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PORoellO 0 DELOVANJU NADZORNEGA SVETA

JAVNEGA ZAVODA RADIOTElEVIZIJA SLOVENIJA V LETU 2015

Nadzorni svet RTV Siovenija (v nadaljevanju: NS) po Zakonu 0 Radioteleviziji Siovenija (v

nadaljevanju: ZRTVS-1) steje enajst elanov. Upostevaje zastopanost politienih strank jih pet imenuje

in razresuje Drzavni zbor, stiri Vlada RS,dva na neposrednih volitvah izvolijo zaposleni. Za mandatno

obdobje 2014-2018 so bili s strani Drzavnega zbora RS s Sklepom st. 010-02/13-21/16 z dne

19.12.2013 imenovani: Marko Bandelli, Janez Cadez, Bogomir Erzen, Damijan Knap in mag. Rosvita

Svensek. Po Sklepu Drzavnega zbora st. 010-02/14-11/4 z dne 4.7.2014 je prenehal mandat Marku

Bandelliju, ki ga je po Sklepu Drzavnega zbora st. 010-02/14-1S/9 z dne 30.9.2014 nadomestil mag.

Aleksander Igliear. V meseeu novembru 2015 pa je po Sklepu Drzavnega zbora st. 010-02/15-24/3 z

dne 18.11.2015 prenehal mandat elanu Damijanu Knapu, ki ga je po Sklepu Drzavnega zbora st. 010-

02/15-27/9 z dne 15.12.2015 nadomestil Andrej Grah Whatmough. S strani Vlade RSso bili s Sklepom

st. 01403-36/2013/7 z dne 23.1.2014 imenovani: mag. Matjaz Medved, Irena Ostrouska, Peter Grasek

in dr. Domen Trobee. Iz vrst zaposlenih sta bili izvoljeni gaoSimeona Rogelj in gao Maja Kovac. NS od

izvolitve dne 24.6.2014 predseduje dr. Domen Trobee. Namestniea predsednika je od 26.2.2014 Irena

Ostrouska.

NS po ZRTVS-1 in statutu RTV Siovenija:

• sprejme statut zavoda;

• sprejema finaneni naert in letno poroeilo in odloea 0 uporabi morebitnega presezka

prihodkov nad odhodki;

• doloea eeno storitev, ki niso del javne sluzbe;

• doloei naein prijavljanja in zaeasnega ali trajnega odjavljanja sprejemnikov;

• podrobneje do loci naein plaeevanja prispevkov za sprejemnike ter kriterije za odpis, delni

odpis, odlog in obroeno plaCiio skladno z zakonom;

• odloea 0 tarifah in drugih pogojih za oddajanje programov drugih izdajateljev;

• nadzira poslovanje zavoda, zlasti njegovo zakonitost;

• nadzoruje vodenje poslovnih knjig in zakonitost poslovanja ter pregleduje periodiene

obraeune

• opozarja na neustreznost finanenega poslovanja ter predlaga ukrepe za izboljsanje dela.
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Pri svojem delu ima NS pravico do vpogleda v vso dokumentacijo zavoda, vkljueno z

dokumentacijo, ki se nanasa na obratovanje oddajnikov. Organizira svoje delo, za kar ima pravico

imenovati svoje odbore v skladu 5 poslovnikom ter odloea 0 drugih vprasanjih, doloeenih z zakonom

ali statutom. 0 svojih ugotovitvah pisno obvesea Programski svet RTV Siovenija, Programska odbora

RTV programov za italijansko oz. madzarsko narodno skupnost, Drzavni zbor in pristojnega ministra

za podroeje medijev.

Delovanje nadzornega sveta v letu 2015

NS se je v letu 2015 sestal na 9-ih red nih sejah, od katerih so se 3 zaradi obseznosti

dnevnega reda oz. razprave nadaljevale v naslednjih dneh; udelezba na sejah je bila 90%, posamezne

seje so v povpreeju trajale 3 ure. Ciani N5 so delovali v 4 odborih, in sicer: Odboru za nadzor

ekonomike poslovanja in planiranja; Odboru za spremljanje investicij, javnih naroeil in poslovnih

pogodb; Odboru za kadrovske in pravne zadeve ter Odboru za nadzor trzenja. Sestava, pristojnosti,

delovna podroeja in naein dela odborov je poteklo v skladu 5 sprejetim Pravilnikom 0 oblikovanju

delovnih teles. Odbori so imeli v letu 2015 skupaj 9 sej.

Spremembe Statuta javnega zavoda RTV Siovenija

Skladno z zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi je NS na nadaljevanju 13. redne seje (dne

5.5.2015), ob predhodnem soglasju Programskega sveta RTV Siovenija, sprejel spremembe in

dopolnitve 5tatuta javnega zavoda RTV Siovenija. Slednje so se nanasale na 72. in 74. elen. V primeru

72. elena je prislo, na podlagi obrazloZitve vodstva RTV Siovenija, v Programsko-produkcijski enoti TV

Siovenija do zdruzitve urednisko-producentske enote (UPE) zadolZene za pose ben nacionalni

program, namenjen parlamentarnim vsebinam Drzavnega zbora Republike Siovenije in njegovih

delovnih teles z Informativnim programom v UPE Informativni program. Ustanovljena je bila tudi

UPE Program plus. V primeru statutarne spremembe 74. elena pa je prislo v Programsko-produkcijski

enoti Radia 510venija do zdruZitve UPE Prvi program in UPE Informativni in razvojno-eksperimentalni

program v UPE Prvi-lnformativni program.

Sprememba finanenega naerta JZ RTV Siovenija za leto 2015

N5 je na podlagi 27. elena lRTVS-1 in 22. elena 5tatuta Jl RTV Siovenija, na predlog

generalnega direktorja in ob upostevanju pozitivnega mnenja programskega sveta, na 15. redni seji

(dne 27.7.2015), sprejel spremembo financnega nacrta Jl RTV Siovenija za leto 2015. Slednja se je

nanasala na zagotovitev financnega vira za ureditev dogovora z ldruzenjem SAlAS. Vodstvo RTV

Siovenija je po veeletnih neuspesnih pogajanjih z ldruzenjem SAlAS doseglo dogovor glede visine

nadomestila za obdobje 2015 - 2018 in dogovor za poplacilo odskodnine na podlagi sodne poravnave

za obdobje maj 2007 - december 2014. Iz dogovora izhaja, da se z njim umaknejo vse vlozene tozbe

in se med stranema dokoncno uredijo razmerja za obdobje 2007 - 2014; sestavina dogovora je bil

tudi 5porazum od leta 2015 dalje, ki po zagotovilih vodstva ne odstopa od uveljavljenih cen v
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primerljivih driavah EU.Kerje problematika plaeevanja nadomestil 0 uporabi glasbenih neodrskih del
v programih RTV Siovenija Zdruienju SAZAS, ureditev odprtih razmerij obdobja 2007-2014 in
doloeitev ustrezne visine nadomestil za prihodnje obdobje predstavljala eno od pomembnejsih
tveganj v poslovanju zavoda, je vodstvo poravnavo ocenilo kot stratesko pomembno za stabilizacijo
poslovanja javnega zavoda, tudi z vidika dolgoroeno resenegavprasanja nadomestila avtorskih pravic
za uporabo glasbenih del. RTVSiovenija je za realizacijo poravnave od obdobja maj 2007 - december
2014 potrebovala sredstva v visini 4.740.822 €. V sprejetem finanenem naertu 2015 je bila ie
vkljueena prodaja delnic v visini 2.300.000 €, za manjkajoea sredstva v visini 2.440.822 € pa je NS
(sklep 14.2.1.) na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
finanenih naloib (v nadaljevanju: Merila), ki doloea, da se lahko kupnina od prodaje delnic nameni
tudi za trajno resevanje stratesko pomembnih vprasanj v zvezi s poslovanjem javnega zavoda, dovolil

prodajo delnic Eutelsat Communications.

Letno poroeilo javnega zavoda RTV Siovenija 2014

Na podlagi 2. alineje 27. elena ZRTVS-l je NS na februarski seji (dne 11.2.2015) sprejel
nerevidirano letno porocilo 0 poslovanju RTVSiovenija v letu 2014. Poslovanje zavoda je bilo v letu
2014 pozitivno. Ustvarjen je bil preseiek prihodkov nad odhodki v visini 122 tisoe €, kar je bilo za 84
tisoe € vee glede na plan. Celotni prihodki si bili ustvarjeni v visini 126.954 tisoe € in so bili v glede na
plan visji za 2.524 tisoe € ali 2,0 % in visji glede na leto 2013 za 1.020 tisoe € ali 0,8 %. Poslovni
prihodki so bili realizirani v visini 117.939 tisoe € in so bili za 153 tisoe € ali 0,1 % niiji od naertovanih.
V okviru poslovnih prihodkov je bilo v letu 2014 ustvarjenih 91.366 tisoe € prihodkov od RTV
prispevka, kar je predstavljalo 72,0 % celotnih prihodkov oz. 77,5 % poslovnih prihodkov. V primerjavi
z realizacijo 2013 so bili visji za 1.058 tisoe € ali 1,2 %. V skladu s 17. elenom Zakona 0 Siovenskem
filmskem centru, javni agenciji Republike Siovenije Radiotelevizija Siovenija podpira slovensko filmsko
produkcijo tako, da izvede razpis, preko katerega letno nameni finanena sredstva za izdelavo filmov
neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v visini najmanj 2 odstotka zbranega
prispevka za programe in storitve Radiotelevizije Siovenija v preteklem letu. V letu 2014 je za namen
financiranja teh projektov (na podlagi izvedenih razpisov in glede na veeletno financiranje oziroma
dokoneanje) zavod namenil1.684 tisoe €. Prihodki iz oglasevanja so bili realizirani v visini 13.743 tisoe
€ in so bili niiji od naertovanih za 857 tisoe € oz. 5,9 %. Presezekprihodkov nad odhodki iz opravljanja
trzne dejavnosti je znasal 23.778.229 € ter presezek odhodkov nad prihodki iz opravljanja jayne
sluzbe 23.656.376 €. V skladu s 14. elenom ZRTVS-lse je presezek prihodkov nad odhodki iz naslova
trzne dejavnosti porabil za pokrivanje presezka odhodkov nad prihodki na javni sluzbi. Vrednost
sredstev (aktive) oziroma obveznosti do virov sredstev (pasive) je na dan 31.12.2014 znasala
123.811.464 €. Zavod je v izvenbilaneni evidenci izkazoval 2.408.895 € potencialnih terjatev in
67.506.928 € potencialnih obveznosti. Presezekprihodkov nad odhodki tekoeega poslovnega leta v
visini 121.853 € je ostal nerazporejen. Pray tako je ostal nerazporejen skupni presezek prihodkov nad
odhodki v visini 12.218.305 € in se izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje. Glede na
to, da je bilo v obravnavo in sprejem NSpredlozeno se nerevidirano letno poroeilo, je NSpredlagal,
da se v prihodnje v sprejem predlozi ze revidirano letno poroeilo.

NS se je na 12. redni seji (dne 25.3.2015) seznanil s porocilom neodvisnega revizorja 0

reviziji racunovodskih izkazov za leto 2014, ki je bilo brez pridrzka. Po mnenju revizorske druzbe
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REalinea d.o.o. so bili racunovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pripravljeni v skladu z
Zakonom 0 racunovodstvu in z njimi povezanimi podzakonskimi predpisi. V skladu z zahtevami
Zakona 0 javnih financah in ZRTVS-1je javni zavod izdelal letno porocilo za poslovno leto 2014,
katerega informacije v poslovnem porocilu so skladne 5 prilozenimi racunovodskimi izkazi. Ker v
reviziji racunovodskih izkazov ni bilo ugotovljenih odstopanj, revizor ni izdal pisma generalnemu
direktorju. Izdano pa je bilo Porocilo revizorja 0 ugotovitvah dogovorjenih postopkov, ki ga je NS
obravnaval na 13. redni seji (dne 22.4.201S), vkljucno z odzivnim porocilom vodstva zavoda. V
slednjem so bili predstavljeni popravljalni ukrepi z roki in odgovornimi osebami za njihovo izvedbo.
Pray tako je bil v porocilo vkljucen pregled ustreznosti popravljalnih ukrepov glede na ugotovitve pri
revizijskem pregledu za leto 2013, in sicer glede obracunanih dodatkov pri placah v letu 2013 in
ustreznosti podatkov v aplikaciji EVIza prenos v obracunu plac in arhiviranje dokumentacije za rocne
vnose podatkov v aplikacijo EVI.V primeru slednjih je 510 za izvedbo ukrepov, ki se niso bili dokoncno
realizirani v letu 2014. NSje narocil generalnemu direktorju (sklep 13.2.1.), naj tekoce spremlja potek
realizacije popravljalnih ukrepov in v primeru odstopanj ustrezno ukrepa.

Glede na dolocene popravljalne roke je NS skladno 5 sklepom 13.2.1. vmesno porocilo 0

realizaciji sprejetih popravljalnih ukrepov prejel na 16. redni seji (dne 30.9.2015) in drugo vmesno
porocilo na 18. redni seji (dne 16.12.2015). V zvezi 5 pregledom obracunanih dodatkov pri placah v
letu 2013 je bil izveden popravljalni ukrep, vezan na uskladitev obracuna nocnega dodatka v internih
aktih. Db naslednji spremembi se dolocba v kolektivni pogodbi javnega zavoda uskladi se z Zakonom
o delovnih razmerjih. Za aplikacijo evidence prisotnosti (EVI) je bila pripravljena nadgradnja za vnos
trajanja dela na visini oz. v alpinisticni opremi. Nova aplikacije je v uporabi od 1.5.2015. Vzpostavljena
je bila povezava med kadrovsko-informacijskim sistemom (KIS) in evidenco prisotnosti (EVI). V
aplikaciji KISimajo zaposleni opredeljen delovni cas - enakomerni, neenakomerni, izmensko delo. V
letu 2016 je nacrtovan poseben modul v aplikaciji EVI, ki bo namenjen planiranju delovnega casa.
Vezano na ustreznost podatkov v aplikaciji EVI za prenos v obracunu plac in arhiviranje
dokumentacije za rocne vnose podatkov v aplikacijo EVI je bila pripravljena programska podpora.
Testiranje je potekalo do 31.8.2015, od 01.9.2015 je bila aplikacija implementirana. Nova programska
podpora je v uporabi.

Skladno z zahtevo NS, vezano na izvedbo zunanje revizije dogovorjenih postopkov na
podrocju koprodukcij, je bil cilj zunanjega revidiranja preveriti, ali so bili stroski koprodukcijskih
projektov izkazani v udelezbi zavoda ter v storitvah oz. stroskih neodvisnih producentov smotrni,
racionalni in gospodarni ter sredstva porabljena namensko. Revizija je ugotovila, da je zavod v
obdobju od leta 2011 do 2014 za avdiovizualna dela namenil 6.245.830 €. Po revizorjevih ugotovitvah
je bila vecina pogodb 5 producenti sklenjena neposredno, pretezni del v casu, ko se ni bil sprejet
Pravilnik 0 koprodukcijskem sodelovanju zavoda pri realizaciji avdiovizualnih del. Zaradi uporabe
razlicnih racunalniskih programov pri pridobivanju podatkov za obracun stroskov zavoda, rocnih
vnosov podatkov in tezav, ki so povezane 5 tem, je bila dokumentacija, ki se nanasa na udelezbo
zavoda v koprodukcijah manj pregledna in 5 tem nadzor nad namenskostjo porabe sredstev
zahtevnejsi. Pri dejanskih stroskih koprodukcijskih projektov so bila odstopanja od planiranih
zneskov, kar je bila delno posledica premalo strokovno pripravljenih projektov, delno pa vpliv drugih
dejavnikov, povezanih 5 samim snemanjem oz. trajanjem snemanja in nepredvidenih okoliscin.
Ddkup avdiovizualnih del je bil izveden skladno 5 postopki in merili, dolocenimi v Pravilniku 0
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izvajanju javnih razpisov za odkup avdiovizualnih del neodvisnih producentov. Priporoeila revizije so
bila usmerjena v poenotenje urejanja in arhiviranja dokumentacije, ki se nanasa na koprodukcijske
projekte na ravni zavadil ter poveeanje preglednosti dokumentacije, ki se nanasa na izkazovanje
koprodukcijskega vlozka zavada. Vezano na uvedbo nove programske resitve in integracijo razlienih
podatkovnih virov (PIS, Provys, Scheduall, POH) za namene vodenja avdiovizualnih projektov pred
zakljuekom in konenim prevzemom, je bilo predlagano, da jo naj pregleda revizor informacijskih
sistemov. Projekti, v katerih je zavod kat producent udelezen 5 pomembnimi sredstvi, naj bodo tudi v
prihodnje predmet pregleda s strani revizorja. Izhajajoe iz predlozenih vmesnih poroeil a realizaciji
sprejetih popravljalnih. ukrepov na septembrsko (dne 30.9.2015) in na decembrsko sejo (dne
16.12.2015) je bila z novo organizacijo na TV Siovenija ustanovljena Sluzbaza AV razpise, pomoe pri
pripravi enotnih navodil za urejanje, arhiviranje dokumentacije so nudili tudi revizorji. Za planiranje je
pripravljena programska resitev, v fazi izvedbe je se resitev za poroeanje. Revizija informacijskih
sistemov bo izvedena letu 2016. Vezano na zahtevo po revizorjevem poroeilu v vseh primerih, ko
projekt sofinancira Siovenski filmski center, javna agencija Republike Siovenije (v nadaljevanju: SFC)
in je zanj predpisana revizija, je NS opozoril, da je v primerih, ko projekt sofinancira SFCpredpisana
revizija zgolj, ee projekt presega 100.000 €. Ker je velika primerov, ko sofinanciranje SFCne dosega
omenjenega zneska, avdiovizualni projekti niti ne pridejo v postev revidiranja, eeprav je tveganje
lahko enako velika zlasti v smislu podvajanja stroskov in nenamenske parabe. Po pojasnilu in
zagotovilu vodstva zavada boda pray slednjemu namenjena poenotena navodila za naroeila
koprodukcij in poenotenje postopkov pri obraeunih avdiovizualnih del, ko boda doloeeni oz. vnaprej
predpisani obrazci oz. postopki omogoeali lazjo kontrolo, zadeve pa bodo bolj pregledne in
transparentne. Dogovorjeno je bilo, da se koneno poroCiio a izvedbi popravljalnih ukrepov NS

predlozi na sejo v mesecu januarju 2016. •

Predmet pregleda dogovorjenih postopkov zunanje revizije je bila tudi namenskost porabe
sredstev, prejetih iz kupnine delnic in obveznic s ciljem, da se preveri, ali je bila poraba sredstev
skladna z nameni, ki so doloeeni v internih aktih in finanenem naertu zavada ter odobreni s stani NS.
Zunanja revizija je ugotovila, da je bilo odobreno financiranje enega projekta iz kupnine delnic in
obveznic, eeprav ni bil vkljueen v finaneni naert zavada, kat je predvideno v Merilih (projekt Dve
drzavi, skupen prostor - Paper, vrnitev odpisanih), do katerega realizacije pa ni prislo, in da pet
projektov konec leta 2014 ni izkazalo parabe odobrenih sredstev, kar po oceni revizorja kaze na
slabosti v postopkih priprave finanenega naerta in/ali na nezadostne aktivnosti oz. prizadevanja pri
uresnieevanju PPN (Programsko-poslovni naert). Kljub temu, da so bila sredstva za projekte
porabljena za namene, opredeljene v ciljih, in v zneskih, ki ne presegajo planirane in odobrene visine,
gre v nekaterih primerih za financiranje redne dejavnosti zavada. Postopki javnega naroeanja, ki se
nanasajo na izbrane projekte namenjene tehnieno-tehnoloskemu razvoju, so bili izvedeni skladno z
veljavnim zakonom in internimi pravili. Priporoeilo zunanje revizije je bilo, da naj vodstvo ponovno
prouCi ustreznost financiranja nekaterih programskih vsebin iz sredstev, prejetih iz kupnin delnic in
obveznic in presodi, ali bo tudi v prihodnje financiralo redne naloge zavada iz tega vira. Kljub temu,
da v Programsko poslovni naert za leta 2015 ni bilo vkljueenih projektov, ki bi bili financirani iz
kupnine ad prodaje delnic in obveznic, je NSna 11. redni seji (dne 11.2.2015) obravnaval ustreznost
veljavnih Meril, ki so se nanasale predvsem na nadomestitev term ina »razvojna sredstva« s »sredstva
Iz prodaje finanenih nalozb« in zamenjavo termina »razvojni projekti« s »projekti financirani iz
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prodaje financnih nalozb«. V 2. clenu je bil dodan odstavek, skladno 5 katerim se lahko kupnina od
prodaje delnic ali obveznic po predhodni odobritvi NS nameni tudi za trajno resevanje stratesko
pomembnih vprasanj v zvezi 5 poslovanjem javnega zavoda.

