadevanja vodstva zavoda, da še ne
izplačano vojno škodo kompenzira z driavo pri obračunu frekvenčnine.
3-4 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da na eno od
naslednjih sej predloii razvojni načrt (strategijo razvoja) OE Oddajniki in zveze z
vidika novih tehnologij.
f,
3-5 Nadzorni odbor RTV Slovenija priporoča vodstvu zavoda, da pri projektih
športnih dogodkov dosledno uporablja načelo projektnega vodenja.

Ad 4
Člani Nadzornega odbora so prejeli časovne in vsebinske korake za pripravo
programsko poslovnega načrta za leto 2000, ki so priloga originala zapisnika.
Podrobnejše pojasnilo je podal generalni direktor.
Na predlog predsedujočega je bil soglasno (6,0,0) sprejet sklep:
4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s časovnimi in vsebinskimi
koraki za pripravo programsko poslovnega načrta za leto 2000 in pričakuje,
da bo plan za leto 2000 sprejet še v letošnjem letu.

I

AdS

Informacijo v zvezi s problematiko pobiranja RTV naročnine - glede na izdano
odločbo Ustavnega sodišča o ugotovitvi skladnosti Zakona o RTV Slovenija z ustavo
in o razveljavitvi nekaterih določb Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja TV
in radijskih sprejemnikov, o evidenci naročnikov ter o načinu plačevanja RTV
naročnine - ter potekom aktivnosti v zvezi s pobudo za sprejemanje in dopolnitve
Zakona o RTV Slovenija, je podal generalni direktor, g. Janez Čadet
Mag. Borut Sommeregger je opozoril na predlog sprememb Zakona o RTV
Slovenija, ki je bil v Državni zbor predložen s strani RTV Slovenija. Gre za to, da
predlog vložen nezakonito in je pravni "zmazek", kar je nesprejemljivo, še posebej za
to, ker je generalni direktor dejal, da so pri njegovi pripravi sodelovali tudi zunanji
strokovnjaki. Opozoril je na zakonsko urejenost in način pobiranja RTV naročnine v
sosednjih evropskih državah ter izrazil začudenje, da vodstvo ni bilo v stanju zadeve
primerno urediti v letu dni, niti jih niti sedaj v stanju strokovno in argumentirano
zagovarjati. Predlagal je, da vodstvo okrepi svojo pravno službo pri pogovorih s
poslanskimi skupinami in seznani poslance tudi z zakonsko ureditvijo in načini
pobiranja RTV naročnine v sosednjih državah. Glede na to, da Zakon o RTV
Slovenija zajema 95% rešitev iz obstoječe tovrstne evropske zakonodaje, je generalni
direktor zavrnil očitek (čeprav ni pravni strokovnjak), da je vloženi predlog pravni
"zmazek". Na pojasnilo, da je pri tem sodeloval tudi g. Matevž Krivic, kot
strokovnjak in upokojeni sodnik Ustavnega sodišča, je mag. Sommeregger postavil
vprašanje, kolikšen honorar je bil izplačan g. Krivicu za sodelovanje pri pripravi
predloga sprememb Zakona o RTV Slovenija, ki jih je predlagala RTV Slovenija. G.
Igor Kadunc je zagotovil, da bodo članom odbora posredovani vsi materiali, ki jih je
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iz tega naslova vodstvo v tem času naslovilo vladi in parlamentu, oziroma poslanskim
skupinam.
Na podlagi predlogov in opozoril iz razprave so bili soglasno (6.0,0) sprejeti sledeči
sklepi:
5-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča vodstvu zavoda, da nadaljuje z vsemi
aktivnostmi, ki so v njegovi pristojnosti, da ne bi prišlo do izpada pobiranja
RTV naročnine,
5-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija priporoča vodstvu zavoda, da čimprej opravi
pogovore s poslanskimi skupinami vseh parlamentarnih strank.
5-3 Nadzorni odbor RTV Slovenija priporoča vodstvu, da na pogovorih s
poslanskimi skupinami vseh parlamentarnih strank seznani poslance tudi z
zakonsko ureditvijo in načini pobiranja RTV naročnine v sosednjih državah.

Seja je bila končana ob 15. uri.

Zapisala:
Darja Kocjan, l.r.
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Predsednik Nadzornega odbora RTV Slovenija:
Branko Grims, l.r.
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
Nadzorni odbor RTV Slovenija
Ljubljana, Kolodvorska 2
Datum: 25.10.1999

ZAPISNIK

12. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 22. oktobra 1999. Seja se je
pričela ob 12.10 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, Vida Petrovčič in Sandi Čolnik
ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: Anton Majzelj
OSTALI PRISOTNI: Janez čadež (generalni direktor RTV Slovenija)
Igor Kadunc (pomočnik gen. dir. za poslovno področje)
Janez Lombergar (direktor TVprogramov)
Alfred Killer (predsednik Komisije za gospodarska in razvojna
vprašanja Sveta RTV Slovenija)
Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims.
Obravnavanje bil naslednji dopolnjeni
dnevni red:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Potrditev zapisnika II. redne seje
Problematika RTV naročnine
Pregled sklepov nadzornega odbora
Prenos 50. obletnice zasebnega podjetja Mercator
Poročilo o poslovanju v obdobju januar - avgust 1999 in januar-september 1999
Informacija o pripravi programsko Poslovnega načrta za leto 2000
Predlog za povišanje RTV naročnine v letu 2000
Pregled gradiva 13. redne seje sveta
Pismo Sindikata novinarjev in Sindikata kulturno umetniških delavcev
RTV Slovenija
10. Pobude, razno.

Adl
Predlog zapisnika 11. redne seje so člani odbora"prejeli z vabilom za sejo. Sprejet je
bil sklep:
1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 11. redne seje brez pripomb.
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Ad2
V sled izglasovanemu vetu Državnega sveta Republike Slovenija na predlog
sprememb in dopolnitev Zakona o RTV Slovenija, v katerem je zajeto tudi urejanje
posameznih razveljavljenih določb "Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja
TV in radijskih sprejemnikov, o evidenci RTV naročnikov ter načinu plačevanja RTV
naročnine", je bil, po krajši razpravi, na predlog predsednika Nadzornega odbora
soglasno (5,0,0) sprejet sklep:
2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga vodstvu zavoda, da na podlagi 162.
člena Ustave Republike Slovenije in Zakona o Ustavnem sodišču da pobudo
Ustavnemu sodišču Republike Slovenije za začetek postopka, v katerem ga
prosi, da podaljša odločni rok, s katerim bo stopila v veljavo razveljavitev
posameznih členov "Pravilnika o načinu prijavljanja in odjavljanja TV in
radijskih sprejemnikov, o evidenci RTV naročnikov ter načinu plačevanja
RTV naročnine", in sicer za nadaljnih šest mesecev.
Ustavnemu sodišču naj predlaga prednostno obravnavo zadeve.
V primeru, da bo Driavni zbor RS preglasoval veto Driavnega sveta RS pred
potekom tega roka, oziroma, da bo sprejet drug ustrezen zakon, naj Ustavno
sodišče smatra pobudo kot brezpredmetno.

