Komisija za kulturo, znanost, šolstvo in šport
Številka: 060-08-5/2019/6
Ljubljana, 23. 4. 2019

PREDLOG

ZAPISNIK
13. seje Komisije Državnega sveta za kulturo, znanost, šolstvo in šport, ki
je bila 18. 4. 2019 v sobi 209/II, Šubičeva 4, Ljubljana.
Seja se je začela ob 12.00 in končala ob 13.30.
Prisotni:
 predsednik: Branimir Štrukelj
 podpredsednik: Bojan Režun
 člani: Dejan Crnek, Rajko Fajt, dr. Matjaž Gams, Tone Horvat, Janoš Kern, dr.
Branka Kalenić Ramšak, mag. Miroslav Ribič in Matjaž Švagan.
Ostali prisotni: Ciril Baškovič (Programski svet RTVS), Igor Kadunc (generalni
direktor RTVS), Andrej Grah Whatmough (Nadzorni odbor RTVS), Petra Bezjak (SD
RTVS), Tom Zalaznik (Sindikat delavcev radiodifuzije Slovenije), Branko Jezovšek
(MK).
Predlog dnevnega reda:
1. Potrditev zapisnika 12. seje komisije
2. Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu 2018, EPA 442-VIII
Dnevni red je bil sprejet soglasno.
AD 1)
Zapisnik 12. seje komisije je bil potrjen.
AD 2)
Komisija je obravnavala Poročilo o delovanju Nadzornega sveta RTV Slovenija v letu
2018.
Predsednik Nadzornega sveta RTV Slovenija (v nadaljnjem besedilu: NS) je v
predstavitvi poročila predstavil nekatere aktivnosti in vprašanja, ki jih je obravnaval
NS (mandat 2018–2022) v preteklem letu. Izpostavil je, da je ob sprejemanju poročila