NSje na 11. redni seji (dne 11.2.201S) je prejel povzetek Letnega nacrta Sluzbe notranje
revizije 201S in osnutek Pravilnika 0 delovanju notranje revizije. Ob tem je ugotovil, da v predlozenih
dokumentih niso bila upostevana niti priporocila Odbora NS za nadzor ekonomike poslovanja in
planiranja, niti nista bila usklajena z vodstvom zavoda, zato se je NS, skladno z Usmeritvami za
drZavno notranje revidiranje, z dokumentoma Ie seznanil. Zaradi neusklajenosti temeljnih
dokumentov za notranje revidiranje je NS podprl zunanjo presojo notranje revizije in do njene
zakljucene presoje zacasni nacrt notranjega revidiranja 2015. Na 13. redni seji (dne 22.4.201S) je NS
prejel Porocilo 0 izvedbi zunanje presoje kakovosti delovanja Sluzbe notranje revizije v javnem
zavodu RTVSiovenija in zahteval od generalnega direktorja RTVSiovenija (sklep 13.3.1.), da pripravi
predlog ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in neskladij.

Glede sodil za razporejanje stroskov po dejavnostih je NS ugotovil (sklep 12.3.1.), da je
sodila za razporejanje stroskov po dejavnostih sprejel NS prejsnjega sklica na seji dne 22.2.2013
(sklep 24.1.7) in da se sodila niso spremenila. Pozitivno mnenje na uporabljena sodila za razporejanje
stroskov po dejavnostih je podal tudi neodvisni revizor v mnenju k racunovodskim izkazom za leto
2014.

Finaneni naert javnega zavoda RTV Siovenija za leto 2016

NS je financni nacrt RTV SLO za leto 2016 sprejel na nadaljevanju 18. redne seje (dne
16.12.2015). Za leto 2016 je nacrtovan presezek prihodkov nad odhodki v visini 12 tisoc €. Celotni
prihodki so nacrtovani v visini 124.685 tisoc € in odhodki v visini 124.673 tisoc €. Poslovni prihodki so
nacrtovani v visini 117.649 tisoc €, od tega se 92.000 tisoc € nanasa na prihodke od RTVprispevka.
Prihodki od oglasevanja so nacrtovani v visini 14.405 tisoc €. Za poslovne odhodke je planirano
119.206 tisoc €, od tega se 11.597 tisoc € nanasa na amortizacijo, 63.721 tisoc € na stroske dela
redno zaposlenih, na storitve 37.956 tisoc €, material in energijo 5.046 tisoc € ter 886 tisoc € na
druge poslovne stroske. Stroski zunanjih sodelavcev so nacrtovani v visini 10.098 tisoc € in vkljucujejo
stroske avtorskih honorarjev, pogodb 0 delu, stroske studentskega dela ter stroske zunanjih
sodelavcev in samostojnih podjetnikov.

Financni nacrt leta 2016 najbolj zaznamuje sistemsko resevanje statusa pogodbenih
sode.lavcev.Slednje je po oceni vodstva ob predlozitvi predloga nacrta pomenilo povecanje stevila
zaposlenih za 258, zaradi cesar bo skupna masastroskov dela v letu 2016 narasla za priblizno 6 mio €,
ceprav bo obseg honorarnega in studentskega dela na skupni ravni zmanjsan za priblizno 5,2 mio €.
Omenjene vrednosti bodo odvisne od dejanskega stevila zaposlitev, kar bo mana sele po opravljenih
individualnih pogovorih s pogodbenimi sodelavci. V kadrovskem nacrtu so upostevane zaposlitve
pogodbenih sodelavcev, ki izpolnjujejo formalne pogoje ter predvideno zmanjsevanje stevila
zaposlenih z upokojevanjem, predcasnimi prekinitvami delovnega razmerja in zaposlovanje za
skrajsan delovni cas. Njihova dinamika je nacrtovana skozi vse leto, intenzivnejsa bo v prvem kvartalu
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2016, v skladu z njo so nacrtovani tudi stroski dela. V prihodnjih letih se bo zmanjsevala tudi skupna
masa stroskov dela (place, honorarji in studentsko delo). 5tudentsko delo bo omejeno, ne bo vee
dovoljeno angaziranje studentov za poln delovni cas. Amortizacija je z omejitvami investicij
zmanjsana na ciljno vrednost 11,5 mio €. Skladno s Pravilnikom 0 dopolnitvah in spremembah
Pravilnika 0 nacinu in stopnjah odpisa neopredmetenih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev
(Ur. I.RS,st. 100/2015) je bila spremenjena amortizacijska stopnja za skupino III.- oprema za radijski
in televizijski promet, in sicer iz 15 % na 10 %.

Glede na navedbe vodstva v zvezi s financnim in kadrovskim nacrtom za leto 2016 simulacija
posledic urejanja kadrovskega podrocja oz. sanacije pogodbenega dela in stroskov dela v prihodnjih
stirih letih kaze, da bo najzahtevnejse nacrtovanje prav stroskov dela redno zaposlenih, kjer se bo
morale upostevati predvideno zmanjsevanje stevila zaposlenih z upokojitvami in realen nacrt
zaposlovanja kadrov, ki se jih ne more pridobivati na notranjem trgu dela. Leta 2017 je se v nacrtu
zmanjsevanje stevila zaposlenih, enako leta 2018. Leta 2019 se bo znizevanje zaposlenih upocasnilo,
nadaljevalo se bo pa znizevanje honorarjev ter realno povecanje »stroskov snemanj in oddaj«, ki so
namenjeni tudi zunanji produkciji. S prerazporejanjem virov med stroski dela in stroski snemanj,
skladno tudi s »sportnimi« leti, bo mogoce premostiti stroske dela v letih, v katerih se bo izvajala
kadrovska sanacija. Poleg tega se bodo od leta 2017 realno povecali stroski, s katerimi se pokriva
zunanjo produkcijo, saj se te stroske v letu 2017 zmanjsa za manjsi znesek, kot so v letu 2016

povecani zaradi sportnih dogodkov.
Vodstvo RTVSiovenija je za realizacijo kadrovskega nacrta v letu 2016 nacrtovalo dodatne

financne vire v visini 3,6 mio € iz naslova prodaje delnic, in sicer za sanacijo kadrovske problematike
zaradi vecjega stevila pogodbenih sodelavcev, ki so izkazovali elemente delovnega razmerja, v skladu
s sklepom programskega sveta 2-3 12. redne seje z dne 25.5.2015. Ker informacije v zvezi s porabo
kupnine od prodaje delnic NSniso omogocale jasne slike glede namenskosti njihove porabe, saj se
kupnina ad prodaje delnic ali obveznic po veljavnih Merilih lahko nameni tudi za trajno resevanje
stratesko pomembnih vprasanj v zvezi s poslovanjem javnega zavoda, je NSzahteval od vodstva, da
temu primerno gradivo dopolni oz. predlozi jasen, konkreten in samostojen dokument strateskega
kadrovskega prestrukturiranja z utemeljitvijo, zakaj je resevanje pogodbenega dela strateskega
pomena za JZRTVSiovenija in s prikazom oz. s ciljnimi vrednostmi obdobja 2016 do 2020 - skupno
stevilo zaposlenih, ucinki znizanja stroskov dela ter kaj bo to pomenilo za poslovanje zavoda v
prihodnje. Vodstvo je na nadaljevanje 18. redne seje (dne 16.12.2015) predlozilo »Strateski nacrt
trajne ureditve kadrovske problematike RTV Siovenija vkljucno z uskladitvijo statusa stalnih
pogodbenih sodelavcev z dolocili Zakona 0 delovnih razmerjih« z vsebinskimi in financnimi vidiki
ureditve omenjenega podrocja. V nacrtu je podano dosedanje gibanje stevila zaposlenih s stroski dela
in z ukrepi, vezanimi na ureditev podrocja pogodbenega dela, simulacijo gibanja stroskov dela in
stevila zaposlenih v obdobju 2016 - 2020 ter gibanje ostalih postavk v financnem nacrtu, ki bodo
omogocale pozitivno poslovanje RTV Siovenije v prihodnjih letih. Trajna ureditev kadrovskega
podrocja je po oceni vodstva strateskega pomena za stabilno in tveganjem manj izpostavljeno
poslovanje javnega zavada v prihodnje. Daje urejanje statusa pogodbenih sodelavcev neodlozljivo, je
dodatno podkrepil novembrski (dne 26.11.2015) obisk delovne in financne inspekcije, katerih sklepe
zavod pricakuje v zacetku leta 2016. Za nacrtovano kadrovsko sanacijo v letu 2016 je vodstvo RTV
Siovenija potrebovalo tudi sredstva iz prodaje financnih nalozb, in sicer 2,2 mio € za odpravnine in
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mozne odskodnine, ki bi izhajale iz urejanja pogodbenih razmerij, in 1,4 mio € za premostitev
enkratne izvedbe ureditve statusa pogodbenih sodelavcev.

NS (sklep 18.4.1.) je na podlagi druge alineje in v povezavi s sedmo in enajsto alinejo 27.
elena ZRTVS-1ter druge alineje 22. elena Statuta JZRTVSiovenija na predlog generalnega direktorja
in ob upostevanju pozitivnega mnenja programskega sveta na predlagan PPN2016, sprejel financni
nacrt JZ RTVSiovenija za leto 2016 stem, da se koriscenje sredstev iz naslova prodaje financnih
nalozb v maksimalni visini 3.62Stisoc € lahko izvrsi pod ssklepom dolocenimi pogoji.

Na 19. redno sejo (dne 30.12.201S) je NS prejel seznam lS7-ih zaposlitev pogodbenih
sodelavcev s 01.01.2016, ki izpolnjujejo vse formalne pogoje za zaposlitev skladno z Zakonom 0

delovnih razmerjih in so ze doslej opravljali dela iz nabora sistemiziranih delovnih mest, na katera
bodo zaposleni ter so prejemali placila po civilnopravnih pogodbah. Iz skupnega letnega stroska
posameznega novo zaposlenega sodelavca je po izracunih vodstva izhajalo, da bo 157 zaposlitev v
prvem letu RTV Siovenija stalo letno 3.447.971,06 €. Ker je zavod iz mase za honorarje lahko
zagotovil, ne da bi bile prizadete programske vsebine, za prvo leto zaposlitve sredstva v visini
2.642.500 €, je za razliko v visini 805.471,06 € vodstvo predlagalo skladno z Merili, s financnim
nacrtom 2016 in skladno sStrateskim nacrtom trajne ureditve kadrovske problematike RTVSiovenija,
koriscenje sredstev iz prodaje financnih nalozb. Glede na to, da je 510 za zaposlitve 157-ih pogodbenih
sodelavcev s 01.01.2016, ki izpolnjujejo vse pogoje za zaposlitev skladno z Zakonom 0 delovnih
razmerjih, je vodstvo podalo predlog za prodajo financnih nalozb kot delno realizacijo sklepa 18.4.1. z
zagotovilom, da bo preostala realizacija sklepa izvrsena skladno z dolocenimi roki. Na zahtevo NSje
vodstvo predlozilo obvezo, da bo razlika v stroskih plac od leta 2017 dalje zagotovljena iz rednega
poslovanja ter predlozilo pojasnilo glede strateskih ciljev pri resevanju kadrovske problematike. To se
bo odrazalo tudi v odnosu sodelavcev do zavoda in njihovi pripadnosti svoji organizaciji ter visokim
profesionalnim standardom, ki jih morajo upostevati pri svojem delu, kar se bo na koncu odrazalo
tudi v kakovosti programske ponudbe RTVSiovenija. Vodstvo je predlozilo tudi dopolnjen pregled
zaposlitev z enotami, na katere se le-te nanasajo, osnutek dopisa s podlago za sklenitev pogodbe 0

zaposlitvi s 1.1.2016, ki je bil vrocen pogodbenim sodelavcev z izdano jim pogodbo 0 zaposlitvi in s
socialnimi partnerji podpisan »Kolektivni sporazum 0 zaposlovanju in pravicah svobodnih in
samostojnih rednih pogodbenih sodelavcev naJavnemzavodu Radiotelevizija Siovenija« in »Aneks st.
3. h Kolektivni pogodbi Javnegazavoda RTVSiovenija«. NSje vodstvo opozoril, da morajo imeti vse
zaposlitve podlago v sistemizaciji delovnih mest. Na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril in na podlagi
sklepa 18.4.1. je dovolil (sklep 19.2.2.) koriscenje sredstev iz financnih nalozb v visini 805.471 €,
skladno s financnim nacrtom 2016 in vkljucno z uskladitvijo statusa 157 stalnih pogodbenih
sodelavcev z doloCiIi Zakona 0 delovnih razmerjih. Ob tem je zahteval, da vodstvo 0 realizaciji sklepa
19.2.2. poroca na januarski seji 2016, da v kvartalnih porocilih 0 poslovanju zavoda poroca 0 dejanski
porabi sredstev odobrenih s sklepom 19.2.2. ter da ob letnem porocilu predlozi pregled izplacanih
nadur in povecanega obsega dela po enotah v letu 2015.

Cene storitev, ki niso del jayne sluzbe

Delovanje trine dejavnosti in pogojev oglasevanja v programih RTV Siovenija je tekoce
spremljal Odbor NS za nadzor trzenja. Na 11. redni seji (dne 11.2.2015) je NS sprejel dopolnitev
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Cenika MMC, dodatno paketno ponudbo, spremembo posebnih popustov in uvedbo dodatnega

mreinega oglasevalskega sistema na MMC; dopolnitev prodajnih pogojev RC RTV Maribor;

spremembo Otroskega paketa TV Siovenija in dopolnitev Letnih sportnih paketov 2015 na TV

Siovenija. Na isti seji je sprejel tudi prodajo umescanja izdelkov v oddaji kviz »VEM« v prvi sezoni (do

poletne sheme 2015) ter zahteval, da se ga redno seznanja s prodajo umescanja izdelkov v vsebine,

skladno z Zakonom 0 avdiovizualnih medijskih storitvah. Vezano na Zaloibo kaset in plosc je NS

sprejel Cenik (zbirni) gotovih proizvodov ZKP RTV Siovenija, Cenik za tehnicne storitve, ki jih ZKP RTV

Siovenija nudi zunanjim narocnikom in Nadomestila (licencnine) za lastno produkcijo in arhivsko

gradivo za izid na nosilcih zvoka ter za digitalno distribucijo.

NS je na 15. redni seji (dne 27.7.2015) obravnaval poslovanje Zalozbe kaset in plosc RTV

Siovenija upostevaje s strani generalnega direktorja prejete usmeritve generalnega direktorja glede

delovanja ZKP v prihodnjem obdobju. NS je opozoril na transparentno porabo javnih sredstev in

obveznost locevanja javne sluibe in trine dejavnosti, saj skladno z dolocilom 15. elena ZRTVS-1 sod ita

zalozniska in koncertna dejavnost v trini del ter apeliral na pravocasno komunikacijo z zaposlenimi v

Zaloibi kaset in plosc ob napovedani reorganizaciji. V bran obstoju ZKP v sedanji obliki je domneva,

da je trinega deleia zelo malo, saj so izdaje ZKP vecinoma v javnem interesu. Tudi v dosedanji

strategiji razvoja je zapisana ideja, da bi morala biti zaloiniska dejavnost javna sluiba, trina dejavnost

pa naj bi bila Ie storitvena dejavnost, ko ZKP izpelje projekt po narocilu za zunanje narocnike. Prihodki

od prodaje vsebin preko spleta oz. digitalna distribucija in prodaje fizicnih nosilcev Ie delno pokrijejo

vloiena javna sredstva. Zato mora biti tudi v prihodnje vodilo zaloiniske politike javni interes in

kakovost lastnih programskih vsebin. NS je ob tem zahteval od generalnega direktorja (sklep 15.1.2.),

naj izvede ustrezno statutarno, organizacijsko in kadrovsko prestrukturiranje Zaloibe kaset in plosc

ter strategijo razvoja zaloiniske dejavnosti vkljuci v novo strategijo razvoja RTVSiovenija.

Na 13. redni seji (dne 22.4.2015) je NS sprejel (sklep 13.7.2.) pogoje za izracun dodatnega

kolicinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega obsega oglasevanja za leto 2015, ki niso

predmet javne objave, in se seznanil s predlogom postopka prodaje oglasnega prostora v »TV

prodaji« in izklicno ceno za predmetni postopek. Na 16. redni seji (dne 30.9.2015) pa je bil seznanjen

z izvedenim postopkom Iicitacije oglasnih blokov TV prodaje za obdobje od 16.9.2015 do 15.9.2016 in

potrdil (sklep 16.5.1.) ceno minute oglasnega prostora TV prodaje za to obdobje, ki pa ni predmet

javne objave. Na 18. redni seji (dne 1.12.2015) so bili sprejeti »Prodajni pogoji za oglasevanje v

programih RTV Siovenija za leto 2016, ceniki za leto 2016, ceniki radijskih obvestil in osmrtnic na

Radiu Siovenija ter ceniki storitev MMC 2016. Na isti seji je NS sprejel tudi predlagane »Posebne

popuste, dogovore za oglasevanje v programih RTV Siovenija za leto 2016«, pakete za oglasevanje na

TV Siovenija, oglasevalske pakete na TV Siovenija za leto 2016 na osnovi gledanosti, sponzorski

ponudbi za alpsko in nordijsko smucanje, pakete za oglasevanje na Radiu Siovenija, ponudbo za

pokroviteljstvo prometnega kluba na Radiu Siovenija in predlagane pakete na MMC, ki pa niso

predmet javne objave.

Skladno z zakonskimi in statutarnimi pristojnostmi je NS na nadaljevanju junijske seje (dne

17.6.2015) potrdil (sklep 14.3.1.) spremembe Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v tocki 8.1.

Oddajanje TV programa v multipleksu A in 8.2. Cena kolokacije z veljavnostjo od 1.7.2015 dalje.