Ad 3
V gradivu so člani odbora prejeli pregled sprejetih sklepov Nadzornega odbora v
obdobju od 1. redne seje z dne 23. julija 1998 do vključno 11. redne seje z dne 07.
septembra 1999. Naknadno so prejeli še informacijo o projektu čezmejne televizije
(sklepa 4-2 S.redne seje in 2-1 P. redne sejej in odgovor na vprašanje višine honorarja g.
Krivicu za sodelovanje pri pripravi predloga sprememb Zakona o RTV Slovenija (II.
redna seja). Podrobnejše pojasnilo je podala ga. Bojana Simovič, vodja Tajništva Sveta
RTV Slovenija. Poleg sklepov, ki so periodične narave je opozorila še na naslednje,
nerealizirane sklepe:
- poročilo o sponzorskih sredstvih in koprodukcijah (sklep 4-4- 2. redne seje) -,
• ukrepi za racionalizacijo poslovanja (sklep 3-3 3. redne seje);
- Pravilnik O avtorskih honoraijih (sklepa 2-1 in 2-2 4. redne seje);
• predlog kriterijev za odločanje o tem, kdaj se programski projekt lahko naredi preko
koprodukcije in kdaj z javnim razpisom (sklep 2-4 4. redne seje)]
• analiza uresničevanja planske postavke "neproizvodne storitve" s pojasnilom razlike
med realiziranim in planiranim (sklep 3-2 9. redne seje).
V zvezi s Pravilnikom o avtorskih honoraijih in ukrepih za racionalizacijo in sanacijo
poslovanja, je generalni direktor pojasnil, da je pravilnik pripravljen in je v
strokovni razpravi po OE/PE, kar zadeva ukrepov za racionalnejše poslovanje, pa so
bili elementi vgrajeni v letni plan in po njegovem mnenju rezultati tekočega
poslovanja kažejo na stabilizacijo poslovanja.
Z izraženim nezadovoljstvom mag. Boruta J. Sommereggerja nad odgovorom glede
višine izplačanega honorarja g. Krivicu za sodelovanje pri pripravi predloga
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sprememb Zakona o RTV Slovenija, so se strinjali tudi člani odbora in soglasno
(5,0,0) sprejeli sklep:
3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča generalnemu direktorju, da na
naslednjo sejo članom odbora predloii na vpogled zahtevani podatek o višini
izplačanega honorarja g. Krivicu za sodelovanje pri pripravi predloga
sprememb Zakona o RTV Slovenija.
3-2

Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme na znanje pregled sprejetih sklepov.

Ad4
Predsednik je člane odbora seznanil, da je s pisnim dopisom zaprosil generalnega
direktoija in direktoija TV programov, da do seje pripravita pisno poslovno poročilo
o prenosu proslave ob 50. obletnici zasebnega podjetja Mercator, iz katerega bodo
razvidni vsi finančni učinki (prihodki m odhodki) ter odbor pisno seznanita z zakonsko in
statutarno podlago za tovrstno programsko odločitev. Tako so člani odbora prejeli
pisni odgovor direktorja TV programov, katerega podrobnejše pojasnilo je podal na
seji, generalni direktor pa je članom odbora predložil na vpogled podatke o
finančnem učinku prenosa ter pogodbo o igranju orkestra RTV Slovenija.
V razpravi so člani odbora opozorili in menili:
- ga. Vida Petrovčič - čimprej je potrebno pripraviti in s posebnim pravilnikom
določiti kriterije oz. opredeliti pravila o načinu objavljanja oziroma prenašanja
prenosov komercialnega tipa oziroma prireditev, ki niso v organizaciji RTV Slovenija
(opredelitipredvsem kaj se sploh ne sme) in sankcije v nasprotnem primeru ter določiti meje,
do katerih je dopustna komercializacija nacionalne RTV Slovenija;
- mag. Sommeregger - nesporno je število nalog in obveznosti nacionalnih RTV
postaj večje, saj nenazadnje določene obveznosti izhajajo tudi iz določil in smernic
EBU, toda ne glede na to mora obstajati meja, do katere je komercializacija na
nacionalni RTV sploh dovoljena, sicer se ta ne razlikuje od komercialnih. In s
prenosom te prireditve je nacionalna RTV Slovenija naredila korak, ki ga kot
nacionalka ne bi smela, saj tovrstnih "uslug" ne bo več mogla odreči drugim
interesentom. Zato se vprašuje, katera bo prva zunanja organizacija, ki pa se ji bo
tovrstni prenos, pod enakimi pogoji kot Mercatoiju, odklonil, oziroma ali bi, pod
enakimi pogoji kot Mercator, dobil prenos tudi npr. Kompas, Zavarovalnica Triglav
itd.. Kljub na prvi pogled impozantnim številkam je predlagal, da se vendarle naredi
izračun minute programa, neto, brez produkcije in to upošteva v odnosu na devetdeset
minutni prenos v najbolj gledanem času, kajti šele izračun bo pokazal, ali ni bila
minuta programskega časa, ki jo je plačal Mercator, prenizka oziroma podcenjena;
- ga. Jožica Komatar - prenos je bil prijetna razvedrilna oddaja, katere finančni
učinek je pozitiven, zato se vprašuje zakaj koga "žuli" ta prenos, saj so potem pod
vprašajem tudi neposredni prenosi, kot je 3x3, Miss Slovenije in podobni;
- dr. Metka TekavčiČ • prenos je šel malo preko mere dobrega okusa (vsaj njenega) in to
zaradi celotnega konteksta oddaje. Kar zadeva ocenjevanja ali je bila dobra poslovna
poteza ali ne, pa mora Televizija Slovenija upoštevati tudi opumitetne izgube, to je
tistega, kar bi lahko in bi morala za takšen spektakel dobiti Podprla je predlog ga.
Vide Petrovčič, da se čimprej dorečejo pravila;
- g. Branko Grims - kljub finančnim podatkom, ki bi po poslovni strani lahko
utemeljili odločitev, pa je potrebno opozoriti na dejstvo, da je bil prenos neposreden
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in to v najbolj gledanem času. To pa pomeni čisti komercialni poseg v program, saj je
šlo za prenos obletnice zasebnega podjetja. Za takšne programske odločitve ni
podlage v obstoječih predpisih, ki urejajo delo RTV Slovenija. Strinjal se je z
opozorilom dr. Tekavčičeve na opumitetne izgube, ki so neotipljive in jih je težko
oceniti (kot npr., kaj je RTV Slovenija, kol nacionalna RTV izgubila, zaradi očitne komercializacije
programa v tem primeru) in podprl predlog, daje potrebno določiti meje komercializacije
znotraj nacionalne RTV Slovenija in opredeliti pravila z ustreznim pravilnikom, ki bo
določal kdaj in pod kakšnimi pogoji so tovrstne usluge na nacionalni RTV sploh
dostopne, pri čemer pa je potrebno upoštevati tudi smernice in načela Evropske
radiotelevizijske unije ter načelo enakopravnosti. Morda je bila v tem primeru res
neka mejna situacija, toda odločitev, da se je prireditev prenašala neposredno v
osrednjem gledanem času, je šla preko vseh meja. Zato je podprl predlog mag.
Sommereggerja, da bi v tovrstnih primerih veljalo razmisliti o predlogu, da bi o njih
odločal svet. Na opozorilo, da je šlo za čisti komercialni poseg v program, za kar pa
sicer obstajajo predpisi in načela, tudi mednarodna, kako se sme poseči v program in
vprašanje, zakaj taka programska odločitev, da je bil prenos neposreden in v
osrednjem gledanem času, je direktor TVprogramov opozoril na pisni odgovor zakaj
in kako je prišlo do odločitve. Izpostavil pa je na temeljni nesporazum, in sicer, da
svet zavoda in njegova delovna telesa odločajo o programski shemi, ki je temeljno
razmerje vsebin in zvrsti programa (to pomeni koliko je npr. iporta v odnosu do razvedrila,
informacij, programa za otroke, ud'.), medtem ko je terminski plan predvajanja izključno
stvar programske stroke - in ne sveta. V konkretnem primeru uvrstitve prenosa,
kakšne so bile pobude in argumenti so opisani v pisnem pojasnilu, se programska
shema ni spremenila, pač pa se je samo termin- znotraj enakega žanra in zvrstinekoliko razširil, s tem, daje bila redna razvedrilna oddaja s sicer manjšo gledanostjo
(TVGenij) zamaknjena na termin takoj po prenosu. Oddaja oz. prireditev ob 50 - letnici
Mercatoija ni imela elementov marketinga, šlo je za nove aranžmaje slovenskih
popevk v novih zasedbah, stvari so bile narejen kakovostno in za gledalca privlačno
(gledanost je bila visoka), skratka šlo je za oddajo, za katero TV Slovenija, žal, nima
denarja. Strinjal se je z vprašanjem etičnosti tovrstnih prenosov na nacionalni RTV,
toda žal je uresničevanje terminskega načrta predvajanja oddaj je iz leta v leto bolj
pogojeno z marketinškim iztržkom, ki v vedno večji meri pogojuje tudi sredstva za
realizacijo programov, zato je odločitve zelo težko zagovarjati. Generalni direktor je
opozoril na finančno situacijo in razmere v katerih se zavod nahaja in ki narekujejo ter
pogojujejo tudi odločitve, kakršna je bila v primeru obravnavanega prenosa. Je pa
Mercator eden največjih oglaševalcev in to brez posredniških agencij. V nadaljevanju
razprave so člani odbora soglašali, da je potrebno vzpostaviti sistem jasnih pravil,
predvsem tistih, kaj se ne sme, in sankcij v primerih t.i. komercialnih prenosov
oziroma oddaj in da svet določiti oziroma opredeli meje dopustne komercializacije
nacionalne RTV Slovenija (kaj je sploh dopustno, v kolikšni meri, kdaj in pod kakšnimi pogoji).
G. Alfred Killer, predsednik Komisije za gospodarska in razvojna vprašanja Sveta
RTV Slovenija pa je menil, da bi morda kazalo v letnem programsko poslovnem
načrtu določiti npr. število prenosov komercialnih oddaj v osrednjem gledanem času,
sicer podleganje tovrstni komercialni miselnosti utegne narediti veliko programsko
škodo nacionalni RTV Slovenija.
Na predlog mag. Boruta J. Sommereggerja je dal predsedujoči na glasovanje predlog
sklepa, da v primerih, ko gre za posebne, večje projekte, daje soglasje tudi Svet RTV
Slovenija. Na podlagi glasovanja sklep ni bil sprejet (2,3,-).
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Na podlagi predlogov in razprave je bil sprejet (5,0,1) sklep:
4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da v veljavnih predpisih RTV
Slovenija ni podlage za tovrstne posege v program, niti niso opredeljena
pravila v primerih, ko gre za prenose prireditev, ki so v organizaciji oziroma
interesu neke druge, privatne organizacije. Zato Nadzorni odbor predlaga
Svetu RTV Slovenija, da čimprej določi meje, do katerih je dopustna
komerclalizacija nacionalne RTV Slovenija (kaj Je sploh dopustno, v kolikšni meri,
kdaj In pod kakSnlml pogoji) ter to opredeli s posebnim pravilnikom, ki mora
upoStevati tudi smernice in načela EBU v zvezi Z javno RTV ter načelo
enakopravne dostopnosti do programskega prostora pod enakimi pogoji za
vse. Pravilnik naj ureja vse v zvezi s prenosom prireditev, kadar te niso
organizirane s strani Javnega zavoda RTV Slovenija, oziroma driavnega
značaja.