poslovanja RTV Slovenija 2017 ugotovil presežek odhodkov nad prihodki za 720.495
evrov, kar je bilo pokrito iz presežka prihodkov nad odhodki iz preteklih let. NS se je
seznanil s poročilom neodvisnega revizorja o reviziji računovodskih izkazov za leto
2017, ki je bilo brez pridržka. NS je sprejel program dela RTVS za leto 2018, pri
čemer je na podlagi poročila iz preteklega mandata vodstvu RTVS priporočil več
pozornosti glede izvrševanja sprejetih nalog. NS je spremljal sprejemanje Pravilnika
o večopravilnosti in združevanja dela v javnem zavodu in s tem povezani spremembi
sistematizacije v povezavi s pravilno umestitvijo poklicnih članov Sveta delavcev
glede na predpisane pogoje. V postopku sprejemanja nove Strategije razvoja RTV
Slovenija (2018–2022) je od vodstva RTVS zahteval pripravo strateškega načrta
investicij za to obdobje in pripravo konkretnega načrta izvedbe ukrepov glede
posnetka stanja kadrovskega področja in analize delovnih mest, da bi lahko
podrobno spremljal realizacijo teh ukrepov.
NS je na priporočilo Odbora za kulturo ob obravnavi poročila NS za leto 2017 več
pozornosti namenil spremljanju ukrepov za znižanje stroškov dela in celovitemu
uravnoteženju poslovanja RTVS s ciljem dolgoročno pozitivnega delovanja brez
porabe finančnih naložb. Glede na ugotovitev, da vodstvo ni sledilo zahtevam
ustanovitelja po znižanju stroškov dela, je vodstvu naročil, naj zahtevo ustrezno
upošteva v finančnem načrtu za leto 2019 in pripravi konkreten dolgoročni kadrovski
načrt za naslednjih pet let (2019–2023), iz katerega bo razvidno dolgoročno znižanje
števila zaposlenih in stroškov dela, skupaj z ocenjenimi finančnimi učinki takšnega
posega v kadre. NS je preverjal tudi ustreznost zaposlovanja glede na sistematizacijo
delovnih mest in vodstvo zavoda pozval, naj odpravi ugotovljene anomalije ter
opredeli metodologijo in kriterije glede sistematiziranih delovnih mest in opisov
pripadajočih del in nalog. NS je tudi ugotovil, da so bile 2018 določene zaposlitve
nezakonite in sprejel sklep, da se o tej problematiki obvesti pristojni inšpektorat. NS
se je ukvarjal tudi s preprečevanjem morebitnega konflikta interesov v primeru
odločanja o delitvi sredstev na javnem razpisu za izdelavo filmov neodvisnih
producentov. NS se je odzval na prošnjo Programskega sveta RTVS, da se v okviru
svojih pristojnosti opredeli do ravnanj generalnega direktorja v zvezi s poslovanjem in
vodenjem RTVS. Na 9. seji je NS na Programski svet RTVS naslovil pobudo za
predčasno razrešitev generalnega direktorja, mdr. zaradi nezakonitega zaposlovanja
brez objav prostih delovnih mest oz. mimo internih aktov in kršitve dolžnega
ravnanja glede obstoja morebitnega nasprotja interesov in neizvrševanja sklepov NS.
Pobuda pa na seji 17.12.2018 Programskega sveta ni bila izglasovana.
Predstavnika zaposlenih sta opozorila, da se glavnina poročila navezuje na
zaposlene in vprašanja, ki pravzaprav izvirajo iz odprave anomalij iz preteklih let oz.
zaposlitve prekarnih delavcev na podlagi sodnih odločb. Izpostavila sta, da poročilo
ne zajemna celotne slike s področja dejavnosti in položaja zaposlenih, je
tendenciozno in na institucijo meče slabo luč. Na RTVS je dejansko premalo
zaposlenih glede na različne storitve in službe, ki delujejo znotraj javnega zavoda.
RTVS vključuje 3 televizije – poleg nacionalne še 2 regionalni, tudi s programi za obe
narodnomanjšinski skupnosti, 8 radijskih postaj; obenem s programi in z različnimi
oddajami pokriva področja, ki jih druge TV in radijske postaje ne, kot npr.
izobraževanja, kulture in znanosti. RTVS vključuje glasbeno produkcijo s simfoničnim
orkestrom, Big bandom in otroško-mladinskim zborom, v sklopu RTVS delujeta tudi
služba oddajniki in zveze in služba za obračun RTV-prispevka itd. Predstavnika
zaposlenih sta pojasnila, da so se plače zaposlenim povečale na podlagi dogovora
med Vlado in sindikati javnega sektorja, vendar so pred tem tudi zanje, kot del
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javnega sektorja, veljali varčevalni ukrepi. Odzvala sta se tudi na ugotovitve glede
nezakonitih zaposlitev, za katere menita, da so bile skladne z akti, NS pa naj bi pri
teh ugotovitvah celo prekoračil svoje pristojnosti. Glede na že omenjeni poziv k
zmanjševanju stroškov dela sta poudarila, da so se stroški dela od 2010 do 2018
znižali za 7 milijonov evrov (10 %) ob tem, da se prispevek za RTVS vse od 2005 ni
spreminjal.
Generalni direktor je poudaril, da se je v preteklih letih zanemarjalo področje razvoja
kadrov, kar je vplivalo tudi na celoten pogled na delovanje RTVS. Od 2015, po
odpravi anomalij na področju kadrov, so se stroški dela povečali za 5 milijonov evrov.
V preteklih letih so si pri financiranju svojih dejavnosti pomagali s prodajo kapitalskih
naložb v višini 120 milijonov. Poudaril je, da bo morala ustanoviteljica javnega
zavoda z dolgo pričakovano novo zakonodajo jasneje opredeliti dolgoročni razvoj
RTVS, vključno z obsegom javnih storitev, in temu nameniti ustrezna in stabilna
sredstva. Opozoril je, da zmanjševanje zaposlenih z namenom zmanjševanja
stroškov dela bi pomenilo bistveno siromašenje programskega dela RTVS.
Komisija je sprejela naslednja s k l e p a:
1. Komisija se je seznanila s poročilom.
2. Komisija je v razpravi pozitivno ocenila delovanje RTVS kot pomembne nacionalne
televizijske in radijske hiše. Izpostavila je, da je njena vloga po obsegu in različnosti
vsebin, ki jih ponuja kot javni zavod, posebnega kulturnega in nacionalnega pomena,
nenadomestljiva. Opravlja javno službo na področju radijske in televizijske dejavnosti
z namenom zagotavljanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljanov,
zato je ustanoviteljica dolžna zagotoviti ustrezna sredstva. Njena programska
avtonomija je pomembna z vidika neodvisnega ustvarjanja različnih vsebin - od
informativnih, analitičnih in preiskovalnih do strokovnih in umetniških oddaj, zato je
temu primerno treba zagotavljati možnosti za razvoj različnih področij. Tehnološki
razvoj in prilagajanje sodobnim trendom hitrega, kakovostnega in uspešnega
televizijskega in radijskega pokrivanja dogodkov ter ustvarjanje strokovnih in
umetniških oddaj, ki RTVS prinašajo visoko prepoznavnost doma in v tujini, mora
spremljati usposobljen kader, ustrezno nagrajen in motiviran za delo. Komisija
poudarja, da je zaposlovanje občutljivo področje tako z vidika zaposlenih kot z vidika
stroškov. Vodstvo javnega zavoda je najbolj pristojno in odgovorno za upravljanje s
kadri in finančnimi sredstvi. Sodelovanje znotraj vodstvenih organov je nujno za
zagotovitev racionalizacije stroškov s hkratnim razumevanjem kadrovskih potreb pri
zagotavljanju programov. Komisija izpostavlja, da je medijska krajina zelo zahtevna
zaradi pogosto ozkih interesov njenih akterjev – lastnikov in izdajateljev, zato je še
toliko bolj pomembno, da ustanoviteljica zagotovi spodbudno zakonsko in finančno
okolje, da bo RTVS kot nacionalna televizijska in radijska hiša lahko upravljala in
razvijala javno službo.
Sklepa 1 in 2 sta bila sprejeta soglasno.
Za poročevalca je bil določen predsednik komisije Branimir Štrukelj.
Mag. Damijana Zelnik, l.r.
sekretarka

Branimir Štrukelj, l.r.
predsednik
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