Odlocba Agencije za komunikacijska omreija in storitve RS (AKOS) nalaga RTV Siovenija obveznost

cenovnega nadzora in stroskovnega racunovodstva, v okviru katere mora za storitve povezane z
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digitalnim prizemnim oddajanjem oblikovati stroskovne cene na podlagi preteklih stroskov (HeA) in
metode popolno alociranih stroskov (FAC).Na spletni strani je poleg cenika objavljen tudi krajsi opis
sistema stroskovnega raeunovodstva, skupaj s poroeilom revizorja. Pri vsakokratni spremembi cene
za digitalno oddajanje zavod poslje Agenciji stroskovni model, iz katerega je razviden izraeun cen.
Glede na metodo izraeuna cene za DVB-Toddajanje izhajajo spremenjene cene iz dinamike in visine
stroskov po posameznih stroskovnih centrih za leto 2014 ter upostevanja nove storitve oddajanja v
multipleksu C. Po prerazporeditvi vseh stroskov leta 2014 v visini 10.072.622,86 €, odpade na
digitalno oddajanje programov v multipleksu A 2.959.148,37 €, kar je za 16,8 % manj od leta 2013.
Nizji stroski oddajanja televizijskega programa v multipleksu A so posledica prerazporeditve stroskov
infrastrukture in ostalih posrednih stroskov tudi na storitev oddajanja komercialnih programov v
multipleksu C. V slednjem je bila cena doloeena, ta se lahko spreminja glede na zasedenost
multipleksa, ki pa se ni spremenila.

Placevanje RTV prispevka

RTV510venija je v prvih devetih mesecih 2015 k prijavi RTVsprejemnikov pozvala 22.628
odjemalcev elektriene energije, kar je za 858 oseb vee kot v istem obdobju leta 2014. Od celotnega
stevila pozvanih odjemalcev elektriene energije RTV 510venija pridobi priblizno polovico novih
zavezancevza plaeilo RTVprispevka, kar ji omogoea ohranjanje stabilnega stevila zavezancevin stem
prihodka iz naslova RTVprispevka.

Povpreeno stevilo zavezancev za RTV prispevek v obdobju januar-september 2015 je bilo
617.701 zavezancev, kar je dobrih 2.200 oseb vee kot v enakem obdobju leta 2014. Na drugi strani
narasea povpreeno stevilo socialno ogrozenih, ki so oproseeni plaeila RTV prispevka. Njihovo
povpreeno stevilo se je poveealo zavee kot 600 oseb glede na enako obdobje leta 2014.

Nadzor nad poslovanjem zavoda, vodenjem poslovnih knjig, zakonitostjo poslovanja in

pregled periodicnih obracunov poslovanja

N5 je tekoee spremljal poslovanje RTV Siovenija na podlagi rednih trimeseenih poroW 0

poslovanju zavoda. V prvem trimeseeju leta 2015 je zavod izkazoval presezek odhodkov nad
prihodki v visini 940 tisoe €, kar je bilo nizje od plana za 1.274 tisoe €. Razlogje bil v odstopanju v
dinamiki realizacije finanenih prihodkov v visini 2.300 tisoe €, ki je bila naertovana v mesecu marcu
2015, in delno zaradi zaostajanja komercialnih in oglasevalskih prihodkov v odnosu na planirane. 50
pa bile realizirane obresti obveznic 5LOVEN4v visini 99 tisoe € ter obresti iz poslovanja in teeajne
razlike v skupni visini 67 tisoe €, kar je bilo na nivoju plana. Na dan 31.3.2015 je RTV510venija
izkazovala kratkoroeno zadolzenost v visini 800 tisoe €, medtem ko je stanje dolgoroene zadolzenosti
znasalo 1.195 tisoe € (dolgoroeni kredit za Multipleks C).Plan investicij je bil je realiziran v visini 3.380
tisoe €, kar je predstavljalo 23,0 % letnega plana. 5troski dela redno zaposlenih so bili za 229 tisoe €

oz. 1,6 % nizji od naertovanih. Vezano na poroeanje 0 gibanju zaposlenih (redno/honorarno) je N5
zahteval dosledno spostovanje sklepa (7.3.1.), da se skupni stroski dela redno zaposlenih in zunanjih
sodelavcev v letu 2015 ne smejo povisati glede na sprejeti plan 2014, upostevanje zakonsko
predpisanih postopkov pri zaposlovanju, kar zadeva pregleda stanja zaposlenih pa realizacijo
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kadrovskega naerta skladno z Uredbo 0 naeinu priprave kadrovskih naertov posrednih uporabnikov
poraeuna in metodologije spremljanja njihovega izvajanja za leti 2014 in 2015 (Ur. I. R5st. 12/2014).

N5 je opozoril tudi na zaostajanje planiranih prihodkov od oglasevanja v obeh regionalnih
R1Vcentrih in na 1V Siovenija. Regionalni center Koper je belezil nizjo realizacijo v visini 41 tisoe € oz.
41,4 %; RCMaribor 34 tisoe € oz. 24,3 %, medtem ko so omenjeni prihodki na 1V SLOzaostajali za
naertovanimi v visini 210 tisoe €, oz. 7,4 %. Delni razlog za nizjo realizacijo na 1V Siovenija je bil izpad
oglasevanja enega od najveejih telekomunikacijskih operaterjev zaradi poslovnih razlogov, v
Regionalnem centru Koper je bil izostanek oglasevanja neposrednih naroenikov ter v ciljno
usmerjenem oglasevanju 5 strani veejih oglasevalcev, ki sredstva razporejajo projektno in ne kot
redno oglasevanje, pri eemer so bile aktivnosti z naroeniki veeinoma neuspesne, v Regionalnem
centru Maribor pa so bili na televizijskem delu nizji prihodki projekta »Bob leta«, in sicer za 14,3 tisoe
€. NS je od generalnega direktorja zahteval (sklep 13.5.1.) takojsnje ukrepanje. Prav tako je NS
zahteval (sklep 13.5.2.) ob periodienih poroeilih 0 poslovanju predlozitev poroCiia (stevileno in z
obrazlozitvijo) glede zaposlovanja in stroskov dela, upostevaje sprejeti PPN 2015 in naert
zaposlovanja honorarnih sodelavcev ter poroeila 0 realizaciji plana nalozb.

Ob polletju 2015 je bilo poslovanje zavoda na veeini bilanenih postavk skladno z naertom.
Veeja odstopanja od plana so bila na podroeju finanenih prihodkov zaradi nerealizirane prodaje
finanenih nalozb v visini 2.300 tisoe €, ki je bila naertovana zev mesecu marcu. Celotni odhodki so bili
nizji od planiranih za 1.444 tisoe €. Nastrani prihodkov plana niso dosegali prihodki od oglasevanja za
696 tisoe € ter prihodki od R1V prispevka za 183 tisoe €. Zaradi slabsega poslovanja v primerjavi z
naertovanim je 1V Siovenija sprejela ukrepe za zagotovitev uravnotezenosti prihodkov in odhodkov.
Plan investicij je bil realiziran v visini 5.579 tisoe €, kar je predstavljalo 38,0 % letnega plana.
Realizacijastoritev je bila 99,0 % in je dosegla visino 22.278 tisoe €. Planso presegleTelevizija, Radio,
Glasbena produkcija in MMC. Razlog je bil v visji realizaciji intelektualnih storitev, visji realizaciji
komunikacijskih storitev, Iinijah, stroskih snemanj in oddaj ter pravicah in drugih storitvah ter
obveznostih. Prihodki od R1Vprispevka so v prvem polletju zaostali glede na planirane za 183 tisoe €
oz. 0,4 %, ker je bilo za potrebe slovenske filmske produkcije na razmejitvah zadrZano 874 tisoe €.
Drugi komercialni prihodki so bili visji v odnosu na planirane za 342 tisoe € oz. 7,0 %. NSje opozoril na
nujnost uravnotezenja poslovanja in izrazili zaskrbljenost, da so bili v prvem polletju npr. stroski dela
redno zaposlenih za 566 tisoe € oz. 2,0 % nizji od naertovanih, medtem ko so bili stroski zunanjih
sodelavcev v primerjavi 5 planom visji za 174 tisoe € oz. 2,2 %. Vodstvo je pojasnilo, da sta bili za
zaposlovanje honorarnih sodelavcev v primerih, kadar ni bila podlaga za zaposlitev sodba ali
poravnava, podlaga soglasji programskega sveta, in sicer soglasje skladno z doloeili Zakona za
uravnotezenje javnih financ in 5 planom 2015 ter soglasje za zaeetek postopkov v okviru urejanja
pravnega polozaja stalnih honorarnih sodelavcev. Skladno z doloeili Zakona 0 izvrsevanju proraeunov
Republike Siovenije za leti 2014 in 2015, ki posrednim proraeunskim uporabnikom nalaga izravnavo
prihodkov in odhodkov do konca poslovnega leta (53. elen), je NSod vodstva zahteval usklajevanje
obsega odhodkov z razpolozljivimi prihodki na vseh podroejih poslovanja in od generalnega direktorja
sprejetje vseh potrebnih ukrepov, ki bodo ob koncu leta zagotavljali poslovanje v okviru sprejetih
planskih ciljev. NS je prejel tudi zahtevani informativni izraeun programskih delezev neodvisne
produkcije po ZMed in ZAvMS v programih 1V Siovenija v obdobju januar-junij 2015 5 spiskom
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predvajanih oddaj in seznamom naertovanih oddaj slovenskih AV del za predvajanje v drugi poloviei
leta 2015, pravila zaoblike sodelovanja z zunanjimi produeenti in informacijo glede razpisov.

NSje na 16. redni seji (dne 30.9.2015) ugotovil, da je na ravni enot najveeji izpad prihodkov v
odnosu na planirane belezila TVSiovenija, zato je podprl predlozene ukrepe za dosego planskih ciljev.
Prav tako je zahteval strogo omejitev stroskov poslovanja v okvir sprejetega finanenega naerta 2015.
Vodstvo TV Siovenija je pojasnilo, da omejevanje stroskov uravnavajo z racionalizaeijo produkeijskih
proeesov in z znizevanjem stroskov ter zagotovilo, da bodo prihodke in odhodke uskladili, stroski
bodo do konea leta znizani na vseh podroejih za povpreeno 5 %. NS je izpostavil, da je bistvo
kadrovske politike programsko poslovno vprasanje in umestitev kadrov v poslovni model, ki bo
zagotavljal javno sluzbo in bo vzdrzen glede na razpolozljiva sredstva. Kar zadeva programa, je ta do
konea leta vee ali manj znan, odstopanja bi bila mozna Ie v primeru nenadnih, neprieakovanih
dogodkov, medtem ko ima vse ostalo svoja stroskovna mesta in so nosilei stroskov ze v naprej
predvideni. lato je NSod vodstva zahteval, da v poroeilu 0 poslovanju zavoda 1-IX/2015pri izkazih
enot, kjer bo pri postavkah odstopanje v odnosu plan veeje od 10%, poda konkretna pojasnila 0

razlogih za odstopanja in predlozi stroske oddaj po stroskovnih mestih glede na naertovanje in
realizaeijo ter oeeno poslovanja zavodado konea leta 2015.

Po raeunovodskih izkazih poslovanja zavoda v obdobju januar-september 2015 je bilo
poslovanje kljub izkazanemu presezku odhodkov nad prihodki v visini 60 tisoe {; boljse od
naertovanega za 1.960 tisoe {;. Razlogje bil predvsem v nizji realizaciji odhodkov, ki so znasali 94.l23
tisoe {; in so bili nizji od rebalansa za 2.561 tisoe {;. Na prihodkovni strani so bili prihodki od RTV
prispevka realizirani skladno z naertom obdobja, medtem ko so bili nizji od naertovanih prihodki od
oglasevanja. Realizirani so bili v visini 8.616 tisoe {; in so zaostajali za rebalansom obravnavanega
obdobja v visini 1.768 tisoe {;. Kar zadeva zadolzenosti na dan 30.9.2015 je imel zavod najet
kratkoroeni kredit v visini 2.500 tisoe {;, medtem ko je stanje dolgoroene zadolzenosti znasalo 964
tisoe {; in je vezano na dolgoroeni kredit za mux C. NSse je seznanil tudi 5 poroCiiom 0 poslovanju
enot, ki je 'skladno z zahtevo NSvkljueevalo obrazlozitve za odstopanja od plana, ki so bila veeja od
10 % in oeeno do konea leta ter pregledom stroskov oddaj po stroskovnih mestih oz. stroskovnih
nosilcih glede na plan in realizaeijo januar-september 2015. NS je vztrajal na zahtevi po
uravnotezenem (prihodkovn%dhodkovno) poslovanju, ki mora biti ob koneu leta v okviru
sprejetega plana.

NS je na 11. redni seji (dne 11.2.2015) izpostavil vprasanje sklepanja avtorskih pogodb, v
zvezi z uveljavljanjem pravic pri prenosu izkljuenih in neomejenih avtorskih pravie na RTVSiovenija in
visino ustreznih nadomestil. lato je v ta namen od vodstva zahteval (sklep 11.9.1.), da preveri
vsebino izvajalskih in avtorskih pogodb ter jih po potrebi uskladi z doloebami lakona 0 avtorski in
sorodnih pravieah (ZASP),da uposteva pravice avtorjev, izvajalcev in produeentov, kot je doloeeno 5

predmetnim zakonom ter predlozi z zakonskimi doloebami usklajene tipske pogodbe. Glede na to, da
gre za pogodbena razmerja, ki so zelo obeutljiva, se posebej, ker mora biti strosek javne sluzbe RTV
Siovenija jasen, je NS na aprilskem delu 13. redne seje (dne 22.4.2015) na predlog Odbora za
kadrovske in pravne zadeve zahteval, da zavod pridobi tolmaeenje 107. in 108. elena lA5P, uskladi
pogodbe in pojasni visino nadomestil glede na stroskovnik javne sluzbe. Vodstvo RTVSiovenija je na
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julijsko sejo (dne 27.7.2015) predlozilo pojasnilo, da je RTVSiovenija skladno z razlago Urada RSza
intelektualno lastnino Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo uskladila pogodbe 0 filmski
produkciji s 107. in 108. clenom lASP, prenovljene vzorce pogodb prenesla v elektronski sistem POH
in 0 tem 29.6.2015 obvestila njihove skrbnike. NSje od generalnega direktorja zahteval cim prejsnje
sprejetje cenika za vrednotenje posameznih pravic iz avtorskih pogodb.

Na 16. redni seji (dne 30.9.2015) se je NSseznanil s financnim poslovanjem RTVSiovenija z
vidika sklepanja pogodb, zaposlovanja in stroskov izvajanja programa v letu 2015. Iz predlozenih
podatkov, ki so se nanasali na aktualne kadrovske razpise, je bilo ugotovljeno, da so potekali
postopki zunanjih razpisov, ki jih je ze odobril programski svet za sest delovnih mest (DM) in sest
internih razpisov, od tega ni bilo novinarjev, eden razpis je bil za odgovornega urednika II. programa
in eden za dopisnika iz Beograda. V obdobju od oktobra do decembra 2015, po predhodni odobritvi
programskega sveta, bi naj stekli se postopki za osem zunanjih razpisov, med katerimi ni bilo
novinarskih DM, ampak predvsem DM v financni sluzbi in tehnicnem delu. Iz pregleda zaposlovanja
honorarnih sodelavcev je bilo ugotovljeno, da je bilo 24 zaposlitev, od tega 5 novinarjev. Kar zadeva
zaposlitev od 1.1. do 1.9.2015 jih je bilo skupaj 106. V letu 2015 je bilo angaziranje omejeno na
minimum, iz poslovnih razlogov je nekaj sodelavcev tudi prenehalo sodelovanje z RTV-jem. lavod
vodi pogodbe v sistemu za obracun pogodbenega dela, izplacila so bila v okviru sprejetega PPN2015,
enako celoten nacrt zaposlovanja, tako po stevilu zaposlenih kot po placni masi. Kar zadeva omejitev
zaposlovanja lahko posamezni odgovorni urednik ali vodja sluzbe nove sodelavce angazira Ie
projektno, najvec za 5 mesecev, medtem ko je morala biti v primeru, da se je zelelo angazirati novega
stalnega sodelavca, podana utemeljitev potrebe, izpeljane dolocene analize in postopki ter
pridobljeno soglasje generalnega direktorja. Do takratne prekinitve pogodb na TV Siovenija pa so se
iztekle. Kljub temu, da NS v mesecu septembru, ko je obravnaval predmetno zadevo se ni bil v fazi
obravnave oz. razprave glede plana za leto 2016, je opozoril, da bo bistveno, kako bo zavod zagotovil
sredstva za povecanje mase za place. lato je NSnarocil generalnemu direktorju (sklep 16.4.1.), da se
naj preuci moznost centralizacije in takojsne evidence studentskega dela; prilagoditev sistemizacije
delovnih mest dejanskim potrebam in profilom ter optimizira stroske dela in izkoristi notranje vire v
okviru celotnega poslovanja.

Upostevaje sklep Odbora za kadrovske in pravne zadeve (5.2.1.) in priporocilo NSz 9. redne
seje, da naj vodstvo ob pripravi nove strategije razvoja prouci tudi optimizacijo dela Regionalnih RTV
centrov glede na njihov obseg programa in visino financiranja, je NS zahteval (sklep 16.4.2.) od
vodstva, da predlozi predlog resitve. Vezano na stroskovnike treh najdrazjih oddaj v razvedrilnem
programu, v informativnem programu in v kulturno umetniskem programu TV Siovenija je bilo
ugotovljeno, so bili v gradivu za sejo sicer posredovani vsi stroski, medtem ko so bili razclenjeni Ie
direktni stroski. Iz slednjih je bilo razvidno, da so v primeru oddaje »Ne se hecat« 176.170 € znasale
programske storitve zunanji sodelavci, 94.361 € najemi zunanje produkcije, avtorski honorarji 52.585
€, studentsko delo 10.394 €. Med vecjimi prejemniki sta bila Nacionalni AV center d.o.o. in AA Media
IUSd.o.o. katerih ista oseba je tudi zakoniti zastopnik. Ker je iz celotnega stroskovnika izhajalo, da so
bili vsi stroski, vezani na produkcijo, tudi razdeljeni med ostale izvajalce, je NSzahteval (sklep 16.4.3.)
predlozitev dokumentacije in v primeru obsezne Iistinske dokumentacije vpogled, in sicer: za vse
navedene oddaje predlozitev pogodb; specifikacijo posameznih storitev; kateri postopki so bili vodeni
za transportne stroske, prevoze in zunanje storitve ter poimensko razclenitev honorarjev oddaje »Ne
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se heeat«. NS je na deeembrsko sejo prejel poroeilo zunanjega revizijskega pregleda 0 ugotovitvah

dogovorjenih postopkov v zvezi z razvedrilno oddajo »Ne se heeat«. Obravnava poroeila in ugotovitve

elanov NS po vpogledu v dokumentaeijo so bili zaradi obseznosti sej v zvezi s sprejemanjem

finanenega naerta za leto 2016 prestavljeni na januarsko sejo 2016.

NS je od zaeetka mandata od vodstva zahteval izraeun cene minute programa, naertovanja in

spremljanja realizaeije sprejetega naerta uvedbe sistema pa je spremljal Odbor za nadzar ekonomike

poslovanja in planiranja. Na 15. redno sejo (dne 27.7.2015) je N5 prejel poroCilo TV Siovenija 0

realizaeiji poslovno inteligenenega sistema za planiranje in poroeanje na podroejih programa,

produkeije in finane s primeri posameznih tabel s podatki, ki so predstavljali plan za leto 2016 ter

poroeilo 0 aktivnosti na projektu porazdeljevanja stroskov na podroeju radijske dejavnosti z

opredelitvijo faz izvedbe projekta. Iz poroeila TV Siovenija je izhajalo, da je TV Siovenija projekt

izvedla, medtem ko je N5 pozval vodstvo, da naj eim prej pride do arhitekturne resitve tudi na

porazdeljevanju stroskov radijske dejavnosti. Na 18. redno sejo (dne 1.12.2015) je NS prejel

easovnieo uvedbe izraeuna eene minute radijskega programa in zahteval, da mora biti projekt

izraeuna zakljueen do predloZitve predloga plana za leto 2017.