Ad 5
Člani odbora so prejeli poročilo in tabelarni pregled poslovanja zavoda RTV
Slovenija v obdobju januar-avgust 1999 in na seji tabelami pregled poslovanja v
obdobju januar-september 1999. Podrobnejšo obrazložitev je podal g. Igor Kadunc,
pomočnik generalnega direktoija za poslovne zadeve. Rezultat izračuna dobička
oziroma izgube po prvih devetih mesecih je boljši od planskih pričakovanj, in sicer v
višini 36 mio SIT. Razlogi za boljši rezultat od plana so v višjih prihodkih od
oglaševanja (lil mio SIT), nižjih stroških dela (22 mio SIT), boljši izterjavi (148 mio SIT) in
višjih prihodkih od financiranja (210 mio SIT), medtem ko so bili nižji prihodki od
naročnine (54 mio SIT), za 24 mio SIT negativnih sprememb vrednosti zalog, višji so
bili variabilni stroški (za 57 mio SIT) in za 152 mio SIT višjih odhodkih od financiranja.
Kar zadeva ostalih postavk seje v mesecu septembru povečal strošek amortizacije, ki
je presegel plan za 22 mio SIT, izboljšala pa se je izterjava, ki je pozitivno vplivala
tudi na rezultat devetmesečnega poslovanja. V septembru je bilo realiziranih 8 mio
SIT nadplanskih izrednih prihodkov in za 1,6 mio SIT nadplanskih izrednih
odhodkov, tako da je skupni rezultat pri izrednih prihodkih od plana boljši za 62 mio
SIT, medtem ko je pri izrednih odhodkih plan presežen za 34 mio SIT. Nadplansko pa
so povečani avansi, aktivne časovne razmejitve in zaloge, in sicer za 122 mio SIT. Na
vprašanje ga. Vide Petrovčič, v katero bilanco bo všetih napovedanih 2,3 mio evrov
vrnjenega vložka do 31.03.2000, je g. Kadunc pojasnil, daje to stvar ocene revizorja,
pri čemer bo verjetno šlo delno še v bilanco leta 1999, ne pa vse, ker je del tega
denarja (cca 1/3) predmet posebne pogodbe z LB.
Na predlog predsedujočega]t bil soglasno (6,0,0) sprejet sklep:
5 ' 1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da je poslovanje zavoda po prvih
osmih oziroma devetih mesecih leta 1999 v okviru plana. Nadzorni odbor
pričakuje, da bo zavod ohranil pozitiven trend poslovanja do konca leta in
končal poslovno leto 1999 v okviru sprejetega načrta.
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Ad6
Informacijo o pripravi programsko poslovnega načrta za leto 2000 je podal g. Igor
Kadunc, pomočnik generalnega direktorja za poslovne zadeve. Dejal je, da enote
pripravljajo svoje načrte, pri čemer pa je največji problem na TV Sloveniji. Opozoril
je še, daje pravočasna priprava plana zavoda vezana na sprejem novele Zakona RTV
Slovenija. G. Janez Lombergar, direktor TV programov je opozoril, da TV Slovenija
že več let ostaja v mejah istih nominalnih sredtev, pri čemer pa cene tujega programa
in TV pravic strahovito naraščajo in silijo v zajedanje sredstev namenjenih lastnemu
programu. Prav tako je realizacija programa v veliki meri odvisna od prihodka
marketinga, zato je nemogoče ukinjati tiste razvedrilne ali športne oddaje, ki ta
prihodek prinašajo. To pa istočasno pomeni radikalno upadanje sredstev za oddaje, ki
so temeljnega pomena za obstoj nacionalne RTV. V primeru, da bi Televizija
Slovenija ostala v nominalni višini sredstev leta 1999, bi to pomenilo dobesedno
prepolovitev ali celo ukinitev določenega dela nacionalnih programov. Zato je
programski plan TV Slovenija za leto 2000 pripravljen v treh variantah, od katerih
vsaka prikazuje obseg programa glede na osnovno izhodišče, to je višino sredstev.
Varianta A - pomeni radikalno zmanjševanje programa in padec normalnih
programskih razmerij, varianta B- povečuje sredstva leta 1999 samo za stopnjo
inflacije in varianta C s prikazom česa vse ne bo, oziroma bo odpadlo, ker ni sredstev.
Ob tem je opozoril, daje z nominalno enakimi sredstvi za realizacijo programa, kot so
bila v letu 1999, nemogoče izpeljati tudi program v enakem obsegu kot je bil v letu
1999.
Na podlagi podane informacije o pripravi programsko poslovnega načrta za leto 2000
je bil sprejet sklep:
6-1

Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s pripravo programsko
poslovnega načrta-za leto 2000.

Ad 7
V zvezi s predlogom za povišanje RTV naročnine v letu 2000 je pomočnik
generalnega direktorja za poslovne zadeve pojasnil, da vodstvo namerava predlagati
svetu predlog za povišanje naročnine, in sicer v višini povečanja proračuna (okoli 10%).
V primeru, da bo sprejeta novela Zakona o RTV Slovenija pa svetu predlog za
povišanje ne bo podan, kajti tudi vlada v tem primeru verjetno povišanja ne bi
dovolila, vsaj dokler ne bodo vidni tudi učinki novega načina zajemanja RTV
naročnikov. Dr. Metka Tekavčič je v razpravi opozorila, da se bo, kljub temu, da se
zaveda razmer v katerih se zavod nahaja, pri glasovanju o predlogu povišanja RTV
naročnine vzdržala. Kajti dvig naročnine ne bo rešil niti razmer niti ne bo pomenil
začetek nujne sanacije zavoda (lotiti se ju je potrebo na povsem drugačen način), nenazadnje
pa je predlog v času sprejemanja novele Zakona o RTV Slovenija neprimeren. G.
Sandi čolnik pa je fvezano na razpravo pri prenosu Mercatorja. kjer je bilo rečeno, da to ni
najboljši način) opozoril, daje nemogoče biti "rezerviran" pri vseh načinih pridobivanja
prihodkov, kajti na nek način mora hiša sredstva vendarle dobiti.
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Na podlagi pojasnila in razprave je bil sprejet (4,0,2) naslednji sklep:
7-1

Nadzorni odbor RTV Slovenija soglaša s predlogom vodstva zavoda, da se
predlog povišanja RTV naročnine vele na predlog višine porasta proračuna
RS za leto 2000. V primeru sprejema sprememb in dopolnitev Zakona o RTV
Slovenija predlog za povišanje RTV naročnine ne bo podan.

Ad8
Sprejetje bil ugotovitveni sklep:
8-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da ni prejel predvidenih gradiv za
13. redno sejo sveta, zato se do njih ne more opredeliti

Ad 9
Člani Nadzornega odbora so naknadno prejeli pismo Sindikata novinaijev in
Sindikata kulturno umetniških delavcev RTV Slovenija, ki je priloga originala
zapisnika.
Po krajši razpravi je bil soglasno (6,0,0) sprejet sklep:
9-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s pismom Sindikata novinarjev
in Sindikata kulturno umetniških delavcev RTV Slovenija. Nadzorni odbor
zahteva, da se vodstvo zavoda najkasneje do 10. novembra 1999 pisno opredeli
do navedb v pismu in jih ustrezno dokumentira. Hkrati Nadzorni odbor poziva
tudi predlagatelja, da v enakem roku dopolnita vlogo z zapisnikom o delu
organa, ki je obravnaval navedbe, ter predloiita tudi morebitne druge
dokumente, s katerimi bi navedbe v pismu dodatno osvetlili

Seja je bila bila končana ob 14.55 uri.

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

115

poročevalec, št. 76

RADI OTELEVIZIJA SLOVENIJA
Nadzorni odbor RTV Slovenija
Ljubljana, Kolodvorska 2
Datum: 22.11.1999

ZAPISNIK

13. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 19. novembra 1999. Seja se je
pričela ob 12.15 uri v sejni sobi 4A/23, IV.nadstropje RTV centra.
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič,
Anton Majzelj, Jožica Komatar, Vida Petrovčič in Sandi Čolnik
ODSOTNI ČLAN NADZORNEGA ODBORA: mag. Borut J. Sommeregger
OSTALI PRISOTNI: Janez Čadež (generalni direktor RTV Slovenija)
Janez Lombergar (direktor TVprogramov)
Igor Kadunc (pomočnik gen. dir. za poslovno področje)
Jože Vesel (svetovalec gen.dir. za tehniko)
Marcel Buh (nam. predsednika Sveta RTV Slovenija)
Rajko GeriČ (predsednik Sindikata novinarjev TV Slovenija)
Marko Lednik (pred Sindikata kulturno ume t. delavcev RTV Slovenija)
Tom Zalaznik (predsednik Sindikata delavcev radiodifuzije Slovenije)
Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims.
*
Obravnavan je bil naslednji
dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje
2. Pregled sklepov Nadzornega odbora
3. Pojasnila vodstva RTV S na zastavljena vprašanja
o poslovnih nepravilnostih javnega zavoda RTV Slovenija
4. Pobude, razno.

Adl
Predlog zapisnika 12. redne seje so člani odbora prejeli z vabilom za sejo. Sprejet je
bil sklep:
1-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 12. redne seje brez pripomb.
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Ad2
Člani odbora so na seji prejeli pregled realizacije sklepov 12. redne seje, ki je priloga
originala zapisnika.

Ad3
Člani odbora so v gradivu prejeli pojasnila vodstva na pismo Sindikata novinaijev TV
Slovenija in Sindikata kultumo-umetniških delavcev RTV Slovenija naknadno
komentar in oceno odgovora Sindikata novinaijev TV Slovenija in Sindikata
kultumo-umetniških delavcev RTV Slovenija, na odgovore vodstva RTV Slovenija.
Po informaciji predsedujočega, da bi predstavniki sindikatov želeli prisostvovati
obravnavi in želji, da TV Slovenija posname nekaj nemih kadrov za osrednjo
informativno oddajo in oddajo "Odmevi", so bili po krajši razpravi sprejeti sledeči
sklepi:
Nadzorni odbor RTV Slovenija bo na obravnavo pisma Sindikata novinarjev TV
Slovenija in Sindikata kultumo-umetniških delavcev RTV Slovenija o poslovnih
nepravilnostih JZ RTV Slovenija povabil zgoraj omenjena sindikata in vodstvo
zavoda, medtem ko bo v razpravi in sprejemanju sklepov deloval brez njune
prisotnosti
(6,0,0)
Nadzorni odbor RTV Slovenija bo na sejo najprej povabil predstavnike sindikata in
na to vodstvo zavoda.
(4.0,2)
Nadzorni odbor RTV Slovenija dovoljuje, da snemalec TV Slovenija pred pričetkom
obravnave pojasnil posname nekaj nemih kadrov, nakar se umakne iz sejne sobe.
(5,-,-)
V predstavitvi pojasnil sindikatov v zvezi s posredovanim pismom o poslovnih nepravilnostih
JZ RTV Slovenija so bili poleg članov .Nadzornega odbora in namestnika predsednika Sveta
RTV Slovenija g. Marcela Buha prisotna Se g. Rajko Gerič, predsednik Sindikata novinaijev
TV Slovenija in g. Marko Lednik, predsednik Sindikata kulturno umetniških delavcev RTV
Slovenija, v nadaljevanju pa se jima je pridružil Se g. Tom Zalaznik, predsednik Sindikata
delavcev radiodifuzije Slovenije.
Predsedujoči je prisotne predstavnike sindikatov opozoril na siceršnjo zaprtost sej
Nadzornega odbora in glede poslovnih tajnosti, ki se odprejo tekom seje, so vsi prisotni
zavezani predpisom, ki se nanašajo na poslovno tajnost.
Na podlagi odgovorov predstavnikov sindikatov je bilo v uvodu ugotovljeno:
• da je Nadzorni odbor prejel dva dopisa, oziroma gradivi sindikata, in sicer pismo,
ki je bilo posredovano Nadzornemu odboru in vodstvu ter odgovor "zaupne"
narave vodstva, ki pa ga sindikat uradno ni dobil, vendar pa je kljub temu nanj
posredoval komentar, viendar pa ta ni bil predložen tudi vodstvu zavoda,
• da je, na vprašanje, kdaj (na kateri seji) je sindikat (oz. JzvrSni odbor Sindikata novinarjev
TV Slovenija in JrvrSni odbor Sindikata kulturno umetniških delavcev) odločal tako V prvem
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primeru -pismu- kot v drugem dopisu, to je komentarju na odgovore vodstva,
Nadzorni odbor bil seznanjen z obema dokumentoma, ne pa tudi s podatkom, kdaj
sta bila dokumenta sprejeta. Nadzorni odbor je prejel ustno pojasnilo
predstavnikov sindikatov, da so navedene zadeve v pismu obravnavali na večih
sejah sindikatov.
Pojasnila predstavnikov zgoraj omenjenih sindikatov k podanim odgovorom vodstva
na pismo sindikatov so priloga originala zapisnika.
V razpravi, ki je sledila podanim pojasnilom sindikatov, je ga. Vida Petrovčič
opozorila na navedene očitke, ki pa v bistvu zadevajo generalnega direktoija in
direktoija TV programov, pri čemer pa je, vsaj kar zadeva programa, vmes še
odgovorni urednik, zato jo je poleg tega, kaj oba sindikata podpisnika pričakujeta od
Nadzornega odbora (ie posebej glede na to, da Je bilo pismo poslano na sedem različnih naslovov)
zanimalo tudi, kolikšna je ob tem odgovornost tudi g. Lada Ambrožiča, odgovornega
urednika informativnega programa. Gre namreč tudi za vprašanja, ki se nanašajo na
pogoje dela tega programa, povečanje števila honorarcev, na sofinanciranje
posameznih oddaj s strani ministrstev in morda posledični vpliv na npr. uredniško
politiko programa, je g. Rajko Gerič dejal, da kar zadeva ocenjevanja dela in slabih
pogojev dela v informativnem programu, je jasno kdo je za delo tega program
odgovoren, zato je odgovornost tudi njegova. Glede pričakovanja pa je dejal, da je
bilo pismo poslano vsem institucijam, ki so pristojne za razsojanje o teh zadevah,
vsak po svojih pristojnostih, zato pričakujejo, da bodo o tem tudi vsak svoje povedali.
In kar zadeva Nadzornega odbora je ta po svoji funkciji pristojen za poslovanje JZ
RTV Slovenija, o tem lahko razpravljala in odloča, oziroma presodi, ali imata
sindikata prav ali ne. In v primeru, da bo Nadzorni odbor presodil, da imata sindikata
prav, da njihove trditve stojijo, potem pričakujeta tudi, da bo Svetu RTV Slovenija
predlagal odgovornost tistih, ki so napake naredili. Kar zadeva zahtev sindikata pa je
dr. Metka TekavčiČ opozorila, da jih mora le-ta nasloviti na vodstvo zavoda in ne na
Nadzorni odbor. Predsedujoči je opozoril na pristojnosti Nadzornega odbora in
seznanil predstavnike sindikata, da se je Nadzorni odbor z nekaterimi zadevami in
problemi, na katere so opozorili sindikati, že seznanil, nanje opozoril in o njih
razpravljal ter sprejel ustrezne sklepe. Odbor je s strani vodstva dobil vsa zahtevana
pojasnila, je pa tudi res, da nekatere stvari, ki so tudi tukaj omenjene, niso bile
uresničene, kot npr. pravilniki, katerih pripravo je zahteval prav ta odbor, vendar pa je
njihovo sprejemanje v pristojnosti Sveta RTV Slovenija
V nadaljevanju se je Nadzorni odbor seznanil s pojasnili vodstva v zvezi s
posredovanim pismom Sindikata novinaijev TV Slovenija in Sindikata kulturno
umetniških delavcev RTV Slovenija o poslovnih nepravilnostih JZ RTV Slovenija.
Pojasnila so priloga originala zapisnika.
Poleg članov Nadzornega odbora in namestnika predsednika Sveta RTV Slovenija g. Marcela
Buha, so bili prisotni še generalni direktor RTV Slovenija g. Janez ČadeŽ, direktor TV
programov g. Janez Lombergar, pomočnik generalnega direktoija za poslovno področje g.
Igor Kadunc in svetovalec generalnega direktoija za tehniko g. Jože Vesel.
Glede na, s strani generalnega direktorja, izraženo "ne fer" obravnavo komentarjev
sindikata na odgovore vodstva v zvezi s posredovanim pismom, je predsedujoči
opozoril, da so predmet obravnave pojasnila vodstva, v kolikor pa na dodatna
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vprašanja ne bo mogoče odgovoriti, oziroma predložiti ustrezno dokumentacijo, bo
vodstvo tO Storilo na nadaljevanju seje (v primeru prekinile seje, zaradi obveznosti članov
odbora, se bo seja nadaljevala v petek, 26. novembra). Dr. Metka Tekavčič je OpOZOlila na
drugačen "položaj" vodstva zavoda, kajti Nadzorni odbor lahko vodstvo zadolži,
medtem ko lahko sindikat le prosi ali povabi. Glede na izraženo željo vodstva, da dobi
komentar sindikata na odgovore, pa je menila, da je prav da ga dobi, saj je bilo tudi s
strani sindikata izraženo, da če vodstvo izrazi željo, da ga dobi, se mu ga predloži in
da možnost, da nanj tudi odgovori.
Na podlagi izjav prisotnih članov Nadzornega odbora in vodje Tajništva Sveta RTV
Slovenija je Nadzorni odbor ugotovil,
• da odgovor vodstva z oznako "zaupno" s strani prisotnih članov Nadzornega
odbora in strokovne službe ni bil posredovan v javnost.
Na predlog dr. Tekavčičeve je bil sprejet dogovor, da vodstvo zavoda na naslednjo
sejo Nadzornega odbora predloii analizo in pregled honorarjev (nad S mlo SIT
kumulathe v letu dni) z navedbo za katera dela je bil honorar izplačan - po uredništvih,
koliko je od tega novinarskih in koliko drugih honorarjev.