Vezano na izdelavo normativov za vrednotenje dela na ustvarjalnih delovnih mestih RTV

Siovenija je NS na 11. redno sejo (dne 11.2.2015) prejel vmesno poroeilo (st. 4) vodje projektne

sku pine za izdelavo normativov z vsebinskimi ugotovitvami 0 stanju in rezultatih projekta, s

pojasnilom glede prekoraeitve rokov/odprtih vprasanj in predlogi sku pine. Poroeilo je predhodno

podrobneje obravnaval Odbor NS za kadrovske in pravne zadeve. Ugotovljeno je bilo, da je iz

pregleda dela sku pine mogoee razbrati, da se je skupina drzala rokov, zato odgovornosti za ne

dokoneanje projekta ni prevzela. Poroeilo je imelo datum maj 2014. Odbor je zaprosil za informacijo

o izvajanju projekta ze na svoji 1. redni seji dne 15.5.2014. Na 2. seji odbora, dne 18.6.2014, je bilo

glede normativov pojasnjeno, »da bodo normativi po dogovoru na kolegiju generalnega direktorja v

septembru 2014 posredovani v urednistva, medtem ko bodo s 1.1.2015 implementirani na nivoju

zavoda«. Na veekratna opozorila tako odbora kot NS glede pomembnosti normativov je NS na 9.

redni seji dne 26.11.2014 zahteval, da generalni direktor, »upostevaje pregled podroeij in predloge

nadzornega sveta prejsnjega mandata na deeembrsko sejo 2014 poda pisno pojasnilo vezano na

izvajanje projekta izdelave normativov, ki bo v nadaljevanju podlaga za oeeno 0 potrebnosti stevila

zaposlenih ter stevila honorarnih sodelaveev, kot je zahtevalo Raeunsko sodisee«. Pisno pojasnilo na

deeembrsko sejo NS, ki je bila dne 17.12.2014, ni bilo predlozeno, zato je NS s sklepom 10.1.3.

»zahteval, da se mu do naslednje seje predloZi posnetek stanja na projektu izdelave normativov in 0

izvajanju aktivnosti do zakljueka projekta tekoee poroea na vsaki seji«. Da je zadeva dolgotrajna,

kazejo ze aktivnosti NS prejsnjega mandata. Ta je namree na »Poziv Raeunskega sodisea za ukrepanje

za odpravo nepravilnosti na RTV Siovenija« na 24. redni seji dne 22.2.2013 s sklepom 24.3.3.

»zahteval od vodstva RTV Siovenija, da izdela skladno z zahtevami Raeunskega sodisea analiza

dejanskih potreb po delu red no zaposlenih javnih usluzbeneev in honorarnih sodelaveev, in mu jo

predloZi do naslednje seje.« Iz poroCiia 0 delovanju NS prejsnjega mandata v letu 2013 je razvidno, da

do izdelave analize dejanskih potreb po delu redno zaposlenih javnih usluzbeneev in honorarnih

sodelaveev ni prislo, je pa generalni direktor NS prejsnjega mandata na njegovi zadnji seji, dne

22.1.2014, v okviru pregleda realizacije sklepov, na seji podal ustno informaeijo glede izvajanja

projekta izdelave normativov za ustvarjalne pokliee na RTV Siovenija, ki bodo podlaga za oeeno 0
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potrebnosti stevila zaposlenih ter stevila honorarnih sodelaveev, kot je zahtevalo Racunsko sodisce.

NS je predlagal, da vodstvo 0 nadaljnjih aktivnostih tekoce obvesca NS novega skliea. Ker je 510za

projektno skupino, imenovano s strani generalnega direktorja, in za ukrepe, ki jih je v skladu s

sklepom 24.3.3. zahteval ze NS prejsnjega skliea in popravljalne ukrepe glede na zahtevo Racunskega

sodisca, sta odbor in NS vnovic pozvala generalnega direktorja, naj se pospesi aktivnosti, zlasti na

Televiziji, kjer je vodenje prevzela nova direktoriea, saj je izdelava normativov realizaeija sprejetih

sklepov in dogovorov, ki izhajajo se iz leta 2013. Glede na pomembnost normativov in predolgo

trajanje njihove priprave, kljub upostevanju aktivnosti, ki so bile vodene s strani organa nadzora, je

NS od generalnega direktorja (sklep 11.1.2.) zahteval sprejem normativov za vrednotenje dela na

ustvarjalnih delovnih mestih RTV Siovenija do majske seje, upostevaje ze sprejet sklep 10.1.3.
Na 15. red no sejo NS (dne 27.7.2015) je generalni direktor podal pisno informaeijo, iz katere

je izhajalo, da je v podaljsanjem roku sieer prejel s strani imenovane sku pine dokument »Skupni

normativi za ustvarjalne pokliee RTV Siovenija«, vendar ga se ni bilo mogoce sprejeti. V normativih

namrec, kljub predlogom programskih vodij, dolocene kategorije niso bile ovrednotene. Prav tako je

bilo ugotovljeno, da nekatere oddaje niso sodile v nobeno od obstojecih tipov oddaj. Ker je za

uveljavitev normativov bistvena izvedljivost sistema, da bo ta dejansko zazivel v delovnem okolju, je

vodstvo oeenilo, da normativi se niso v fazi, ko bi jih bilo mogoce sprejeti. Prav tako morajo

normativi, kljub raznolikosti del in delovnih nalog, predstavljati temeljni, predvsem pa enotni sistem,

da bodo v nadaljevanju lahko tudi ena od pod lag za oeeno oziroma izdelavo analize dejanskih potreb

po delu, kot je zahtevalo Racunsko sodisce. Glede na predolgo izvajanje projekta in nedopustno

zamujanje vseh do takratnih rokov, je NS priporocal generalnemu direktorju, naj bodo normativi

sprejeti do sprejemanja PPN za leto 2016. Na 18. redno sejo (dne 1.12.2015) je generalni direktor

predlozil sprejet sklep 0 poskusni uvedbi Temeljnih normativov za ustvarjalne pokliee RTV Siovenija v

casu od 1.1.2016 do 30.6.2016. Po njegovem pojasnilu kljub daljsemu usklajevanju ni bil dosezen niti

splosni konsenz 0 temeljnih normativih niti ni bilo izrazeno nasprotovanje njihovi uvedbi. Zato je na

podlagi posveta s socialnimi partnerji, prejetih pripomb iz javne razprave in sklepa sveta delaveev z

dne 25.11.2015 sprejel sklep 0 njihovi poskusni, sestmesecni uporabi v praksi.

Zakljucek

Tudi v letu 2015 je bilo delovanje NS skladno s temeljnim nacelom opredeljenim v 21. clenu
statuta zavoda, skladno s kate rim so bile aktivnosti delovanja usmerjene v spremljanje, analiziranje,

preverjanje in ukrepanje s eiljem varovanja interesov zagotavljanja ekonomske ucinkovitosti in

uspesnosti poslovanja javnega zavoda RTV Siovenija ter posledicno zagotavljanja izvajanja storitev v

dobro in korist vseh uporabnikov javne Radiotelevizije Siovenija. V razmerju do vodstva zavoda je bilo

delovanje NS neodvisno, v okviru pristojnosti, pri delu clanov NS ni prihajalo do nasprotja interesov.

Na sejah je, razen redkih opravicenih izostankov, bilo zagotovljeno sodelovanje vseh clanov ter

njihovo svobodno in samostojno odlocanje. Vabila na seje in njihovi zapisniki so bili posredovani v

vednost pristojnemu ministrstvu za kulturo. Vodstvu zavoda so bila podana stevilna priporocila in

predlogi. Tako sta bili na pobudo NS izvedeni posodobitev in nadgraditev sistema za obvladovanje

tveganj, vkljucno z vzpostavitvijo kvantifieiranega registra tveganj z identifieiranimi nosilei podrocij

ter uvedeno red no cetrtletno porocanje 0 obvladovanju tveganj (dogovor 16. redne seje).

Vzpostavljen je bil tudi eentralni register vseh pogodb, vezano na katerega je NS na 15. redni seji (dne
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27.7.2015) podprl vzpostavitev sistema elektronskega potrjevanja pogodb. N5 je veekrat opozoril
vodstvo na doslednost realizacije sklepov in spostovanje rokov, medtem ko je julijski seji (dne
27.7.2015) zaradi obseinosti poroeil in gradiv naroeil generalnemu direktorju, naj pri poroeilih 0

realizaciji sklepov predloii register njihove realizacije in ob sklicih sej, glede na dnevni red, pregled
predlaganih sklepov. Na podroejih, kjer je udejanjanje sklepov v praksi zahtevalo daljse easovno
obdobje, so ti se v teku realizacije. Med pomembnejsimi podroeji, kjer realizacija ni bila zadovoljiva
oziroma zadeve se niso bile nerealizirane so: konena realizacija popravljalnih ukrepov zavoda na
ugotovitve zunanjih revizorjev pri pregledu dogovorjenih postopkov za leti 2013 in 2014; cenik za
vrednotenje posameznih pravic iz avtorskih pogodb; predlog optimizacije dela Regionalnih RTV
centrov glede na njihov obseg programa in visino financiranja; zakljueek projekta porazdeljevanja
stroskov radijske dejavnosti oziroma izraeunacene minute radijskega programa in sprejem temeljnih
normativov za ustvarjalne poklice RTVSiovenija. NSbo njihovo izvajanje dosledno spremljal v letu
2016, saj predloieno poroeilo predstavlja Ie letno delovanje organa nadzora v mandatnem obdobju
2014-2018. Sicer pa so sklepi s tekoeimi pregledi njihove realizacije skladno z zakonom redno javno
objavljeni na spletnem naslovu RTVSiovenija. Delovanje NSin njegovih delovnih teles bo v letu 2016
usmerjeno prvenstveno v spremljanje in nadzor nad: zakonitostjo poslovanja; preglednost porabe
sredstev javnega in trinega dela poslovanja; strategijo razvoja javnega zavoda RTVSiovenija 2016-
2020 v povezavi z izvajanjem finanenega naerta 2016 in strateskega naerta trajne ureditve kadrovske
problematike (sklep 18.4.1. v povezavi s sklepi 19. redne seje); racionalizacijo poslovanja in
zmanjsevanje stroskov v smeri stabilizacije finanenega stanja in pripravo plana 2017. NS se bo po
potrebi vkljueeval in obravnaval tudi druga vprasanja in podroeja, skladno s svojimi zakonskimi,
statutarnimi in poslovniskimi pristojnostmi.

V Ljubljani, 29. februarja 2016

Predsednik Nadzornegasveta RTVSiovenija:

dr. DD_m..J.e_n_T_ro_b_e~~d,
Priloga:

Pregled sklepov in dogovorov Nadzornega sveta RTVSiovenija mandata 2014-2018 v obdobju
od 11. redne seje z dne 11. februarja 2015 do vkljueno 19. redne seje z dne 30. decembra
2015
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RADIO
TELEVIZIJA
SlOVENIJA

Nadzorni svet
RTVSiovenija

1550 ljublj,na, Kolodvorsk, 2
tel.: .l86 (0)1 47521 42
i,k" .l86 (0)1 475 21 70
nadzorn 1.svet@rlvslo.sl

PREGLEDSKLEPOV IN DOGOVOROV
NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA

MANDATA 2014-2018
V OBDOBJU OD 11. REDNE SEJEZ DNE 11. februarja 2015
DO VKUUCNO 19. REDNE SEJEZ DNE 30. decembra 2015

11. (edna seja z dne 11. feb(ua(ja 2015

dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 10. redne seje

poroeilo 0 realizaciji sklepov
2. Letno poroeilo 0 poslovanju JZRTVSiovenija in zakljueni raeun za leto 2014
3. Poslovanje Zaloibe kaset in plose, cenik in razvojni naerti za zaloibo
4. Ustreznost meril za koriscenje sredstev iz naslova prodaje financnih nalozb
5. Poroeilo 0 delovanju nadzornega sveta v letu 2014
6. Program dela nadzornega sveta v letu 2015 - okvirne vsebine
7. Tekoeaobvestila generalnega direktorja
8. Predstavitev postopkov pri pobiranju in izterjavi RTVprispevka
9. Pobude, ralOo:

vprasanje sklepanja avtorskih pogodb, v zvezi z uveljavljanjem pravic pri prenosu izkljuenih in neomejenih
avtorskih pravi,cna RTV Siovenija in visino ustreznih nadomestil

1. POTRD/TEV ZAP/SN/KA 10. REDNESEJE

11.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 10. redne seje.

POROC/LO REALIZACIJI SKLEPOV

- Poroeilo 0 stanju realizacije projekta porazde/jevanja stroskov po oddajahlminutah /sk/ep 4.1.1. v povewvi 5

sklepomo 7.1.2. in 7.1.3. ter 8.1.2. in 8.1.3. ter dogovorom no 10. seiil - Do zakljueka projekta se 0 aktivnostih
porazdeljevanja stroskov na TV 510venija in radijski dejavnosti poroea nadzornemu svetu na vsaki seji. 5 cHjem
primerljivosti nadzorni svet sprejema predlog Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja, da se v
sistem vneseta plan in realizacija plana 2014 ter plan 2015 za celotno televizijsko dejavnost, vkljueno z
regionalnima centroma.

- Najem telekomun/kaeijsk/h objektov IR7V SLO-MORSI- Vodstvo 0 dogajanju tekoee obvesea nadzorni svet.

- /zvajanje projekta izdelave normativov, k/ bodo v nada/jevanju pod/aga za oeeno 0 potrebnost/ stevila
zapos/enih ler slevila honorarnih sode/aveev. kot je zahlevalo Raeunsko sod/see Isk/ep 10.1.3./

11.1.2. Nadzorni svet nalaga generalnemu direktorju sprejem normativov za vrednotenje dela na ustvarjalnih
delovnih mestih RTV Siovenija do majske seje nadzornega sveta v letu 2015 in, da uposteva ze sprejet
sklep 10.1.3.
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- P/acevanje pravic kolektivnim orqanizacijam (skieD 3.1.2. v povezavi z dogovorom no 7. seii in sklepi 9.5.4 .. 9.5.5. in 9.5.6.1-

Vodstvo 0 aktivnostih urejevanja razmerij tekoee obveseanadzorni svet.

- Ukrepi na podrocju racionalizacije in optimizacije dela - Dogovor je bil realiziran. Odboru za kadrovske in
pravne zadeve so bili predlozeni dopolnjeni ukrepi z roki in odgovornimi osebami.

- Strateski in letni nacrt dela notranje revizije ter Pravilnik 0 delovanju notranje revizije (dogovor 10. redoe seje)-

Nadzorni svet je prejel povzetek Letnega naerta sluzbe za notranjo revizijo 2015 in osnutek Pravilnika 0
delovanju notranje revizije. Ob tem ugotavlja, da v predlozenih dokumentih niso upostevana priporoeila
Odbora za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja, niti nista usklajena z vodstvom zavoda. 5kladno z
Usmeritvami za drzavno notranje revidiranje se nadzorni svet z dokumentoma Ie seznanja. Zaradi
neusklajenosti temeljnih dokumentov za notranje revidiranje nadzorni svet podpira zunanjo presojo notranje
revizije in do zakljueene zunanje presoje zaeasninaert notranjega revidiranja 2015.

- Vzpostavitev Centralneqa reqistra poqodb RTV Siovenija (sk/ep6.2.5.)- 5klep 6.2.5. je realiziran.

Nadzorni svet je prejel v vednost dopis predsednika 0 posredovanju dokumentacije v zadevi »RTV510venija-
zaprosilo za podatke in dokumentacijo«, st. 2311-556/2013/10.

2. LETNO POROCILO 0 POSLOVANJU JZRTV SLOVENIJA IN ZAKUUCNI RACUN ZA LETO2014

11.2.1. Nadzorni svet na podlagi 2. alineje 27. elena Zakona 0 Radioteleviziji 510venijasprejema nerevidirano
letno poroCHoRTV510venijaza leto 2014.

11.2.2. Presezekprihodkov nad odhodki tekoeega poslovnega leta znasa121.853 € in ostane nerazporejen.

11.2.3. Nadzorni svet ugotavlja, da znasa na dan 31.12. 2014 vrednost sredstev (aktive) oziroma virov
sredstev (pasive) 123.811.464 €.

11.2.4. 5kupni presezek prihodkov nad odhodki RTV510venijav visini 12.218.305 € ostane nerazporejen in se
izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.

11.2.5. Nadzorni svet ugotavlja, da znasa presezek prihodkov nad odhodki iz opravljanja trzne dejavnosti
23.778.229 € ter presezekodhodkov nad prihodki iz opravljanja javne sluzbe 23.656.376 €. V skladu s
14. elenom Zakona 0 Radioteleviziji se je presezek prihodkov nad odhodki iz naslova tdne dejavnosti
porabil za pokrivanje presezkaodhodkov nad prihodki na javni sluzbi.

11.2.6. Nadzorni svet ugotavlja, da zavod izkazujev izvenbilaneni evidenci 2.408.895 € potencialnih terjatev.

11.2.7. Nadzorni svet ugotavlja, da zavod izkazuje v izvenbilaneni evidenci 67.506.928 € potencialnih
obveznosti.

11.2.8. Nadzorni svet potrjuje predloge Popisnih komisij in se strinja z odpisi materiala ter gotovih proizvodov
v visini 16.598 €, kar bremeni stroske tekoeega poslovanja in odpisi osnovnih sredstev, katerih sedanja
vrednost znasa7.606 € in bremeni prevrednotovalne poslovne odhodke.

3. POSLOVANJE ZALOiBE KASET IN PLOSC,CENIK IN RAZVOJNI NACRTI ZA ZALOiBO

11.3.1. Nadzorni svet naroea, da se mu, vezano na poslovanje Zalozbe kaset in plose RTVSiovenija, do
naslednje seje predlozi:
a) bruto bilanco za leta 2012, 2013 in 2014
b) stevilo zaposlenih z opisi delovnih mest in nalog po posameznikih
c) opis prostorov in osnovnih sredstev
d) navedba 10 najvecjih kupcev
e) navedba 5 najvecjih dobaviteljev
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f) pojasnilo kako poteka izbor izvajaicev, za katere se izvede zaloznistvo.

11.3.2. Nadzorni svet RTV Siovenija na podlagi dolocila 27. clena Zakona in 22. clena Statuta RTV Siovenija
sprejme Cenik (zbirni) gotovih proizvodov ZKP RTV Siovenija, Cenik za tehnicne storitve, ki jih ZKP RTV
Siovenija nudi zunanjim narocnikom in Nadomestila (licencnine) za last no produkcijo in arhivsko
gradivo za izid na nosilcih zvoka ter za digitalno distribucijo.

Ceniki stopijo v veljavo s 01.03.2015 in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb ali novih cenikov.
Za njihovo ustrezno javno objavo je zadoliena Zaloiba kaset in plosc RTV Siovenija.

4. USTREZNOST MER/L ZA KOR/SCENJE SREDSTEV /Z NASLOVA PRODAJE F/NANCN/H NALOZB

11.4.1. Nadzorni svet RTV Siovenija je obravnaval ustreznost Meril za koriscenje sredstev, prejetih iz kupnine
za delnice Eutelsat in drugih prihodkov iz tega naslova ter sprejel naslednje spremembe in dopolnitve:

- v 1. clenu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Ta merila urejajo pogoje in postopke odobritve porabe sredstev, pridobljenih s prodajo vrednostnih
papirjev in sicer:
- obveznice Republike Siovenije in
- delnice Eutelsat Communications
(v nadaljnjem besedilu »sredstva iz prodaje financnih naloib«).«
- termin »razvojna sredstva« se nadomesti s »sredstva iz prodaje financnih naloib«
- termin »razvojni projekti« se nadomesti z »projekti financirani iz prodaje financnih naloib«
- v 2. clenu se doda cetrti odstavek, ki se glasi:
»Ne glede na 1. in 2. odstavek tega clena se lahko kupnina od prodaje delnic ali obveznic po predhodni
odobritvi nadzornega sveta nameni tudi za trajno resevanje stratesko pomembnih vprasanj v zvezi s
poslovanjem javnega zavoda.«
- v 3. clenu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
»Odobrena visina sredstev iz prodaje financnih naloib za vsak namen, ki je naveden v 2. clenu, mora
biti objavljena v Informatorju v obliki sklepa nadzornega sveta.«
- 9 . clen se razveljavi
- 10. clen postane 9. clen.