Seia ie bila bila prekinjena ob 15. 20 uri in se ie nadaljevala v pretek. 26. novembra
1999 ob 12. 50 uri v seini 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
ODSOTNA ČLANA NADZORNEGA ODBORA: Anton Majzelj in Sandi Čolnik -oba opr.
OSTALI PRISOTNI:

Janez čadež (generalni direktor RTV Slovenija)
Janez Lombergar (direktor TVprogramov)
Igor Kadunc (pomočnik gendir. za poslovno področje)
Iztok Lipovšek (pom.gen.dir. za obveSčanje in stike z javnostmi)
Franci Strehovec (pom.direktorja TV programov)
Marcel Buh (nam. predsednika Sveta RTV Slovenija)

Seja je bila sklepčna, vodil jo je predsednik, g. Branko Grims.
Obravnavan je bil preostali
dnevni red:
3. Pojasnila vodstva RTV S na zastavljena vprašanja
o poslovnih nepravilnostih javnega zavoda RTV Slovenija nadaljevanje razprave
4. Pobude, razno
• predlog za izbiro revizijske biie za revidiranje zaključnega računa za leto 1999
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V uvodu jc bilo ugotovljeno, da zaradi tehničnih težav ni predložena analiza in
pregled honorarjev glede na višino izplačila in zvrst (zakaj so bili izplačani), zato je bilo
dogovoijeno, da vodstvo to predloži na prvo naslednjo sejo.
Na podlagi podanih izjav je bil sprejeta (4.1,-) naslednja ugotovitev:
Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da so bile, zaradi posega uradne
preiskave v obravnavano zadevo na seji podane izjave, iz katerih izhaja, da pri hišni
preiskavi generalnega direktorja ni bila odvzeta nobena dokumentacija RTV
Slovenija, pri direktorju TV programov pa ena listina, ki se nanaša na poslovanje
RTV Slovenija, in sicer soprogina xerox kopija (ena) avtorske pogodbe za scenarij
dr. Borisa Filija za serijo oddaj "Življenje ob reki". Kar zadeva uradne preiskave
poslovnih prostorov RTV Slovenija pa je bUo odboru predloženo na vpogled potrdilo
o začasno zaseženih poslovnih listinah iz poslovnih prostorov RTV Slovenija, ki je
priloga originala zapisnika.
Na vprašanje dr. Metke Tekavčič, na podlagi česa je bila opravljena uradna preiskava
in zakaj se je vodstvo odločilo za takojšnje obvestilo medijev o opravi preiskav
kriminalistične policije, je generalni direktor iz potrdila o preiskavi prebral, da na
podlagi navedb pisma sindikatov in objavljenih člankov, kar zadeva obvestila
medijev, pa ne ve, vodstvo jih ni obvestilo.
V zvezi z nabavo reportažnega avtomobila pa je dr. Metka Tekavčič opozorila Še na
pismo predsednika revizijske komisije za javna naročila, ki je bilo objavljeno
20.11.1999 v časniku "Delo", da se ni izrekal o tem, ali je RTV Slovenija pri tem
kršila Zakon o javnih naročilih ali ne. Piše namreč, "morebitno nespoštovanje zakona
pri nabavi reportažnega avtomobila bi bilo mogoče ugotoviti samo z revizijo, ne pa na
osnovi trditev omenjenega članka".
V nadaljevanju seje je vodstvo nadaljevalo s pojasnili na zastavljena vprašanja o
poslovnih nepravilnostih javnega zavoda RTV Slovenija in je priloga originala
zapisnika.
V razpravi, ki je sledila je bilo med drugim tudi ugotovljeno:
• iz predložene izjave The best MTM izhaja, da podpisana partneija nimata
nikakršnih medsebojnih obveznosti izhajajočih iz pogodbe, podpisane junija 1998
in
• izjave g. Kadunca, da tudi iz naslova podpisane pogodbe z The best MTM iz leta
1995 v zavodu ni nobenega zahtevka za karkoli,
• iz pojasnil vodstva izhaja, da je bil reportažni avtomobil kupljen za 800.000 DEM,
kar zadeva zamenjavo določene opreme, pa je le-ta bila prenesena v uporabo v
studio Koper in dopisništvo Slovenj Gradec. Z vloženo nadomestno opremo, za
katero so bili opravljeni javni raapisi, pa je bil pridobljen avto bistveno višje
kvalitete in vrednosti, kot ob nakupu, pri čemer je tudi neto efekt, zaradi
prerazporeditve dela opreme, bistveno drugačen,
• da se je Nadzorni odbor z nekaterimi zadevami in problemi, na katere so opozorili
sindikati, Že seznanil, nanje opozoril in o njih razpravljal ter sprejel ustrezne
sklepe. Odbor je s strani vodstva dobil vsa zahtevana pojasnila, je pa tudi res, da
nekatere stvari, ki so tudi tukaj omenjene, niso bile uresničene, kot npr. pravilniki,
katerih pripravo je zahteval prav Nadzorni odbor, vendar pa njihovo sprejemanje
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•

ni v pristojnosti Nadzornega odbora, pač pa Sveta RTV Slovenija, oziroma
vodstva zavoda,
da je Nadzorni odbor že pri pregledu poslovanja za leto 1998 napotil revizijsko
hišo, da pogleda vprašanje razmejevanja aktivnih in pasivnih časovnih razmejitev,
vendar revizija o tem ni dala negativnega mnenja;
da mora vodstvo tako pri poslovanju zavoda kot tudi urejanju dela dosledno
spoštovati predpise, tudi interne, ter izvrševati sprejete sklepe organov Javnega
zavoda RTV Slovenija v za to določenih rokih.

Na podlagi ugotovitev ter opozoril v razpravi so bili sprejeti sledeči sklepi:
3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da vodstvo RTV Slovenija še ni
uresničilo vse sklepe, ki jih je Nadzorni odbor sprejel na svojih sejah, in
zahteva od vodstva RTV Slovenija, da to nemudoma stori.
(5.0.0)
3-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da je s svojimi sklepi te pred meseci
predlagal Svetu RTV Slovenija, da sprejme ustrezne pravilnike in s tem
omogoči povsem nemoteno poslovanje Javnega zavoda RTV Slovenija. Ker
Nadzorni odbor ugotavlja, da Svet RTV Slovenija vseh potrebnih pravilnikov
Se ni sprejel, Nadzorni odbor predlaga Svetu RTV Slovenija, da pravilnike, ki
so po zagotovilih vodstva le pripravljeni, uvrsti na svojo prvo naslednjo sejo.
(5.0.0)
3-3

Nadzorni odbor RTV Slovenija ponovno zahteva od vodstva RTV Slovenija,
da dosledno spoštuje vse predpise, ki urejajo delo oziroma poslovanje
Javnega zavoda RTV Slovenija, delovno pravno zakonodajo, ter izvršuje
sklepe organov Javnega zavoda RTV Slovenija v za to določenih rokih.
(5.0.0)

3-4 Nadzorni odbor RTV Slovenija ugotavlja, da je potrebno opraviti celotno
revizijo poslovanja Javnega zavoda RTV Slovenija.
(5.0.0)
3-5 Nadzorni odbor RTV Slovenija zahteva od vodstva RTV Slovenija, da
revizijska hiša s katero bo RTV Slovenija sklenila ustrezno pogodbo, posebej
preuči vse navedbe iz "Predloga pristojnim organom in institucijam za
pregled finančnega poslovanja Javnega zavoda RTV Slovenija", še posebej z
vidika skladnosti poslovanja javnega zavoda z določili Zakona o javnih
naročilih, Zakona o javnih financah ter Pravilnika o koprodukcijah.
Nadzorni odbor zahteva, da se hkrati pregleda tudi vlaganja Javnega
zavoda RTV Slovenija v Eutelsat
(5.0.0)
3-6
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Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga Računskemu sodišču, da v skladu s
predpisi čimprej opravi revizijo poslovanja Javnega zavoda RTV Slovenija.
«0.1)
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3 - 7 Ko bo Nadzorni odbor RTV Slovenija seznanjen z ugotovitvami pristojnih
organov oziroma institucij, bo na osnovi ugotovitev predlagal nadaljnje
ukrepe.
(5.0,0)
3-8 Nadzorni odbor RTV Slovenija zahteva od vodstva zavoda, da se vsi poslovni
dogodki Javnega zavoda RTV Slovenija beleiijo samo na enem mestu, saj
sicer ni mogoč ustrezen nadzor nad poslovanjem, zaradi česar prihaja do
podvajanj in napak.
(5.0.0)
'
3-9 Nadzorni odbor RTV Slovenija opozarja, da sedanja ureditev, po kateri
posamezna ministrstva in druge driavne ustanove neposredno financirajo
posamezne oddaje oziroma projekte RTV Slovenija, ne zagotavljajo zadostne
stopnje novinarske oziroma uredniške neodvisnosti v Javnem zavodu RTV
Slovenija, zato Nadzorni odbor predlaga, da se ta praksa ukine in ustrezno
spremeni predpise.
(5.0.0)
3-10 Nadzorni odbor RTV Slovenija zahteva od vodstva Javnega zavoda RTV
Slovenija, da nemudoma začne postopek za pridobitev certifikata za ISO
standard.
(5.0.0)

Ga. Vida Petrovčič je opozorila, da kljub strinjanju s sklepi, še vedno vztraja na
mnenju, da bi tudi članom Nadzornega odbora morali biti dani na vpogled zapisniki
opravljenih hišnih preiskav.
Ad4
Člani Nadzornega odbora so prejeli poročilo komisije glede izbire revizijske hiše za
revidiranje zaključnega računa za leto 1999, ki je priloga originala zapisnika.
Na podlagi razprave, v kateri je bilo opozoijeno, da naj vodstvo pri sklepanju
pogodbe poskrbi, da bodo med naloge revizije vključene tudi zahteve Nadzornega
odbora, je bil soglasno (5.0,0) sprejet naslednji sklep:
4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija predlaga Svetu RTV Slovenija, da za
revidiranje zaključnega računa Javnega zavoda RTV Slovenija za leto 1999
izbere revizijsko drulbo KPMG Slovenija d.o.o., Ljubljana.

Seja je bila končana ob 17.15 uri.

Zapisala:
Darja Kocjan, l.r.
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Predsednik Nadzornega odbora:
Branko Grims, l.r.
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RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
Nadzorni odbor RTV Slovenija
Ljubljana, Kolodvorska 2
Datum: 10.01.2000

ZAPISNIK

14. redne seje Nadzornega odbora RTV Slovenija z dne 07. januarja 2000. Seja seje
pričela ob 12.40 uri v sejni sobi 4A/23, IVjiadstropje RTV centra.
PRISOTNI ČLANI NADZORNEGA ODBORA: Branko Grims, dr. Metka Tekavčič,
mag. Borut J. Sommeregger, Jožica Komatar, Vida Petrovčič in Sandi Čolnik
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.
2.
3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 13. redne seje
Realizacija sklepov
Poročilo o poslovanju zavoda v obdobju januar-november 1999
Programsko poslovni načrt Javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2000
Pobude, razno
- uskladitev poslovanja Javnega zavoda RTV Slovenija z novim Zakonom o računovodstvu

Adl
Predlog zapisnika 13. redne seje z nadaljevanjem so člani odbora prejeli z vabilom za
sejo. Sprejetje bil ugotovitveni sklep:
1-1 Predlog zapisnika 13. redne seje z nadaljevanjem in prilogo sta poleg članov
Nadzornega odbora prejela še generalni direktor in pomočnik generalnega
direktorja za poslovno področje.
Na predlog ga. Vide Petrovčič se predlog zapisnika 13. redne seje dopolni z njenim
opozorilom, da kljub strinjanju s sklepi, Se vedno vztraja na mnenju, da bi tudi članom
Nadzornega odbora morali biti dani na vpogled zapisniki opravljenih hiSnih preiskav
in na predlog g. Branka Grimsa se v prilogi zapisnika (str.24) v razpravi direktoija TV
programov doda "... da sodelavci s pogodbami o programskem sodelovanju dobijo..."
Na podlagi predloga obeh dopolnitev je bil soglasno (6,0,0) sprejet sklep:
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1-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija sprejme zapisnik 13. redne seje s
predlaganima dopolnitvama. Priloga je prilolene originalu zapisnika.