11.4.2. Nadzorni svet RTV Siovenija na podlagi dolocbe 6. in 33. clena poslovnika sprejme Spremembe in
dopolnitve Meril za koriscenje sredstev, prejetih iz kupnine za del nice Eutelsat in drugih prihodkov iz
tega naslova. Precisceno besedilo bo objavljeno v Informatorju.

5. POROC/LO 0 DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2014

11.5.1. Nadzorni svet RTV Siovenija na podlagi dolocbe 9. clena svojega poslovnika sprejme »Porocilo 0

delovanju Nadzornega sveta RTV Siovenija v letu 2014«. Porocilo bo posredovano: predsedniku
Driavnega zbora, predsedniku Vlade, ministrici za kulturo, predsednikom reprezentativnih sindikatov
RTV Siovenija in naslovnikom v skladu s 27. clenom Zakona in 22. elenom Statuta RTV Siovenija.
Objavljeno bo tudi na spletnem portalu RTV Siovenija.

6. PROGRAM DELA NADZORNEGA SVETA V LETU 2015 - OKV/RNE VSEB/NE

11.6.1. Nadzorni svet sprejme program dela z okvirnimi vsebinami v letu 2015.

7. TEKOCA OBVEST/LA GENERALNEGA D/REKTORJA

- Pred/oqi sprememb in dopo/nitev cenikov, prodojnih poqojev in poketov (MMC. RCMB, TVSLOI

11.7.1. Nadzorni svet RTV Siovenija na podlagi dolocila 27. elena Zakona in 22. clena Stat uta RTV Siovenija
sprejme predlagano dopolnitev Cenika MMC, dodatno paketno ponudbo, spremembo posebnih
popustov in uvedbo dodatnega mreinega oglasevalskega sistema na MMC.
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11.7.2. Nadzorni svet RTV siovenija na podlagi doloeila 27. elena 2akona in 22. elena statuta RTV siovenija
sprejme predlagano dopolnitev prodajnih pogojev RCRTV Maribor.

11.7.3. Nadzorni svet RTVsiovenija sprejme predlagano spremembo Otroskega paketa TV siovenija.

11.7.4. Nadzorni svet RTV siovenija sprejme predlagano dopolnitev Letnih sportnih paketov 2015 na TV
siovenija.

- Prodojo umesconjo izdelkov v oddoji kviz )}Vem«

11.7.5. Nadzorni svet se je seznanil in sprejema predlagano prodajo umeseanja izdelkov v oddaji kviz ),VEM« v
prvi sezoni (do poletne sheme).

11.7.6. Nadzorni svet naroea generalnemu direktorju, da ga na vsaki redni seji seznani s prodajo umeseanja
izdelkov v vsebine, skladno z 2akonom 0 avdiovizualnih medijskih storitvah.

- Tekoco obvestilo 5 podracjo oqlosevonjo praqramov RTV SLO - Nadzorni svet je prejel pisno informacijo
»Tekoea obvestila s podroeja oglasevanja RTV programov«, st. 01-53/2015 z dne 02.02.2015, iz katere izhaja,
da od zadnjega poroeanja ni nie novega v primeru tozbe Class I v zvezi s spremembo prodajnih pogojev za
oglasevanje v sPN 2010, medtem ko je v primeru zahtevka Media Publikuma in bremepisa RTV siovenija za
nedoseganje garancije volumna (sPN 2010) za dne 26.02.2015 razpisan prvi narok. Nadzorni svet naroea
vodstvu, da ga 0 dogajanju v obeh zadevah se naprej tekoee obvesea.

- Nov Pravilnik 0 izploCilu sejnin

11.7.7. Nadzorni svet na podlagi 28. elena 2akona 0 Radioteleviziji siovenija (Uradni list RS, st. 96/2005 s
spremembami), 22. elena Stat uta J2 RTV siovenija (Uradni list R5, St. 106/2006 s spremembami), 11. elena
poslovnika in Uredbe 0 sejninah in povraeilih stroskov v javnih skladih, javnih agencijah, javnih zavodih
in javnih gospodarskih zavodih (Uradni list R5,51.16/2009 s spremembami) sprejme nov »Pravilnik 0 sejninah
in povraeilu drugih stroskov elanom Programskega in Nadzornega sveta RTV siovenija, njunih organov
in delovnih teles ter programskih odborov«.
2 dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati Pravilnik 0 izplaeilu sejnin in povraeilu drugih
stroskov elanom Programskega in Nadzornega sveta RTV siovenija, njunih organov in delovnih teles
ter programskih odborov, ki je bil objavljen v Informatorju stevilka 136 dne 28.4.2009 in spremembe v
Informatorju stevilka 161 dne 21.6.2013.
Pravilnik zaene veljati naslednji dan po sprejemu na nadzornem svetu, uporablja pa se od 1.1.2015
dalje. Pravilnik bo objavljen v Informatorju in na spletnih straneh RTV siovenija.

Nadzorni svet je prejel obvestili 0 mesecnih plaeilih nadomestil sAZAs-u po pogodbi z dne 25.5.2004 in zavodu
IPF po pogodbi z dne 14.7.2009 za mesec november 2014 ter nakazilo sA2As-u na notarsko skrbniski raeun za
mesec december 2014 in IPF plaeilo nadomestila za december 2014.

8. PREDSTAVITEV POSTOPKOV PRI POBIRANJU IN IZTERJAVI RTV PRISPEVKA

Nadzornemu svetu so bili na seji predstavljeni postopki pri pobiranju in izterjavi RTV prispevka.

9. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet potrjuje dogovore in sklepe sprejete na februarskih sejah odborov.

- Vprasonje skleponjo ovtorskih poqodb. v zvezi z uveljovljonjem pravic pri prenosu izkljucnih in neomejenih
ovtorskih pravic no RTV Siovenijo in visino ustreznih nodomestil

11.9.1. Nadzorni svet naroca vodstvu RTV siovenija, da preveri vsebino izvajalskih in avtorskih pogodb ter jih
po potrebi uskladi z dolocbami 2akona 0 avtorski in sorodnih pravicah, da uposteva pravice avtorjev,
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izvajaleev in produeentov, kot je doloeeno s predmetnim zakonom ter nadzornemu svetu do naslednje
seje predlozi z zakonskimi doloebami usklajene tipske pogodbe.

12. redna seia z dne 25. marca 2015

dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 11. redne seje
2. Revizijsko poroeilo 0 poslovanju RTVSiovenija v letu 2014
3. Pregled sodil za razporejanje stroskov po dejavnostih
4. Posodobitev registra tveganj
S.Tekoea obvestila generalnega direktorja
6. Pobude, ramo

1. POTRD/TEV ZAP/SN/KA 11. REDNESEJE

12.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 11. redne seje.

2. REV/ZIJSKOPOROC/LO 0 POSLOVANJU RTV SLOVEN/JA V LETU 2014

Nadzorni svet se je seznanil s poroeilom neodvisnega revizorja druzbe za revizijo in svetovanje REalinea d.o.o.
o reviziji raeunovodskih izkazov javnega zavoda RTV Siovenija za leta 2014. Po mnenju revizorja so
raeunovodski izkazi v vseh pomembnih pogledih pripravljeni v skladu z Zakonom 0 raeunovodstvu in z njimi
povezanimi podzakonskimi predpisi. V skladu z zahtevami Zakona 0 javnih finaneah in Zakona 0 RTV Siovenija
je javni zavod izdelal letno poroeilo za poslovno leto 2014, katerega informacije v poslovnem poroeilu so
skladne s prilozenimi raeunovodskimi izkazi.

12.2.1. Nadzorni svet naroea generalnemu direktorju, da do naslednje seje predlozi Poroeilo revizorja 0

ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leta 2014 z odzivnim poroeilom vodstva zavoda, v katerem naj
bo predstavljen naert ukrepov in sprejete aktivnosti na priporoeilo revizorjev, vkljueno z roki in
odgovornimi osebami za izvedbo popravljalnih ukrepov.

3. PREGLEDSODIL ZA RAZPOREJANJESTROSKOVPO DEJAVNOST/H

12.3.1. V skladu z 8. elenom Zakona 0 preglednosti finanenih odnosov in loeenem evidentiranju razlienih
dejavnosti IUr./. RS st., 33/2011; 2PFOlERD-l) je potrebno za vodenje loeenih raeunovodskih evidene po
posameznih dejavnostih uporabljati sodila. Njihovo doloeitev in spremembo sprejme organ nadzora,
medtem ko ustreznost sodil v skladu z 9. elenom istega zakona preveri revizor in pod a pisno mnenje.
Nadzorni svet ugotavlja, da je sodila za razporejanje stroskov po dejavnostih sprejel nadzorni svet na
seji dne 22.2.2013 (sklep 24.1.7) in da se sodila niso spremenila. Pozitivno mnenje na uporabljena
sodila za razporejanje stroskov po dejavnostih je podal tudi neodvisni revizor v mnenju k
raeunovodskim izkazom za leto 2014.

4. POSODOS/TEV REG/STRA TVEGANJ

12.4.1. Nadzorni svet se je seznanil s poroeilom 0 aktivnostih za posodobitev Registra tveganj v RTV Siovenija
in naroea generalnemu direktorju, da 0 izvajanju aktivnosti poroea na vsaki seji do zakljueka projekta
in do naslednje seje pripravi terminski naert izvedbe projekta.

5. TEKOCA OSVESTILA GENERALNEGA D/REKTORJA

Nadzornemu svetu je bilo predlozeno:
vmesno poroeilo projektne skupine za pripravo sistema planiranja in poroeanja po stroskovnih nosilcih
za podroeje radijske dejavnosti;
poroeilo TV Siovenija 0 realizaeiji poslovno inteligenenega sistema za planiranje in poroeanje na
podroejih programa, produkcije in finane, 0 izdelavi normativov ter 0 pripravi reorganizaeije TV
Siovenija in uvajanju sodobnih produkcijskih in delovnih proeesov;
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dopis generalnega direktorja 0 izbiri izvajalca zunanje presoje notranje revizije s prilogami;
obvestili 0 mesecnih plaCilih nadomestil Zavodu IPF pO pogodbi z dne 14.7.2009 in deponiranju zneska
nadomestila za uporabo varovanih del in repertoarja Zdruzenja SAZAS na notarsko skrbniski racun za
meseca januar in februar 2015.

6. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel v vednost dopis Sindikata novinarjev Siovenije v zvezi s primerom pogodbenega
novinarja RTV Siovenija in na seji ustno pojasnilo vodstva zavoda 0 zakljucku spora.

Vodstvo RTV Siovenija do naslednje seje pripravi pisni odgovor na navedbe v odzivu Gospodarsko interesnega
zdruzenja SNAVP z dne 09.3.2015 na odziv vodstva RTVSiovenija na predlog sprememb Zakona 0 medijih, ki je
bil dne 26.1.2015 poslan predsedniku Drzavnega zbora.

Nadzorni svet je prejel v vednost pisno pojasnilo vodstva TV Siovenija na pisma gledalcev in poslusalcev glede
soocenj v oddaji »AIi nas caka referendum 0 pravicah istospolnih?« dne 10.3.2015 na TV SLO 3.

12.6.1. Do naslednje seje se nadzornemu svetu predlozi pisno porocilo 0 dinamiki izvajanja in porabi sredstev
v odnosu na sprejeti PPN 2015 v UPE KUPTV Siovenija.

Nadzorni svet je bil seznanjen s prosnjo clanice nadzornega sveta gaoSimeone Rogelj, da se ji omogoci vpogled
v problematiko povezano z zaposlenimi na oddajnih centrih, ki se nanasa na delovni cas. Vodstvo naj do
naslednje seje nadzornemu svetu pisno pojasni:

kaj je bilo do sedaj ze resenega oz. storjenega v smeri resevanja omenjene problematike in kaksna
financna tveganja povzrocajo za zavod vlozene tozbe zaposlenih iz tega naslova na pristojna sodisca in
kako poteka razresevanje oz. kaksni so nacrti proti-potresne obnove studia 14/26 na Radiu Siovenija.

12.6.2. Do naslednje seje nadzornega sveta vodstvo za obdobje od leta 2010 predlozi: seznam zaposlenih, ki
imajo ali so imeli z RTV Siovenija sklenjene avtorske pogodbe; predmet pogodb; obdobje trajanja
pogodb in zneske pogodb.

12.6.3. Nadzorni svet se je seznanil s predlogom dokoncnega osnutka poravnave in ureditvijo razmerij med
RTV Siovenija in Zavodom IPF.

Predstavitev in ogled regionalnega RTV centra Maribor.

13. redna seja z dne 22. aprila 2015 in nadalievanja seje z dne 05. maja 2015

dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 12. redne seje

porocHo 0 realizaciji sklepov 11. in 12. redne seje
2. PorocHozunanjega revizorja 0 ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2014 in odzivno porocHo

vodstva zavada
3. Porocilo zunanje presoje notranje revizijske sluzbe
4. PoslovanjeZKPRTV510venija(realizacija sklepa 11.3.1.)
5. PorocHo0 poslovanju zavoda v obdobju 1-111/2015
6. ParacHa 0 poslovanju pocitniskih domov in cenik za letovanje v sezoni 2015
7. Tekoca obvestHageneralnega direktorja
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8. Spremembe in dapalnitve Statuta JZRTVSiavenija
9. Pabude, ralOa

1. POTRD/TEV ZAP/SN/KA 12. REDNE SElE

13.1.1. Nadzarni svet potrjuje zapisnik 12. redne seje.

PORoe/LO 0 REALIZACIJI SKLEPOV 11. /N 12. REDNE SElE

- PoroCilo 0 stanju realizaeije prajekta porazdeljevanja stroskov po oddajahlminutah (sklep 4.1.1. v povezovi 5

sklepomo 7.1.2. in 7.1.3. ter 8.1.2. in 8.1.3. ter dogovorom no 10. seii) - Glede na to, da je na TV Siovenija proces
standardizacije produkcijskih postopkov in tipizacija oddaj v teku ter je naertovano, da bo vnos optimiziranih
produkcijskih in delovnih narmativov (interni stroski) v podatkovni model zakljueen v mesecu juniju 2015, TV
Siovenija na prvo redno sejo nadzornega sveta po zakljueku predlozi koneno poroeilo in na seji predstavi nekaj
konkretnih primerov, medtem ko vodja projekta za pripravo sistema planiranja in poroeanja po stroskovnih
nosilcih za podroeje radijske dejavnosti predlozi na sejo v mesecu maju 2015 evalvacijsko poroeilo z
opredelitvijo naslednje faze izvedbe projekta.

- Najem telekomunikacijskih objektov (RTV SLO-MORS) - Nadzorni svet se je seznanil z informacijo generalnega
direktorja 0 dogovoru za sklenitev najemne pogodbe 0 vzajemnem koriseenju telekomunikacijskih objektov.

- (zvajanje projekta izdelave normativov, ki bodo v nadaljevanju podlaga za oeeno 0 potrebnosti stevila
zaposlenih ter stevila honorarnih sodelaveev, kot je zahtevalo Raeunsko sodisee (sklep 10.1.3. v povezovi 5 sklepom

11.1.2.1- Generalni direktor skladno s sklepom 11.1.2. sprejme normative za vrednotenje dela na ustvarjalnih
delovnih mestih RTV SLO do majske seje nadzornega sveta 2015 in uposteva ze sprejet sklep 10.1.3.

- Placevanje pravic kolektivnim orqanizacijam (skieD 3.1.2. v povezavi z doqovorom no 7. seii in sklep; 9.5.4.. 9.5.5. in 9.5.6,1-
Vodstvo 0 aktivnostih urejevanja razmerij tekoee obvesea nadzorni svet.

13.1.2. Vodstvo do naslednje seje predlozi poroCilo 0 doseganju kvot slovenske glasbe v programih RTV
Siovenija v letu 2014.

- Centralni register Doaodb RTV Siovenijo - Nadzorni svet naroea generalnemu direktorju, da se naj do
30.6.2015 uskladi Centralni register pogodb z vsemi veljavnimi pogodbami in pogodbami, ki imajo pravne in
finanene posledice na poslovanje zavoda.

- Poroeilo 0 delovanju nadzornega sveta v let" 2014 (sklep 11.5.1.) - Nadzorni svet se je seznanil s pisnim
PoroCiiom Odbora Dl za kulturo in Komisije Dl za nadzor javnih financ k "Poroeilu 0 delovanju Nadzornega
sveta RTV Siovenija v letu 2014«, ki sta se s poroeilom nadzornega sveta seznanila ter informacijo predsednika
o obravnavi poroeila na Komisiji Drzavnega sveta za kulturo, znanost, solstvo in sport.

- Vprasanje sklepanja avtorskih pogodb, v zvezi z uveljavljanjem pravie pri prenosu izkljuenih in neomejenih
avtorskih pravie na RTV Siovenija in visino ustreznih nadomestil (sklep 11.9.1.) - Upostevaje sklep Odbora za
kadrovske in pravne zadeve 7.2.1., skladno s kate rim vodstvo dopolni pojasnilo 0 upostevanju doloeil lakona 0

avtorskih in sorodnih pravicah v vsebini izvajalskih in avtorskih pogodb, pridobi tolmaeenje 107. in 108. elena
omenjenega zakona, uskladi pogodbe in pojasni visino nadomestil glede na stroskovnik javne sluzbe, nadzorni
svet soglasa s predlogom, da se obravnava na podlagi dopolnjenega poroCiia opravi na naslednji seji odbora.

- Posodobitev registra tveganj (sklep 12.4.1.1

13.1.3. Nadzorni svet je prejel plan aktivnosti pri posodobitvi in upravljanju z registrom tveganj. Ob tem
naroea generalnemu direktorju, da v skladu s cilji projekta, da upravljanje s tveganji postane
kontinuiran proces v zavodu, zagotovi, da odgovorne osebe v zavodu - direktorji, odgovorni uredniki,
vodje enot in sluzb in ostali zaposleni, ki so lastniki procesov - opredelijo tveganja za svoje podroeje in
ukrepe za njihovo zmanjsanje. 0 izvajanju aktivnosti generalni direktor poroea na vsaki seji do
zakljueka projekta.
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- Odgovor no odziv Gospodorsko interesnego zdruienjo SNAVP - Nadzorni svet naroea vodstvu zavoda, da
odgovor dopolni 5 podatki in zneski glede na navedbe v dopisu GIZ SNAVP.

- Realizacija sklepa 12.6.1. - Nadzorni svet je prejel poroeilo 0 dinamiki izvajanja in porabi sredstev v odnosu
na sprejeti PPN 2015 v UPE KUPTV Siovenija.

- Problematika de/ovnega casa na oddajnih centrih (OC) - Nadzorni svet je prejel pisno pojasnilo, iz katerega
po zagotovilu vodje OE OZ izhaja, da je delovni eas na oddajnih centrih urejen skladno 5 potrebami delovnega
procesa, upostevane so vse omejitve iz ZOR in Kolektivne pogodbe JZ RTV Siovenija, delavcem so plaeani vsi
dodatki, ki jih doloea Kolektivna pogodba javnega sektorja. Kar zadeva tozb je bila leta 2013 vlozena ena.
Ocena tveganja je majhna.

- Sanacija Studia 14 na Radiu Slovenija - Nadzorni svet je prejel pojasnilo vodstva glede sanacije Studia 14 na
Radiu Siovenija. Izvedba statiene sanacije oz. proti-potresne obnove se bo prieela v letosnjem letu in bo z
akustiko ter notranjo opremo Studia koneana septembra 2017.

- Pregled internih honorarjev oz. izplacil po avtorskih pogodbah redno zaposlenim v obdobju 2010-2014 (sklep
12.6.2.1

13.1.4. Nadzorni svet je prejel pregled izplaeil po avtorskih pogodbah redno zaposlenim"v obdobju 2010-2014
in skladno 5 sklepom Odbora za kadrovske in pravne zadeve 7.3.1. dopolnjen pregled izplaeil za leti
2013 in 2014 5 podatki 0 obstojeeih delovnih mestih. Ceprav je vodstvo zavoda v zadnjem obdobju
drastieno zmanjsalo stevilo internih honorarjev redno zaposlenim, nadzorni svet naroea generalnemu
direktorju, da se naj v primerih, kadar se izkazujejo stalne potrebe po delu glede na sistemizirana
delovna mesta, zadevo uredi na sistemski ravni.

2. POROCILO ZUNANJEGA REVIZORJA 0 UGOTOVITVAH DOGOVORJENIH POSTOPKOV ZA LETO 2014 IN
ODZIVNO POROCILO VODSTVA ZAVODA

13.2.1. Nadzorni svet je prejel odzivno poroeilo vodstva zavoda na ugotovitve revizorja pri pregledu
dogovorjenih postopkov za leto 2014. V odzivnem poroeilu so predstavljeni popravljalni ukrepi z roki
in odgovornimi osebami za njihovo izvedbo. Prav tako je v poroCiio vkljueen pregled ustreznosti
popravljalnih ukrepov glede na ugotovitve pri revizijskem pregledu za leto 2013, in sicer glede
obraeunanih dodatkov pri plaeah v letu 2013 in ustreznosti podatkov v aplikaciji EVI za prenos v
obraeunu plae in arhiviranje dokumentacije za roene vnose podatkov v aplikacijo EVI. V primeru
slednjih gre za izvedbo ukrepov, ki se niso bili dokoneno realizirani v letu 2014.
Nadzorni svet naroea generalnemu direktorju, naj tekoee spremlja potek realizacije popravljalnih
ukrepov in v primeru odstopanj ustrezno ukrepa. Glede na doloeene roke se vmesno poroeilo 0

realizaciji sprejetih popravljalnih ukrepov nadzornemu svetu predlozi na septembrsko sejo in koneno
poroeilo na decembrsko sejo 2015.

3. POROCILO ZUNANJE PRESOJENOTRANJE REVIZIJSKESWZBE

13.3.1. Nadzorni svet se je seznanil 5 Poroeilom 0 izvedbi zunanje presoje kakovosti delovanja Sluzbe notranje
revizije v javnem zavodu RTV Siovenija in zahteva od generalnega direktorja RTV Siovenija, da do
naslednje seje pripravi predlog ukrepov za odpravo ugotovljenih pomanjkljivosti in neskladij.

4. POSLOVANJE ZKP RTV SLOVENIJA (REALIZACIJA SKLEPA11.3.1.)

Nadzorni svet bo poslovanje Zalozbe kaset in plose celovito obravnaval na naslednji seji, ko bo hkrati
predlozena tudi vizija razvoja zalozbe oz. zalozniske dejavnosti skladno 5 predvideno strategijo razvoja javne
Radiotelevizije Siovenija.
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5. POROCILO0 POSLOVANJUZAVODA VOBDOBJU /-111/2015

13.5.1. Nadzorni svet se je seznanil s poroeilom 0 poslovanju RTV 510venija in raeunovodskimi izkazi v obdobju
januar-marec 2015, kazalniki poslovanja in gibanjem zaposlenih (redno/honorarno).
Nadzorni svet opozarja na zaostajanje prihodkov od oglasevanja v odnosu na planirane v obeh
regionalnih RTV centrih in na TV 510venija, zato zahteva od generalnega direktorja ukrepanje in
aktivno iskanje vseh moznosti za izboljsanje stanja.

13.5.2. Nadzorni svet naroea generalnemu direktorju, da se ob periodienih poroeilih 0 poslovanju zavoda
poda tudi poroeila (stevileno in z obrazlozitvijo) glede zaposlovanja in stroskov dela, upostevaje
sprejeti PPN 2015, in naert zaposlovanja honorarnih sodelavcev ter poroeila 0 realizaciji plana nalozb.

13.5.3. Nadzorni svet naroea vodstvu zavoda, da ob polletnem poroeilu 0 poslovanju predlozi poroeilo 0
doseganju programskih delezev neodvisne produkcije po ZMed in ZAvM5 v programih TV 510venija v
obdobju 1-6/2015 s prikazom podatkov, metodologijo izraeuna delezev in spiskom predvajane
produkcije AV del na TV 510venija v obdobju 1-6/2015. Prav tako se naj predlozi seznam predvajanih
oddaj do konca leta 2015 s katerimi bo dosezen delez AV del slovenskih neodvisnih producentov;
pravila za vse oblike sodelovanja z zunanjimi neodvisnimi producenti (AV razpisi, nateeaji, povabila,
itd.). 5kladno z dogovorom 8. seje se naj predlozi tudi izraeun po 85. elenu Zakona 0 medijih (delez
lastne produkcije) v obdobju 1-6/2015.

6. POROC/LO 0 POSLOVANJU POC/TN/SK/H DOMOV /N CEN/KZA LETOVANJEV SEZON/2015

13.6.1. Nadzorni svet ob soglasju 5veta delavcev RTV 510venija v skladu z doloeilom 27. elena Zakona 0 RTV
510venija in 22. elena 5tatuta RTV 510venija potrjuje cenika za letovanje v poeitniskih kapacitetah RTV
510venija (Fiesa, Cateske Toplice) v sezoni 2015.

Nadzorni svet RTV 510venija se je seznanil s poslovanjem poeitniskih domov v letu 2014 in vztrajal na zahtevi,
da se naj poslovanje poeitniskih kapacitet organizira na naein, da njihovo poslovanje pozitivno.

7. TEKOCAOBVEST/LAGENERALNEGAD/REKTORJA

Nadzornemu svetu je bilo predlozeno:

- Postopek prodoje og/osnego prostora v »TV prodaH« od 01.7.2015 dalje in izklicna cena za predmetni
postopek

13.7.1. Nadzorni svet se je seznanil s predlagano izklicno ceno minute TV prodaje in predlaganim postopkom
izbire dveh oglasevalcev za zakup oglasnih blokov TV prodaje za obdobje od 01.7.2015 do 30.6.2016 in
soglasa s predlogom Odbora za nadzor trzenja, da naj vodstvo do naslednje seje pripravi opredelitev
postopka na podlagi predhodno opravljenega poziva potencialno zainteresiranim ponudnikom z
opredelitvijo zahtev oz. pogojev.

- PogoH za izracun dodatnega kolicinskega popusta za doseganje dogovorjenega /etnega obsega og/asevanja
za leto 2015

13.7.2. Nadzorni svet RTV 510venija sprejme predlagane pogoje za izraeun dodatnega kolieinskega popusta za
doseganje dogovorjenega letnega obsega oglasevanja za leto 2015, ki pa niso predmet javne objave.

- Tekoca obvestila 5 podrocja oglasevanja programov RTV SLO - Nadzorni svet je prejel pisno informacijo
»Tekoea obvestila s podroeja oglasevanja RTV programov«, st. 01-148/2015 z dne 7.4.2015, iz katere izhaja,
da od zadnjega poroeanja ni nie novega v primeru tozbe Class I v zvezi s spremembo prodajnih pogojev za
oglasevanje v 5PN 2010, medtem ko je v primeru zahtevka Media Publikuma in bremepisa RTV 510venija za
nedoseganje garancije volumna (5PN 2010) sklican nov narok za 28.5.2015. 5kladno s sklepom 11.7.6. je bil
nadzorni svet seznanjen s prodajo umeseanja izdelkov v vsebine skladno z Zakonom 0 avdiovizualnih medijskih
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storitvah in 5 paketnimi ponudbami, pripravljenimi v okviru sprejetih cenikov in mogocih popustov, kot izhaja
iz sprejetih Pogojev za oglasevanje v programih RTVSiovenija.

Nadzorni svet je prejel obvestili 0 meseenem plaeilu nadomestila Zavodu IPF in deponiranju zneska
nadomestila za uporabo varovanih del in repertoarja Zdruzenja SAZAS na notarsko skrbniski raeun za mesec
marec 2015.

SKLEPI NAOAUEVANJA 13. REONE SEJEZONE 05.05.2015

8. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE STATUTA JZ RTV SLOVENIJA

13.8.1. Nadzorni svet v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 27. elena Zakona 0 Radioteleviziji Siovenija, ob
predhodnem soglasju Programskega sveta RTV Siovenija z dne 20.4.2015, sprejme predlagane
spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda RTVSiovenija.

Za objavo sprememb in dopolnitev stat uta v Uradnem Iistu RSposkrbi Pravna pisarna RTV 510venija.

9. POBUDE, RAZNO

13.9.1. Nadzorni svet potrjuje dogovore in sklepe sprejete na aprilskih sejah odborov.

- /nformacija 0 moznosti nakupa lokacije Viator Vektor - Nadzorni svet se je seznanil z informacijo glede
moznosti ureditve logistienega centra in naroea generalnemu direktorju, naj pripravi naert trajne ureditve
logistienega centra RTV Siovenija z variantnimi predlogi moznih lokacij, kjer bi se v primeru zapletov z Viator
Vektor lahko skladiseila oprema in vozila, vkljueno z izraeuni neto sedanjih vrednosti vseh alternativ, virom
sredstev -z oz. brez prodaje prostorov na Mariborski ulici v Ljubljani- in denarnim tokom. Predlozeno
predhodno obravnava Odbor za spremljanje investicij, javnih naroeil in poslovnih pogodb.

- Problematika zapos/ovanja rednih poqodbenih sode/avcev na JZ RTVSlovenija - Nadzorni svet se je seznanil s
pravnimi podlagami za resitev vprasanj, ki izhajajo iz pogodbenih ali drugih razmerij s sodelavci, ki izkazujejo
elemente delovnega razmerja.

- Sklepa 4-6 in 4-7 nadaljevanja 10. redne seje proqromskeqa sveta - Odgovor programskemu svetu posreduje
predsednik nadzornega sveta.

- Zahteva vodstva proqramskemu svetu za izdajo soq/asja za zacetek izvedbe zaposlitvenih postopkov in
sk/epanje poqodb po uveljavitvi Zakona 0 uravnotezenju javnih (inane za obdobje maj-avqust 2015 - Nadzorni
svet je prejel do pis predsednika programskega sveta z dne 17.4.2015 s spremljajoeim dopisom generalnega
direktorja st. 01-164/2015 z dne 13.4.2015. Nadzorni svet zahteva, da je predlog skladen s sklepom 7.3.1. 7.
redne seje nadzornega sveta z dne 26.9.2014 in s sprejetim PPN 2015.

Skladno z dogovorom in s sklepom 7.4.1. Odbora za kadrovske in pravne zadeve je nadzorni svet prejel
dopolnitev podatkov 0 Centralnem registru pogodb in dopolnjeno poroCiio 0 stevilu zaposlenih po
kadrovskem naertu 2015 skladno z Uredbo, st. 01.196/2015 z dne 29.4.2015.

Nadzornemu svetu se do naslednje seje predlozi:
poroeila z ugotovitvami notranje revizije 0 revidiranju tistih koprodukcij, ki so bile predmet revidiranja
tudi zunanje revizije;
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informacijo glede kariernih in izobrazevalnih naertov RTV Siovenija, koliko sredstev RTV namenja
izobrazevanju zaposlenih in kje se ti izobrazujejo;
oceno posledic ob morebitnem prenehanju veljavnosti lUJF-a;
oceno gibanja delnic Eutelsat Communications v prihodnje
glede na netoenost zapisa v easopisu javnega zavoda RTV Siovenija »Krieae«, st. 03/04, april 201S,
stran 4, »Reorganizacija informativnega programa TV in Radio«, v uvodu »/.'; koncno odloCitev 0

spremembah statuta pa sa pred dnevi sprejeli tudi nadzorniki.«, nadzorni svet skladno s pravico do
popravka zahteva celovito predstavitev statutarnih in organizacijskih sprememb s poudarkom ciljev in
zahtevo nadzornega sveta po dodatni pisni dopolnitvi obrazlozitve vodstva ob sprejemanju sprememb
statuta. Prav tako nadzorni svet v zvezi z napaeno objavo zahteva pisno pojasnilo urednika;
koliksni so stroski vsake oddaje »Ne se hecat« s pregledom vseh stroskov, vkljueno s honorarji vseh
sodelujoeih in visino honorarja nacionalnega AV centra. Poda naj se tudi primerjava stroskov zadnjih
oddaj Razvedrilnega programa TV Siovenija, ki sta imeli visjo gledanost, in sicer »Moja Siovenija« in
»Misija Evrovizija«.

Vodstvo do junijske seje nadzornemu svetu predlozi informacijo vezano na pripravo nove strategije razvoja z
rokovnikom njenega sprejemanja.

14. redna seja z dne 22. maja 2015 in nadaljevanja seje z dne 17. junija 2015

dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 13. redne seje
2. Ureditev razmerij med JZRTVSiovenija in kolektivnimi organizacijami
3. Spremembe Cenika storitev DE Dddajniki in zveze
4. Pobude, razno

1. POTRD/TEV ZAP/SN/KA 13. REDNESEJE

14.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 13. redne seje.

2. URED/TEV RA2MERIJ MED JZ RTV SLOVENIJA /N KOLEKT/VN/M/ ORGAN/ZACIJAM/

14.2.1. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
finanenih nalozb, dovoljuje prodajo delnic Eutelsat Communications za realizacijo sodne poravnave za
obdobje maj 2007- december 2014 v okviru dogovora med RTV Siovenija in ldruzenjem SAlAS, in
sicer v visini 2.300.000 EUR, ki je v ta namen ze predvidena v PPN 201S, medtem ko naj za razliko v
visini vrednosti poravnave 2.440.822 EUR vodstvo RTV Siovenija pripravi spremembo finanenega
naerta PPN 2015.

3. SPREMEMBE CEN/KA STOR/TEV OE ODDAJN/K//N ZVEZE

14.3.1. Na podlagi 27. elena lakona 0 RTV Siovenija in 22. elena Statuta RTV Siovenija Nadzorni svet RTV
Siovenija potrjuje predlagane spremembe Cenika storitev OE Oddajniki in zveze v toCki 8.1. Oddajanje
TV programa v multipleksu A in 8.2. Cena kolokacije. Spremembe Cenika veljajo od 01.7.2015 dalje.

4. POBUDE, RAZNO

14.4.1. Nadzorni svet je dne 06.5.2015 prejel pobudo Komisije za prepreeevanje korupcije, st. 06210-
2S2/2014-6 z dne 30.4.201S. za izvedbo nadzora v primeru programskih projektov P24 in P30.
Nadzorni svet nalaga vodstvu zavoda, da izvede interno revizijo obeh omenjenih projektov in mu
poroea na naslednji seji.

Nadzorni svet je dne 18.5.201S prejel dopis PU U v zadevi »RTV Siovenija - zaprosilo za podatke in
dokumentacijo«. st. 2311-556/2013/14 z dne 11.5.2015. Skladno z navedbo v drugem odstavku toeke 1.4.
konenega poroeila revizijske hise KPMG, ki je preverjala toenost navedb v anonimnem pismu 0 nepravilnostih
v Informativnem programu TV Siovenija, generalni direktor pozove revizijsko hiso za izdajo pisnega soglasja za
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kopiranje poroeila 0 ugotovitvah pregleda in njegovo posredovanje naslovniku za potrebe, kot izhaja iz dopisa
PU. Zahtevano dokumentacijo naslovniku posreduje predsednik nadzornega sveta.

Nadzorni svet je prejel v vednost:
skladno z dogovorom 13. redne seje besedilo popravka za objavo v naslednji stevilki »Krieaea« in
opravieilo urednika za objavo netoenosti zapisa ob sprejemanju sprememb in dopolnitev stat uta;
do pis predsednika Obalne samoupravne skupnosti italijanske narodnosti predsedniku Vlade RSglede
izvajanja radijskega in televizijskega programa za italijansko narodno skupnost;
poziv generalnega direktorja komisiji za pripravo normativov za vrednotenje dela na ustvarjalnih
delovnih mestih RTV Siovenija, st. 01-231/2015 z dne 29.5.2015, da do 15.6.2015 predloii usklajen
dokument s stalisei Radia in Televizije in do pis Koordinaciji novinarskih sindikatov in Sindikatu
novinarjev TV Siovenija, st. 01-256/2015 z dne 11.6.2015;
obvestili 0 meseenem plaeilu nadomestila Zavodu IPF in deponiranju zneska nadomestila za uporabo
varovanih del in repertoarja Zdruienja SAZASna notarsko skrbniski raeun za mesee april 2015;
Sklepa Delovnega in soeialnega sodisea z dne 12.6.2015 0 zavrienju in 0 zavrnitvi predloga Sindikata
kulturnih in umetniskih ustvarjalcev RTVSiovenija glede skladnosti Sprememb in dopolnitev Statuta JZ
RTV Siovenija z ZRTVS-l in izdaje zaeasne odredbe v predmetni zadevi.

Vezano na 42. elen Zakona 0 uresnieevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) po pojasnilu Ministrstva za
kulturo usposabljanje ni obveznost, ki bi jo morali opraviti ciani Programskega in Nadzornega sveta RTV
Siovenija. Ceprav je RTV Siovenija javni zavod in sodi pod pristojnost Ministrstva za kulturo, je v osnovi
medijska institueija, ki je v eeloti urejena s posebnim zakonom, kateri pa se pri doloebah upravljanja nikjer ne
sklicuje na ZUJIK.

15. ,edna seja z dne 27. ju/ija 2015

dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 14. redne seje

porocilo 0 realizaciji sklepov 13. in 14. redne seje
2. Normativi zavrednotenje dela na ustvarjalnih delovnih mestih RTVSiovenija
3. Porocilo sveta delavcev 0 uresnicevanju ZSDUv JZRTVSiovenija v letu 2014
4. Porocilo 0 poslovanju JZRTVSiovenija v prvem polletju 2015

doseganje programskih delezev po ZMed in ZAvMSv programih RTVSiovenija
informacija 0 nacrtovanem terminskem planu razpisov upostevaje ZRTVS in ZSFCJA - objava, dokoncanje '
razpisa, objava rezultatov, sklenitev pogodb, predvideno crpanje
gibanje zaposlenih: redno/honorarno
kazalci poslovanja
prihodki od oglasevanja v odnosu na gledanost 2013-2015

S. RebalansPPN2015- Financnega nacrta
6. Prirocnik za financno planiranje za leto 2016
7. Tekoca obvestila generalnega direktorja
8. Pobude, ralOo

1. POTRD/TEV ZAP/SN/KA 14. REDNE SEJE

15.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 14. redne seje.

POROt/LO 0 REALIZACIJI SKLEPOV 13. /N 14.REDNE SEJE

- Porocilo 0 stonju realizacije p,ojekta po,azdeljevanja st,oskov po oddajahlminutah 15k/ep 4.1.1. v

povezavi 5 sklepoma 7.1.2. in 7.1.3. ter 8.1.2. in 8.1.3. ter doqovorom no 10. seiiJ - Nadzorni svet je prejel poracila TV

Siovenija 0 realizaeiji poslovno inteligenenega sistema za planiranje in porocanje na podroejih programa,
produkeije in finane s primeri posameznih tabel s podatki, ki predstavljajo plan za leto 2016 ter poroCiio 0
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aktivnosti na projektu porazdeljevanja stroskov na podroeju radijske dejavnosti z opredelitvijo naslednje faze
izvedbe projekta. Iz poroeila izhaja, da je TV 510venija projekt izvedla, medtem ko nadzorni svet poziva
vodstvo, naj se eim prej pride do arhitekturne resitve tudi na porazdeljevanju stroskov radijske dejavnosti.