Ad2
V gradivu so člani odbora prejeli pregled realizacije sklepov 13. redne seje.
V podrobnejšem pregledu izvrševanja sklepov zadnje seje je bilo pojasnjeno in
dogovoijeno:
- javni razpisi za program (sklep 3-1) - poročilo bo predloženo na naslednjo sejo
odbora;
- pravilniki (sklep 3-213. redne seje) - Pravilnik o avtorskih honorarjih, pogodbenem delu
(2-1 in 2-2 4. redna seja) je po zagotovilu vodstva pripravljen in bo predložen na
naslednjo sejo Nadzornega odbora in sveta, kar zadeva priprave ustreznega
pravilnika o urejanju, oziroma načinu pojavljanja komercialnih vsebin (prenosi
prireditev, kadar te niso organizirane s strani RTV Slovenija, oziroma niso državnega značaja) V
neposrednih prenosih RTV Slovenija (sklep 4-1 12. redne seje) pa je bilo po pojasnilu g.
Kadunca ugotovljeno, da še ni pripravljen. Sprejetje bil sklep:
2-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča direktorju TVprogramov in vodstvu
zavoda, da je dolžno pripraviti in čimprej predloži ustrezen pravilnik o
urejanju, oziroma načinu pojavljanja komercialnih vsebin (prenosi prireditev,
kadar te niso organizirane s strani RTV Slovenija, otiroma niso driavnega značaja) v
neposrednih prenosih RTV Slovenija (sklep 4-1 12. redne seje NO).
- delovno pravna zakonodaja (sklep 3-3) - vključno z informacijo o izpolnjevanju obeh
kolektivnih pogodb in napovedano stavko sindikatov je podal generalni direktor.
Kar zadeva napovedi stavke je opozoril na njeno opredelitev v kolektivni pogodbi,
po kateri morajo biti najprej izčrpane vse ostale možnosti, to so pogajanja in
arbitraža. Člane odbora je podrobneje seznanil z nerešenimi, oziroma neusklajenimi
Vprašanji (sindikati vztrajajo na linearnem nagrajevanju, razliki med izplačanim regresom in tistim,
ki je bil dovoljen, izplačilo trinajste plače, itd), katerih pot reševanja pa zagotovo ni stavka.
Podal je še informacijo, da je naslednji sestanek s sindikati že sklican za sredo 12.
januaija;
- revizija (sklepa 3-4 in 3-5) - sklepa sta realizirana. Revizija poslovanja bi naj bila
končana okoli 20. aprila, predrevizija pa v začetku meseca februaija;
- poziv Računskemu sodišču (sklep 3-6) - generalni direktorje podal informacijo, da bo
omenjeno sodišče pričelo z revizijo zaključnega računa poslovanja zavoda za leto
1999 15. februaija;
- beleženje poslovnih dogodkov na enem mestu (sklep 3-8) - po informaciji g. Kadunca
naj bi bilo beleženje poslovnih dogodkov na enem mestu od 01.01.2000;
- ustrezno spremeniti predpise, ki se nanašajo na ureditev.po kateri posamezna ministrstva
in druge državne ustanove neposredno financirajo posamezne oddaje oziroma projekte RTV
Slovenija, vendar sedanja ureditev ne zagotavlja zadostne stopnje novinarske oziroma
uredniške neodvisnosti v Javnem zavodu RTV Slovenija (sklep 3-9) - kljub predloženemu
programsko poslovnemu načrtu za leto 2000 je g. Grims menil, da bi vodstvo
zavoda moralo dati pobudo za spremembo ustreznih predpisov. G. Kadunc je
pojasnil, da je v programsko poslovnem načrtu za leto 2000 za PE TV Slovenija
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tovrstnega neposrednega sofinanciranja ministrstev predvideno za okoli 50 mio SIT,
vendar pa v planu oddaj le-teh še ni. V primeru, da bo dosežen konsenz, bodo
določene, že dosedaj uveljavljene oblike sodelovanja, "tekle" tudi v naprej, seveda
ob predhodni izključitvi kakršnih koli vplivov, bodisi na novinaijevo ali uredniško
neodvisnost. Ob tem je mag. Borut J. Sommeregger opozoril na vprašanje razlike
med državno in nacionalno televizijo;
- pridobitev certifikata za ISO standard (sklep 3-10) - po pojasnilu vodstva bo to
zahteven proces, ki bo vezan na sodelovanje predvsem zunanjih strokovnjakov. O
vseh dogajanjih bo Nadzorni odbor sproti obveščen.

Ad3
Člani odbora so v gradivu prejeli tabelami pregled poslovanja zavoda v obdobju
januar - november 1999, ki je priloga originala zapisnika.
Podrobnejše pojasnilo sta na seji podala generalni direktor in njegov pomočnik za
poslovne zadeve. Generalni direktor je posebej opozoril, daje kumulativni rezultat v
mesecu novembru 1999 bistveno boljši kot bo ob koncu leta 1999 (ni le vse poknjiieno),
g. Igor Kadunc pa je podal podrobnejšo informacijo o pobiranju naročnine, oziroma
prispevka ter načinu vpeljevanja imetnikov RTV sprejemnikov z odjemalci električne
energije in predvidenimi diferenciranimi tarifami. Mag. Borut J. Sommeregger in
ga. Vida Petrovčič sta opozorila na pristojnosti generalnega direktoija po Zakonu o
upravnem postopku, po katerem ta prevzema en del upravnega postopka -izdaja
upravnih odločb, zato sta predlagala vodstvu zavoda, da prouči Zakon o upravnem
postopku in Zakona o upravnem sporu ter ju ustrezno upošteva pri delovanju.
Na predlog dr. Metke Tekavčič je bil sprejet dogovor, da Nadzorni odbor do
naslednje seje prejme pregled realizacije aktivnih časovnih razmejitev po
posameznih postavkah v odnosu na plan za leto 1999.
Na predlog predsedujočega je bil soglasno (6,0,0) sprejet sklep:
3-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s poslovanjem zavoda v obdobju
januar-november 1999 in ugotavlja, da je bilo poslovanje po prvih enajstih
mesecih leta 1999pozitivno.