- Dosegonja kvat slovenske glasbe v pragramih RTVSiovenija v letu 20141skieD 13.1.2,) - 5klep je realiziran.

- Centralni register pogadb RTV Siovenija - Nadzorni svet podpira vzpostavitev 'sistema elektronskega
potrjevanja pogodb.

- Vprasanje sklepanja avtorskih pogodb, v zvezi z uveljavljanjem pravic pri prenosu izkljucnih in neomejenih
avtorskih pravic na RTV Siavenija in visino ustreznih nadomestil IskleD 11.9.1.) - Iz dopolnjenega pojasnila
vodstva, st. 01-292/2015 z dne 16.7.2015, 0 upostevanju doloeil Zakona 0 avtorskih in sorodnih pravicah v
vsebini izvajalskih in avtorskih pogodb izhaja, da je RTV 510venija skladno z razlago Urada R5 za intelektualno
lastnino Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo uskladila pogodbe 0 filmski produkciji s 107. in 108.
C1enom ZA5P, prenovljene vzorce pogodb prenesla v elektronski sistem POH in 0 tem 29.6.2015 obvestila
njihove skrbnike. Nadzorni svet naroea generalnemu direktorju, naj zagotovi se eim prejsnje sprejetje cenika
za vrednotenje posameznih pravic iz pogodbe.

- Odgovor na odziv Gospodarsko interesnega zdruienja SNAVP - Nadzorni svet je prejel informativni izraeun
programskih delezev po Zmed in ZAvM5 s seznami predvajanih oddaj. Vodstvo do naslednje seje poda celovito
pojasnilo s predlogom ukrepov glede se vedno nepredvajane koprodukcije "Princ na belem konju«.

- Porocilo zunanjega revizorja a ugotovitvah dogovorjenih pastapkov la leto 2014 IskleD 13.2.1./ - Generalni
direktor vmesno poroeilo 0 realizaciji popravljalnih ukrepov predlozi na septembrsko sejo.

- Sluiba la natranja revilijo IskleD 13.3.1.) - 5klep 13.3.1. ni realiziran. Nadzorni svet priporoea generalnemu
direktorju, da se v razpisu za delovno mesto notranjega revizorja zahteva Iicenca.

- Poslovanje ZKP RTV Slovenija (realizaciia sklepa 11.3.1. v povezavi z dogovorom 13. seje)

15.1.2. Nadzorni svet naroea generalnemu direktorju, naj izvede ustrezno statutarno, organizacijsko in
kadrovsko prestrukturiranje Zalozbe kaset in plose ter strategijo razvoja zalozniske dejavnosti vkljuei v
novo strategijo razvoja RTV510venija.

- Prodaja aglasnega prastora v "TV proda;;« IskleD13.7.1,)

15.1.3. Nadzorni svet se je seznanil z obema predlogoma zakupa oglasnih blokov TV prodaje, ki pa nista
predmet javne objave. Nadzorni svet na predlog vodstva zavoda sprejema predlog stevilka dve.

- Statutarne spremembe - Nadzorni svet je dne 20.7.2015 prejel 5klep Visjega delovnega in socialnega sodisea
o zavrnitvi pritozbe 5indikata KUU RTV 510venija in potrditvi 5klepa sodisea prve stopnje glede sprejetih
statutarnih sprememb.

- Logisticni center RTV Slovenija - Generalni direktor do septembrske seje Odbora za spremljanje investicij
javnih naroeil in poslovnih pogodb oz. nadzornega sveta predlozi naert trajne ureditve z variantnimi predlogi
moznih lokacij in izraeuni, skladno z dogovorom 13. seje.

- Priprava nove strategije razvoja - Nadzorni svet je prejel informacijo 0 pripravi nove strategije razvoja RTV
510venija s pregledom aktivnosti in z rokovnikom njenega sprejemanja.

- Pabuda KPK. st. 06210-252/2014-6 IskleD14.4.1.)- Odgovor KPKposreduje predsednik nadzornega sveta.

- Dopis PU U v zadevi "RTV Siovenija - zaprasilo la padatke in dokumentocijo«. st. 2311-556/2013/14 - Po
pridobljenem soglasju revizijske hise KPMG je bila dokumentacija posredovana PU U 14.7.2015.

Nadzorni svet sprejme na znanje poroeila 0 realizaciji preostalih sklepov in dogovorov 13. in 14. redne seje.

13



15.1.4. Zaradi obseznosti poroeil in gradiv nadzorni svet naroea generalnemu direktorju, naj v bodoee pri
poroeilu 0 realizaciji sklepov predlozi register realizacije sklepov in ob vsakem sklicu seje, glede na
dnevni red, pregled predlaganih sklepov.

2. NORMAT/V/ ZA VREDNOTENJE DELA NA USTVARJALN/H DELOVN/H MEST/H RTV SLOVENIJA

Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 11.1.2. se ni realiziran, in priporoea generalnemu direktorju, da naj bodo
normativi sprejeti do sprejemanja PPN za leto 2016.

3. POROC/LO SVETA DELAVCEV 0 URESN/CEVANJU ZAKONA 0 SODELOVANJU DELAVCEV PRJ
UPRAVUANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU 2014

15.3.1. Na podlagi doloebe 80. elena Zakona 0 sodelovanju delavcev pri upravljanju (ZSDU-NPB2) je nadzorni
svet obravnaval poroCilo Sveta delavcev RTVSiovenija 0 stanju na podroeju uresnieevanja omenjenega
zakona v JZ RTV Siovenija v letu 2014 ter se seznanil s predlogi ukrepov za izboljsanje.

4. POROCILO 0 POSLOVANJU JZRTV SLOVENIJA V PRVEM POLLETJU 2015

15.4.1. Nadzorni svet se je seznanil s poroeilom 0 poslovanju RTVSiovenija z raeunovodskimi izkazi v obdobju
januar-junij 2015, kazalniki poslovanja, stanjem zaposlenih, realizacijo zaposlovanja honorarnih
sodelavcev, plana nalozb in analizo gledanosti v prvem polletju 2013-2015.
Nadzorni svet od vodstva zavoda zahteva uravnotezenost poslovanja ter usklajevanje obsega
odhodkov z razpolozljivimi prihodki na vseh podroejih poslovanja in naroea generalnemu direktorju
sprejetje ustreznih ukrepov za dosego planskih ciljev.

Nadzorni svet je prejel informativni izraeun programskih delezev neodvisne produkcije po ZMed in ZAvMS v
programih TV Siovenija v obdobju januar-junij 2015 s spiskom predvajanih oddaj in seznamom naertovanih
oddaj slovenskih AV del za predvajanje v drugi polovici leta 2015, pravila za oblike sodelovanja z zunanjimi
producenti in informacijo glede razpisov.

5. REBALANS PPN 2015- F/NANCNEGA NACRTA

15.5.1. Nadzorni svet RTV Siovenija na podlagi 27. elena ZRTVS in 22. elena Statuta JZ RTV Siovenija, na
predlog generalnega direktorja in ob upostevanju pozitivnega mnenja programskega sveta, sprejme
spremembo finanenega naerta JZ RTVSiovenija za leto 2015.

6. PR/ROCN/K ZA F/NANCNO PLAN/RANJE ZA LETO 2016

15.6.1. Nadzorni svet se je seznanil s priroenikom za finaneno planiranje za leto 2016. Iz slednjega je razviden
rokovnik priprave in sprejemanja plana ter matrika odgovornosti priprave planskih dokumentov.
Osnutek finanenega naerta za leto 2016 vodstvo predlozi na oktobrsko sejo.

7. TEKOCA OBVEST/LA GENERALNEGA D/REKTORJA

- Spremembo in dopolnitev ceniko MMC in uvedbo dodotnih mreinih oqlosevolskih sistemov no MMC

15.7.1. Nadzorni svet sprejema predlagano spremembo in dopolnitev cenika MMC ter uvedbo dodatnih
mreznih oglasevalskih sistemov na MMC. Spremembe in dopolnitve cenika veljajo od 1.8.2015 dalje.

Nadzorni svet je prejel pisno informacijo »Tekoea obvestila s podroeja oglasevanja RTV programov«, st. 01-
306/2015 z dne 17.7.2015, iz katere izhaja, da je primeru tozbe Class I v zvezi s spremembo prodajnih pogojev
za oglasevanje v SPN 2010 Visje sodisee zavrnilo pritozbo Class I in potrdilo odloebo sodisea prve stopnje.
Sodba Visjega sodisea je pravnomoena. V primeru zahtevka Media Publikuma in bremepisa RTV Siovenija za
nedoseganje garancije volumna (SPN 2010) pa je nadaljevanje naroka razpisano za 24.9.2015.
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Nadzorni svet se je seznanil s primerom mobbinga, ki je v sodnem postopku. Nadzorni svet opozarja, da nima
pooblastil za resevanje sporov iz naslova delovnih razmerij.

Nadzorni svet je prejel pravno mnenje glede morebitnih posledic davenega pregleda izplaeil dolgoletnim
pogodbenim sodelavcem, st. 01-310/2015 z dne 14.7.2015; v vednost izjavo generalnega direktorja, st.
01/284-2015 z dne 7.7.2015, 0 dejstvih oz. okoliseinah domnevnega prekrska ter obvestilo 0 meseenem
plaeilu IPF za maj in nakazilu 5AZAS-u na notarsko skrbniski raeun za maj in junij 2015.

8. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je na elektronski naslov prejeI17.6.2015 sklep 3/1 Sindikata KUU RTVSiovenija, dne 24.6.2015 v
vednost odpravek sklepa 2/1 in 20.7.2015 dopis z zapisnikom s sestanka z vodstvom dne 30.06.2015.

Nadzornemu svetu se do naslednje seje predloli:

poroeilo 0 zaposlovanju v Regionalnem RTV centru Koper
stroskovnik oddaje Ne se hecat in stroskovnik Melodij morja in sonea.

16. ,edna seja z dne 30. septemb,a 2015

dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 15. redne seje
2. Porocilo 0 realizaciji sklepov in pregled predlogov ter priporocil vodstvu zavoda
3. Informacija 0 poslovanju zavoda v obdobju januar-avgust 2015
4. Financno poslovanje RTV510venijazvidika sklepanja pogodb, zaposlovanja in stroskov izvajanja
programa v letu 2015

5. Tekoca obvestila generalnega direktorja
6. Pobude, razno

1. POTRD/TEV ZAP/SN/KA 15. REDNESElE

16.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 15. redne seje.

2. POROCtLO 0 REALIZACIJI SKLEPOV /N PREGLEDPREDLOGOV TERPR/POROC/L VODSTVU ZAVODA

• Porocilo 0 realizaciii sklepov

- Porocilo 0 stanju ,eaJizociie D,oiekta porazde/jevonjo stroskov po oddajahlminutah (skIeD 4.1.1. v

povezavi 5 sklepoma 7.1.2. in 7.1.3. ter 8.1.2. in 8.1.3. ter dogovorom na 10 .. 14. in 15. seHJ - Nadzornemu svetu je bilo
predloleno poroeilo Projektne sku pine za pripravo sistema planiranja in poroeanja po stroskovnih nosilcih za
podroeje radijske dejavnosti. Nadzorni svet vnovie poziva vodstvo, da naj eim prej pride do arhitekturne
resitve porazdeljevanja stroskov in do naslednje seje predloli easovnico uvedbe sistema oz. zajema podatkov
za porazdeljevanje stroskov.

- Posodobitev reqistra tveqanj (skIeD 12.4.1. v Dovezavi 5 skleDam 13.1.3.)- Nadzorni svet je prejel zakljueno poroeilo
o posodobitvi Registra tveganj z Navodili 0 upravljanju s tveganji in naroea vodstvu zavoda, da naj upravljanje
s tveganji ostane neprekinjen proces v javnem zavodu RTV Siovenija tudi v prihodnje. Nadzornemu svetu se 0
tveganjih poroea eetrtletno, v primeru spremembe katerega od tveganj naj se ga oznaei in predloli ukrepe.

- Vprasanje sk/epanja avtorskih poqodb, v zvezi z uve/jav/janjem pravic pri prenosu izk/jucnih in neomejenih
ovtorskih pravic no RTVS/ovenija in visinGustreznih nadomesti/ (skIeD 11.9.1. v Dovezavi z dagovoram 15. seje) - Cenik
za vrednotenje posameznih pravic iz avtorskih pogo db se predstavi na novembrski seji.
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- Odgovor no odziv Gospodorsko interesnega zdruienjo SNAVP - Nadzorni svet je prejel obvestilo v zvezi s se
vedno nepredvajano koprodukcijo "Princ na belem konju«. Vodstvo na sejo ni predlozilo odgovora, zato
naknadno posreduje nadzornemu svetu poslani odgovor.

- PoroCilo zunonjega revizorjo 0 ugotovitvah dogovorjenih postopkov Isk/ep 13.2.1.1 - Nadzorni svet se je seznanil
z vmesnim poroCilom generalnega direktorja 0 realizaciji popravljalnih ukrepov zavoda na ugotovitve zunanjih
revizorjev pri pregledu dogovorjenih postopkov za leti 2013 in 2014. Koneno poroeilo se nadzornemu svetu
predlozi na januarsko sejo 2016.

- Sluibo zo notronjo revizijo Isk/ep 13.3.1.1- Sklep 13.3.1. ni realiziran. Generalni direktor je nadzorni svet na seji
obvestil, da .je po neuspelem notranjem razpisu predlagan zunanji razpis za delovno mestu notranjega
revizorja, katerega zaeetek postopka je vezan na odobritev programskega sveta. Nadzornemu svetu se Db
poroCilu 0 poslovanju zavoda I-IX/201S predlozi poroeilo 0 izbiri zunanje revizije, ki v vmesnem easu izvaja
notranje revizijske preglede, in 0 ze izvedenih pregledih.

- Logistieni center RTV Siovenijo - Nadzorni svet je prejel dopolnjeno poroeilo 0 stanju ureditve logistienega
centra. V zvezi stem ni bil realiziran dogovor 13. seje, s katerim je nadzorni svet zadolzil generalnega
direktorja, da naj pripravi naert trajne ureditve logistienega centra RTVSiovenija z variantnimi predlogi moznih
lokacij, kjer bi se v primeru zapletov z Viator Vektor lahko skladiseila oprema in vozila, vkljueno z izraeuni neto
sedanjih vrednosti vseh alternativ, virom sredstev -z oz. brez prodaje prostorov na Mariborski ulici v Ljubljani-
in denarnim tokom. Generalni direktor na naslednjo sejo predlozi naert trajne ureditve z variantnimi predlogi
moznih lokacij in izraeuni, skladno z dogovorom 13. seje.

- Pobuda KPK. st. 06210-252/2014-6 Isk/ep 14.4.1. v pove,ov!, dogovorom 15. sejel - Dogovor je bil realiziran.

- Sklep 15.1.4. (register realizaciie sklepov NS in preqled Dredlaqanih sklepovJ - ni realiziran.

- Normativi za vrednotenje dela no ustvorjalnih delovnih mestih RTV SLO Isk/ep 11.1.2. v pove,ov! s pr!porotilom 15.

se;eJ - Sklep 11.1.2. ni realiziran, zato ostaja priporoeilo nadzornega sveta generalnemu direktorju, da naj
bodo normativi sprejeti do sprejemanja PPN za leto 2016.

• Pregled predlogov in priporocil vodstvu

Vezano na pripravo nove strategije razvoja javnega zavoda RTV Siovenija nadzorni svet opozarja na
upostevanje priporoeila vodstvu z 9. redne seje dne 26.11.2014 in sklep lS.1.2. 15. redne seje z dne
27.7.2015.

3. INFORMACIJA 0 POSLOVANJU ZAVODA VOBDOBJU JANUAR-AVGUST 2015

16.3.1. Nadzorni svet se je seznanil z informacijo 0 poslovanju zavoda in raeunovodskimi izkazi v obdobju
januar-avgust 2015. Ob tem ugotavlja, da na ravni enot najveeji izpad prihodkov v odnosu na planirane
belezi TV Siovenija, zato nadzorni svet podpira predlozene ukrepe za dosego planskih ciljev. Ob tem pa
naroea vodstvu zavoda, naj strogo omeji stroske poslovanja v okvir sprejetega finanenega naerta 2015.
Nadzorni svet zahteva uravnotezeno (prihodkovn%dhodkovno) poslovanje zavoda na vseh podroejih
in Db koncu leta poslovanje v okviru sprejetega PPN 2015.

V poroeilu 0 poslovanju zavoda v obdobju 1-IX/2015 se pri izkazih enot, kjer bo pri postavkah
odstopanje v odnosu plan veeje od 10% pod a konkretna pojasnila 0 razlogih za odstopanja in predlozi:

stroske oddaj po stroskovnih mestih glede na naertovanje in realizacijo,
poroeilo 0 trenutno dosezenem prometu zakupnika Media Publikum in
oceno poslovanja zavoda do konca leta 2015.

4. FINANCNO "OSLOVANJE RTV SLOVENIJA Z VIDIKA SKLEPANJA POGODB, ZAPOSLOVANJA IN
STROSKOV IZVAJANJA PROGRAMA V LETU 2015

16.4.1. Nadzorni svet se je seznanil s finanenim poslovanjem RTV Siovenija z vidika sklepanja pogodb,
zaposlovanja in stroskov izvajanja programa v letu 2015 in naroea generalnemu direktorju, da se naj:
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preuci moznost centralizacije in takojsne evidence studentskega dela
preuci prilagoditev sistemizacije delovnih mest dejanskim potrebam in profilom
optimizira stroske dela in izkoristi notranje vire v okviru celotnega poslovanja.

16.4.2. Upostevaje sklep Odbora za kadrovske in pravne zadeve 5.2.1 in priporocilo nadzornega sveta 9.
redne seje, da naj vodstvo ob pripravi nove strategije razvoja prouci tudi optimizacijo dela Regionalnih
RTV centrov glede na njihov obseg programa in visino financiranja, vodstvo do naslednje seje predlozi
predlog te resitve.

16.4.3. Vezano na stroskovnike treh najdrazjih oddaj v razvedrilnem programu, v informativnem programu in
v kulturno umetniskem programu TV 510venija (dokument st. 01-427/2015 z dne 23.9.2015) vodstvo
nadzornemu svetu predlozi dokumentacijo in v primeru obsezne listinske dokumentacije omogoci
vpogled, in sicer:

za vse navedene oddaje predlozi pogodbe,
specifikacijo posameznih storitev,
kateri postopki so bili vodeni za transportne stroske, prevoze in zunanje storitve ter
poimensko razclenitev honorarjev oddaje Ne se hecat.

Nadzorni svet se 0 tem, kdaj in kje bo mozen vpogled v dokumentacijo, obvesti po elektronski poW.

Nadzorni svet priporoca nacrtovanje oddaj oz. projektov, ki bodo ekonomicni in bodo dosegali nacrtovano
ciljno gledanost.

5. TEKOCAOBVESTILAGENERALNEGADIREKTORJA

- PoroCilo 0 izvedenern postopku Iieitacije za zakup oqlasneqa prostora TV prodaje za dobo eneqa leta s
pozivorn podjetja BCTV d.o.o. z dne 17.8.2015 na prekinitev pastopka

16.5.1. Nadzorni svet se je seznanil z izvedenim postopkom licitacije oglasnih blokov TV prodaje za obdobje
od 16.9.2015 do 15.9.2016 in potrjuje koncno licitacijsko ceno na minuto oglasnega prostora TV
prodaje za to obdobje. Cena minute TV prodaje ni predmet javne objave.