Ad 4
V gradivu so člani odbora prejeli programsko poslovni načrt Javnega zavoda RTV
Slovenija za leto 2000.
V uvodnem pojasnilu je generalni direktor opozoril na osnovni cilj pri pripravi plana,
to je zmanjševanje izgube preteklih let, povečanju delovne uspešnosti in pa še
večjemu zmanjševanju stroškov poslovanja.
Na opozorilo dr. Metke Tekavčič je g. Igor Kadunc pojasnil, da je v letnem načrtu ni
predvideno večje povečanje plač od zakonsko določenega (zaradi inflacije), in sicer je
temu namenjenih 3,5%, medtem ko je 1% namenjen napredovanju delavcev tekom
leta in 1% za popravo sistemizacije delovnih mest. Prav tako ni v načrtu za leto 2000
predvidenega izplačila trinajste plače, saj vodstvo stoji na stališču, da dokler ne bo
pokrita izguba za nazaj, ni možnosti za tovrstno izplačilo. Nenazadnje pa je opozoril
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na problem zagotavljanja sedanjega nivoja plač. Na predlog dr. Metke Tekavčič je bil
sprejet dogovor, da takoj ko bo mogoče, Nadzorni odbor prejme tabelo s prikazom
plana za leto 2000 v odnosu na realizacijo plana za leto 1999.
Ga. Vida Petrovčič je opozorila na vnovično spremembo Zakona o gospodarskih
družbah (usklajevanje z Evropsko unijo), ki v primeru odpoklica manageija, njegove
odstavitve ali razrešitve brez razloga, predvideva le še trimesečno plačo. Glede na to,
da so ti roki v individualnih pogodbah v zavodu bistveno daljši, je predlaga, da se jih
ustrezno uskladi z določili sprememb Zakona o gospodarskih družbah. Na opozorilo
mag. Sommereggerja v zvezi z vloženimi sredstvi za delovanje satelita in prodanimi
SAT karticami v odnosu na gledalca RTV programov preko satelita, je g. Kadunc
opozoril, da je oddajanje programov RTV Slovenija preko satelita v povezavi z
najemom transpondeija le eden od segmentov aktivnosti, ki so povezane s satelitom.
Sicer pa je delovanje, poleg omenjenega, planirano Še na dveh nivojih, in sicer
aktivnostih, ki so povezane z oddajanjem transpondeijev in programov v podnajem in
dogodki, ki izvirajo iz vlaganja v kapital. Kar zadeva najema transpondeija in lastnega
_ oddajanja programov preko satelita je bila sprejeta odločitev s podporo države, da se
oddaja v digitalni obliki, vlada pa je pokrivala v prvem letu kompletne stroške, v
lanskem letu skoraj vse stroške oddajanja preko satelita in tako je predvideno tudi za
naslednje leto. Pri tem je RTV Slovenija morala zagotoviti možnosti oddajanja, to je
anteno oziroma delovanje postaje, ki je zaenkrat še v Zagrebu, bi pa naj že v prvi
polovici tega leta začela delovati v Ljubljani. Kar zadeva prodaje kartic, ki sodi v ta
nivo delovanja pa je opozoril, na kabelske sisteme, kjer je že preko 60 000 ljudi, prav
tako dobivajo sliko s satelita tudi že nekateri naši pretvorniki in jo pretvaijajo naprej,
zato je v planu investicij za leto 2000 že predvidena nabava digitalnih sprejemnikov
za napajanje pretvornikov. Prav tako pa je potrebno upoštevati, da dobijo sliko tudi
tisti, ki nimajo kartice, pač pa imajo digitalni sprejemnik za sprejem na Hot Bird 3
(HB3), ki pa jih RTV Slovenija nima evidentiranih, kajti ti sprejemniki ne potrebujejo
kartic, ker program ni kodiran (v glavnem lastni program). Na vprašanje mag.
Sommereggerja v zvezi s problemom Osilnica, je generalni direktor odgovoril, da
RTV s problemom, ki se je pojavil nima nič, saj RTV Slovenija "ni sodelovala pri
izbiri ponudnika". Satelitski sprejemniki so bili namreč nabavljeni s strani Uprave za
telekomunikacije, in sicer na osnovi javnega razpisa, medtem ko so jih strokovnjaki iz
OE OZ le inštalirali. Kar zadeva nastalega problema, da se sprejemniki pregrevajo,
pa je menil, da gre za napačen izbor. Na informacijo mag. Sommereggeija, iz katere
izhaja (dopustil je molnost, da je nepopolna), da sta bila dva člana v komisiji iz RTV
Slovenija, komisija pa je opozorila, da je bil izbran najugodnejši ponudnik, material
pa je bil izbran iz ene od firm v Medvodah, je generalni direktor dejal, da sta v
komisiji bila dva člana, ki sta sicer zaposlena v zavodu (g. Perpar in Se eden, katerega
- Imena ne ve), vendar pa S firmo iz Medvod nima nič (tudi sin ni zaposlen v njej). Na
vprašanje, kolikšen je izpad prihodkov iz naročnine, pa je g. Kadunc poleg izpada
plačila naročnine v višini števila naročnikov kolikor jih pač je, opozoril Še na problem
naročnikov, kajti le-ti so naročnino dolžni plačati, ker sprejemnikov niso zapečatili.
Kar zadeva vprašanja, kako so izbirali in zakaj je bil izbran ponudnik kot je bil, pa je
pristojna Uprava za telekomunikacije.
Na opozorilo ga. Vide Petrovčič v zvezi s planom denarnih tokov iz naslova
poslovanja, še posebej tistih, ki so povezani z dejavnostmi na satelitu (tudi ena od zahtev
Nadzornega odbora za revizijo) -gre namreč za mešano lastnino, kjer sedaj še ni
problemov, bodo pa veijctno, ko bo prišlo do profita, je g. Igor Kadunc pojasnil, da je
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denarni tok do meseca decembra 2000 pozitiven, medtem ko postane negativen v
omenjenem mesecu, in sicer v višini 93 mio SIT, ker zapade v plačilo eden od
obrokov. Kar zadeva same dejavnosti pa je prihodkov bistveno več, vendar se jih ne
izkazuje, ker zavod tudi denarja še ne dobi. Iz naslova delnega vračila kapitala, pa bo
zavod dobil izplačilo konec meseca marca v višini 2,5 mio evrov in iz tega izvira tudi
ta denarni tok, ob tem se obveznosti iz naslova kreditov redno plačujejo. Opozoril je
na razpravljanje o različnih segmentih, kjer je delovanje na satelitu pozitivno in iz
naslova te dejavnosti ni izgube. Glede prenosa delnic in vprašanja odkupa deleža
Uprave za telekomunikacije, je g. Kadunc pojasnil, da bi delež naj zavod odkupil do
konca meseca februarja, kot sta to zahtevala Svet RTV Slovenija in Vlada RS. S tem
pa bo RTV Slovenija postala tudi uradni podpisnik, ob transformaciji, pa ji bodo
pripadale tudi delnice. Ob tem pa je opozoril na problem, kajti v sklepu Vlade piše,
da s tem pa naj več ne bi sofinancirala delovanja, RTV pa ne forsira odkupa deleža,
kajti tudi še v naslednjem letu je predvideno sofinanciranje (države preko Uprave RS za
telekomunikacije) v višini nekaj več kot 2 mio DEM. Zavod se bo za odkup deleža od
Uprave najverjetneje odločil po sprejemu proračuna, računajoč na to, da bo Vlada RS
še naprej sofinancirala. Kar zadeva morebitnosti pogoja lastnika, daje lahko delničar
le družba, pa je zagotovil, da nikakršne omejitve v statutu ni, sicer pa je lahko delničar
tudi državna organizacija
Na podlagi razprave sta bila soglasno (6,0.0) sprejeta sledeča sklepa:
4-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil s predloženim programsko
poslovnim načrtom Javnega zavoda RTV Slovenija za leto 2000, ga podprl in
predlaga Svetu RTV Slovenija, da ga sprejme.
4-2 Nadzorni odbor RTV Slovenija naroča vodstvu zavoda, da se takoj, ko bo
sprejeta novela Zakona o gospodarskih družbah, z njo uskladijo tudi vse
individualne pogodbe v Javnem zavodu RTV Slovenija.

Ad 5
Glede na prehod vodenja zavoda s 1.1.2000 na nov Zakon o računovodstvu, so člani
Nadzornega odbora v gradivu dodatno prejeli pisno informacijo. Podrobnejše
pojasnilo je na seji podal g. Igor Kadunc, pomočnik generalnega direktorja za
poslovno področje. Ena izmed računovodskih predpostavk, ki izhajajo iz standardov
je "dosledna stanovitnost", ki narekuje svetu zavoda določiti eno možnost usmeritve,
katere računovodske smernice računovodska služba dosledno uporablja iz
obračunskega obdobja v obračunsko obdobje. Dosledne usmeritve so pomembne
zaradi kontinuitete spremljanja rezultatov poslovanja med poslovnimi leti. Naknadno
spreminjanje usmeritev je možno le z argumentirano utemeljitvijo in prikazom
vrednostnega učinka spremembe.
Ena od usmeritev zadeva tudi vrednotenje zalog, ki se vrednotijo po izbrani metodi
drsečih povprečnih cen za zaloge na RTV Slovenija, razen za ZKP, kjer se
uporabljajo stalne cene (v skladu s 4. in 14. SRS). Konec poslovnega leta, je potrebno
zaloge vodene po drsečih povprečnih cenah preračunati na nove vrednosti, ki
ustrezajo novi ravni cen, glede na inflacijo. Zaloge ZKP, ki so vodene po stalnih
(ocenjenih, standardnih) cenah pa je potrebno obračunati odmike, ločeno po skupinah
sorodnih stvari. Kar zadeva amortizacijske stopnje za obračun amortizacije pa so le-te
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zakonsko predpisane v Navodilih o načinu in stopnjah rednega odpisa
neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Ul.86/22.10.99) in jih ni mogoče spreminjati. Z drugimi besedami, celotna amortizacija
se knjiži v breme stroškov. Zakon o javnih financah določa tudi delitev stroškov, in
sicer med javne finance in ostale, kjer pa je predlagano, da se procent omenjene
delitve izračuna glede na delež prihodkov javnih financ in drugih prihodkov (točka 6).
Na predlog predsedujočega je bil soglasno (6,0.0) sprejet sklep:
5-1 Nadzorni odbor RTV Slovenija se je seznanil z usmeritvami in sklepi za
uskladitev poslovanja Javnega zavoda RTV Slovenija z novim Zakonom o
računovodstvu in predlaga Svetu RTV Slovenija, da jih sprejme.

Dr. Meta Tekavčič je izrazila željo, da se ji na naslednji seji omogoči vpogled v
magnetogram razprave predsednika Nadzornega odbora g. Branka Grimsa, ki jo je
imel na 14. redni seji Sveta RTV Slovenija ob točki (Ad 6) "Ugotovitve Nadzornega
odbora RTV Slovenija na osnovi predloga pristojnim organom in institucijam za
pregled finančnega poslovanja Javnega zavoda RTV Slovenija".

Seja je bila končana ob IS. uri.

Zapisala:
Darja Kocjan, l.r.

Predsednik Nadzornega odbora:
Branko Grims, l.r.
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