Nadzorni svet je prejel pisno informacijo »Tekoca obvestila s podrocja oglasevanja RTV programov«, st. 01-
409/2015 z dne 22.9.2015, iz katere izhaja, da je primeru tozbe Class I v zvezi s spremembo prodajnih pogojev
za oglasevanje v 5PN 2010 sodba Visjega sodisca pravnomocna (v korist RTV 5Iovenija), medtem ko je v
primeru zahtevka Media Publikuma in bremepisa RTV510venija za nedoseganje garancije volumna (5PN 2010)
naslednji narok, ki je bil razpisan za 24.9.2015, prestavljen na 01.10.2015.

- Sprernernba Cenika izdaje satelitskih kartie RTVSiovenija

16.5.2. Nadzorni svet na predlog generalnega direktorja sprejme spremembo Cenika izdaje satelitskih kartic.
Visina stroska izdaje kartice znasa 16,40 EUR brez DDV in velja od 01.10.2015 dalje.

Nadzorni svet je v vednost prejel dopis generalnega direktorja RTV 510venija Vladi R5, st. 01-342/2015 z dne
31.7.2015, v zadevi »Vpliv prenehanja ukrepov, zapisanih v Zakonu 0 uravnotezevanju javnih financ, na
poslovanje Radiotelevizije 5lovenija«

6. POBUDE, RAZNO

- Predloq TV Novo rnesto- Vas kanal za odpis terjatev

16.6.1. Nadzorni svet ne soglasa z odpisom terjatev do TV Novo mesto v visini 112.145,31 EUR in predlaga
vodstvu RTV5lovenija, da poisce sporazumno resitev za poplacilo dolga.
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Nadzorni svet je na elektronski naslov prejel dne 31.8.2015 prejel dopis Media Publikum v zadevi poslovno
sodelovanje in dne 22.9.2015 dopis Sindikata KUU RTVSiovenija vezan na ukrepe vodstva zavoda z zapisnikom
s sestanka z vodstvom dne 30.06.2015. Skladno s pristojnostmi nadzorni svet opozarja, da ni pristojen za
komentiranje oz. obrazlozitve odlocitev vodstva niti za poslovodenje zavoda, zato dopisa odstopa v odgovor
generalnemu direktorju.

Vodstvo do naslednje seje predlozi pisno porocilo 0 stanju nabavljenih dveh reportaznih vozil po principu 'rack
ready'.

17. redna seja z dne 21. oktobra 2015

dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 16. redne seje
2. Osnutek Financnega nacrta 2016
3. Tekoca obvestila generalnega direktorja
4. Pobude, razno

1. POTRO/TEV ZAP/SN/KA 16. REONESElE

17.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 16. redne seje.

2. OSNUTEK F/NANCNEGA NACRTA 2016

17.2.1. Nadzorni svet je obravnaval osnutek financnega nacrta za leto 2016 in se seznanil s kadrovskim
nacrtom vodstva, namenjenim urejanju statusa stalnih pogodbenih sodelavcev.

17.2.2. Nadzorni svet predlaga vodstvu zavoda, da pri pripravi planskih dokumentov za leto 2016 uposteva:
PPN za leto 2016 mora biti enoten
pripravi se variantni plan z upostevanjem veljavnih amortizacijskih stopenj in brez prodaje
kapitalskih nalozb
PPN mora biti financno, kadrovsko in programsko usklajen
izhodisce (osnova) plana in ukrepov 2016 naj bo ocena realizacije plana 2015
v PPN 2016 morajo biti navedeni stroski oddaj in upostevani normativi
navede naj se nacrtovane programske deleze prikazovanja AV del neodvisne produkcije
pripravi naj se simulacijo posledic urejanja kadrovskega podrocja oz. stanja kadrov v prihodnjih
stirih letih
PPN 2016 mora biti usklajen z izhodiSCi strategije razvoja JZ RTVSiovenija 2016-2020.

Nadzorni svet poziva vodstvo, naj nacrtovano urejanje statusa stalnih pogodbenih sodelavcev uskladi s
socialnimi partnerji.

17.2.3. Nadzorni svet opozarja vodstvo na uresnicevanje sklepov nadzornega sveta v rokih. katerih so
doloceni.

3. TEKOCAOBVESTILA GENERALNEGA O/REKTORlA

Nadzorni svet je prejel v vednost predlog RTV Siovenija Ministrstvu za finance za spremembo Pravilnika 0

nacinu in stopnjah odpisa neopredmetenih dolgorocnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev. st. 01-
462/2015 z dne 6.10.2015.
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4. POBUDE, RAZNO

Vodstvo na eno prihodnjih sej predlozi elaborat 0 digitalizaciji radia in glede na pravnomoenost gradbenega
dovoljenja eim prej elaborat s easovnim naertom poteka izgradnje nadomestnega objekta na Komenskega 5 v
Ljubljani.

18. redna seja z dne 01. decem bra 2015 in nada/jevanja seje z dne 16. decembra 2015

dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 17. redne seje

pregled realizacije sklepov
2. Poroeilo 0 poslovanju JZRTVSiovenija v obdobju januar-september 2015 z oeeno do konea leta
3. Prodajnl pogoji za oglasevanje v programih RTVSiovenija v letu 2016, predlogi eenikov 2016 in paketne
ponudbe 2016

4. Programsko poslovni naert JZRTVSiovenlja - Finaneni naert za leto 2016
S. Tekoeaobvestila generalnega direktorja
6. Razno

Nadzorni svet je prejel Sklep Drzavnega zbora z dne 18.11.2015 0 ugotovitvi prenehanja mandata elanu
Nadzornega sveta RTV Siovenija g. Damijanu Knapu.

1. POTRD/TEV ZAP/SN/KA 17. REDNE SEJE

18.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 17. redne seje.

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 16. /N 17. SEJE

- PoraCilo 0 stonju realizacije projekta porazdeljevanja stroskov po oddajahlminutah Isk/ep4.1.1. v povezovis
sk/eporno7.1.2. in 7.1.3. ter 8.1.2. in 8.1.3. ter doqovorornno 10.. 14. 15. in 16. seM- Nadzornemu svetu je bila predlozena
easovniea uvedbe izraeuna eene minute radijskega programa. Projekt izraeuna mora biti zakljueen do
predlozitve predloga plana za leto 2017.

- Vprasanje sklepanja avtorskih poqodb. v zvezi z uveljavljanjem pravic pri prenosu izkljuenih in neomejenih
avtorskih provie no RTV Slovenija in visino ustreznih nodomestil Isk/ep11.9.1. v povezov/z doqovororn15. in 16. sele} -
Generalni direktor predlozi eenik za vrednotenje posameznih pravie iz avtorskih pogodb na naslednjo sejo.

- Odqovor no odziv Gospodarsko interesnego zdruienjo SNAVP - Dogovor je realiziran. Nadzorni svet je prejel
poslan odgovor vodstva.

- Poraeilo vodstva 0 reolizodji popravljolnih ukrepov na ugotovitve zunonjih revizorjev pri pregledu
doqovorjenih postopkov za let! 2013 in 2014 (sk/ep13.2.1. v povezoviz doqovororn16. sele) - Generalni direktor
predlozi na deeembrsko sejo vmesno poroeilo in koneno poroeilo na januarsko sejo 2016.

- Sluiba za notranjo revizijo Isk/ep13.3.1.1 - Sklep 13.3.1. ni realiziran. Nadzorni svet je prejel poroeilo v zvezi z
opravljanjem notranje revizije v letu 201S« in bil seznanjen, da je bil objavljen razpis za delovno mesto
notranjega revizorja, po odobreni zaposlitvi na seji programskega sveta dne 5.10.2015. Izbrani kandidatjka se
predstavi na naslednji seji.

- Logistieni center RTV Slovenijo - Generalni direktor je nadzorni svet seznanil, da zaradi finanene situacije v
letu 2016 ne bo izveden nakup nepremienine za ureditev logistienega centra, pac pa bo podaljsana pogodba 0

najemu prostorov.

- SkIeD 15.1.4. (register realizaciie sklepov NS in ob vsakem sklicu seje, glede na dnevni red. preqled predlaqanih sklepov) -
Nadzorni svet je prejel predlog registra vodenja realizacije sklepov in pregleda predlaganih sklepov ob sklicih
sej. Generalni direktor register vsebinsko dopolnjuje skladno s sklepom 15.1.4.
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- Normativi za vrednotenje dela na ustvarja/nih delavnih mestih RTV SLO {sklep 11.1.2. v povezovi 5 priporoei/om 15.

sejel - Nadzorni svet je prejel sklep generalnega direktorja 0 poskusni uvedbi Temeljnih normativov za
ustvarjalne poklice RTV510venija V easu od 1.1.2016 do 30.6.2016.

- Sklep 16.4.2.fpredloq ODtimizaciie dele v Reqionalnih RTVcentrih qlede no niihov obseq proqrama in visino financiranja} - ni
realiziran.

- Sklep 16.4.3. (Predloiitev dokumentacije v zvezi 5 stroskovniki treh najdrazjih odda; v razvedrilnem Droqramu, v informativnem

programu in v kulturno umetniskem progromu TV Slovenijal - 5kladno s sklepom 16.4.3. je bila dokumentacija
predlozena in zaradi Iistinske obseznosti nadzornemu svetu od 16.10.2015 odstopljena na vpogled.

Nadzorni svet je prejel tudi poroeilo zunanjega revizijskega pregleda 0 ugotovitvah dogovorjenih postopkov v
zvezi z razvedrilno oddajo »Ne se hecat«. Poroeilo in ugotovitve elanov nadzornega sveta po vpogledu v
dokumentacijo bodo obravnavane na naslednji seji, ko bo prisoten tudi zunanji revizor.

Nadzorni svet je prejel poroeilo 0 stanju nabavljenih dveh reportaznih vozil po principu 'rack ready" in v
vednost odgovora vodstva na do pis Media Publikum in na dopis 5indikata KUU RTV5lovenija.

Nadzornemu svetu se na naslednjo sejo predlozita strategija razvoja zavoda 2016-2020 in elaborat s easovnim
naertom poteka izgradnje nadomestnega objekta na Komenskega 5 v Ljubljani.

2. POROC/LO 0 POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA V OBDOBJU JANUAR-SEPTEMBER 2015 Z OCENO DO
KONCALETA

18.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s poroeilom 0 poslovanju zavoda in z raeunovodskimi izkazi v obdobju
januar-september 2015, s kazalci uspesnosti in ueinkovitosti poslovanja, gibanjem zaposlenih in z
oceno poslovanja do konca leta 2015. Nadzorni svet zahteva uravnotezeno (prihodkovnoj
odhodkovno) poslovanje in ob koncu leta poslovanje v okviru sprejetega plana 2015.

3. PPRODAJN/ POGOJ/ ZA OGLASEVANJE V PROGRAM/H RTV SLOVENIJA V LETU 2016, PREDLOGI
CENIKOV 2016 /N PAKETNE PONUDBE V LETU2016

18.3.1. Nadzorni svet RTV 510venija na podlagi doloeila 27. elena Zakona in 22. elena 5tatuta RTV 510venija
sprejme predlagane »Prodajne pogoje za oglasevanje v programih RTV 510venija za leto 2016«, cenike
za leto 2016, cenike radijskih obvestil in osmrtnic na Radiu 510venija ter cenike storitev MMC.

Prodajni pogoji in ceniki stopijo v veljavo s 01.01.2016 in veljajo do preklica oz. do sprejetja sprememb
ali novih pogojev oz. cenikov. Za njihovo ustrezno javno objavo so zadolzene pristojne sluzbe oz.
enote.

18.3.2. Nadzorni svet RTV 510venija sprejema predlagane »Posebne popuste, dogovore za oglasevanje v
programih RTV 510venija za leto 2016«, predlagane pakete za oglasevanje na TV 5lovenija,
oglasevalske pakete na TV 510venija za leto 2016 na osnovi gledanosti, sponzorski ponudbi za alpsko in
nordijsko smueanje, pakete za oglasevanje na Radiu 510venija, ponudbo za pokroviteljstvo
prometnega kluba na Radiu 510venija in predlagane pakete na MMe, ki pa niso predmet javne objave.

5KLEPI NAOAUEVANJA 18. REONE 5EJE ZONE 16.12.2015

4. PROGRAMSKO POSLOVN/ NACRT JZ RTV SLOVENIJA - F/NANCN/ NACRT ZA LETO2016

18.4.1. Nadzorni svet RTV 510venija na podlagi druge alineje in v povezavi s sedmo in enajsto alinejo 27. elena
ZRTV5-1 ter druge alineje 22. elena 5tatuta JZ RTV 510venija na predlog generalnega direktorja in ob
upostevanju pozitivnega mnenja programskega sveta na predlagan PPN 2016, sprejme finaneni naert
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JZ RTV 510venija za leto 2016 stem, da se koriScenje sredstev iz naslova prodaje financnih nalozb v
maksimalni visini 3.625 tisoc EUR lahko izvrsi pod pogoji:

da vodstvo do konea januarja 2016 predlozi strategijo razvoja programov RTV 510venija v povezavi
s kadravskim nacrtom ter obsegom in naCini zaposlovanja,
da vodstvo pred vsakokratno odobritvijo sredstev iz naslova prodaje financnih nalozb v letu 2016
in v povezavi s eilji strategije razvoja JZ RTV 510venija 2016-2020 predlozi dosezene sporazume z
delavei vkljucno z oeeno financnih posledie in dolgorocnimi ucinki omenjenih sporazumov s
kadrovskega podracja,
da vodstvo v strategiji razvoja JZ RTV 510venija za obdobje 2016-2020 zagotovi na letni ravni
najmanj enako visino sredstev namenjenih programom kot v letu 2016,
da vodstvo do konea januarja 2016 pripravi predlog zmanjsanega obsega investieij, ki bo obsegal
Ie investicijsko vzdrzevanje za leto 2016 ter v okviru prihrankov zagotovi povecanje sredstev za
programe,
da vodstvo do konea januarja 2016 predlozi natancen seznam ugotovljenih krsitev in odgovornih
oseb za nastalo kadravsko situacijo.

Na podlagi zgoraj navedenih alinej in po preucitvi zahtevane dokumentaeije bo nadzorni svet odlocal 0
koriscenju sredstev iz naslova prodaje financnih nalozb opredeljenih v maksimalni visini opredeljeni v
financnem nacrtu 2016.

5. TEKOCA OBVESTlLA GENERALNEGA DIREKTORJA

18.5.1. Nadzorni svet se je seznanil z vmesnim porocHom 0 realizaeiji popravljalnih ukrepov javnega zavoda
RTV 510venija na ugotovitve zunanjih revizorjev pri pregledu dogovorjenih postopkov za leti 2013 in
2014.

6. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je prejel:
dne 08.12.2015 v vednost vlogo Cezvesoljske Zombi eerkve blazenega zvonjenja za enakopravno
obravnavo verske skupnosti na vseh pragramih RTV5lovenija,
dne 15.12.2015 5klep Visjega delovnega in soeialnega sodisca 0 zavrnitvi pritozbe 5indikata KUU RTV
510venija in potrditvi izpodbijanega 5klepa sodisca prve stopnje glede sprejetih statutarnih sprememb,
dne 15.12.2015 na elektranski naslov dopis 5indikata KUU RTV 510venija v zadevi »Opozorilo«, ki ga
odstopa v odgovor vodstvu zavoda.

Vodstvo na naslednjo sejo predlozi odgovor, za koliko casa je podaljsana pogodba 0 najemu prostorov z
lastnikom kompleksa Viator Vektor in koliksna je mesecna najemnina.

5kladno z 9. clenom svojega poslovnika nadzorni svet ob zakljucku poslovnega leta sprejme poracHo 0 svojem
delu v preteklem letu in ga predlozi drzavnemu zboru, vladi in predsednikom reprezentativnih sindikatov. V ta
namen predsednik posreduje clanieam in clanom osnutek poracHa v elektronski obliki v pregled oziroma
dopolnitev. PoracHo bo predmet sprejemanja na februarski seji.

19. redna se;a z dne 30. decem bra 2015

dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 18. redne seje
2. Predlog za prodajo delnic Eutelsat Communications - vezano na delno realizacijo skiepa NS 18.4.1.
3. Tekoca obvestila generalnega direktorja
4. Pobude, ralOo
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Nadzorni svet je dne 17.12.2015 prejel 5klep Drzavnega zbora s seje z dne 15. decembra 2015 0 imenovanju g.
Andreja Grah Whatmougha za clana Nadzornega sveta RTV 5lovenija.

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 18. REDNE SElE

19.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 18. redne seje.

Dogovorjeno je bilo:
vodstvo na naslednjo sejo predlozi pregled s primerjavo prihodkov in odhodkov javnih servisov EBU
dopisi naslovljeni na nadzorni svet naj bodo v prihodnje clanom dostopni na naslovu
https://seje.rtvslo.si, NADZORNI 5VET 2014-2018, v mapi »N5-Razno«.

2. PREDLOGZA PRODAJO DELNIC EUTELSATCOMMUNICATIONS - VEZANO NA DELNO
REALIZACIJOSKLEPANS 18.4.1.

19.2.1. Nadzorni svet opozarja, da morajo vse zaposlitve imeti podlago v sistemizaciji delovnih mest.

19.2.2. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriscenje sredstev, pridobljenih s prodajo
financnih nalozb in na podlagi sklepa nadzornega sveta stev. 18.4.1 dovoljuje koriscenje sredstev iz
kupnine delnic Eutelsat Communications v visini 805.471 EUR, skladno s financnim nacrtom 2016 in
vkljucno z uskladitvijo statusa 157 stalnih pogodbenih sodelavcev z dolocili Zakona 0 delovnih
razmerjih.

19.2.3. Nadzorni svet nalaga vodstvu zavoda, da 0 realizaciji sklepa 19.2.2. poroca na januarski seji 2016.

19.2.4. Nadzorni svet naroca vodstvu zavoda, da v kvartalnih poroCilih 0 poslovanju zavoda poroca 0 dejanski
porabi sredstev odobrenih s sklepom 19.2.2.

19.2.5. Vodstvo RTV 510venija ob letnem porocilu p,redlozi pregled izplacanih nadur in povecanega obsega
dela po enotah v letu 2015.

Nadzorni svet je bil na seji obvescen, da sta bila podpisana »Kolektivni sporazum 0 zaposlovanju in pravicah
svobodnih in samostojnih rednih pogodbenih sodelavcev na Javnem zavodu Radiotelevizija Siovenija« in
»Aneks st. 3. h Kolektivni pogodbi Javnega zavoda RTVSiovenija«.

3. TEKOCAOBVESTILAGENERALNEGADIREKTORlA

Generalni direktor je nadzorni svet obvestil, da je bil v Uradnem Iistu RS, st. 100/2015 dne 23.12.2015,
objavljen Pravilnik 0 dopolnitvah in spremembah Pravilnika 0 nacinu in stopnjah odpisa neopredmetenih
sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev, skladno s katerim je za opremo za radijski in televizijski promet
10 % amortizacijska stopnja.

4. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je 29.12.2015 na elektronski naslov prejel sklep 3/3 47. seje SKUU RTV Siovenija, ki ga odstopa
generalnemu direktorju v odgovor.
Nadzorni svet poziva reprezentativne sindikate zavoda, naj v bodoce sporocila in vprasanja naslavljajo na
predmetno stvarni pristojni organ.

Vodstvo ob letnem porocilu predlozi: porocilo 0 opravljenih red nih letnih razgovorih, kompleten pregled tozb
za leti 2014 in 2015, porocilo s pregledom glede dod atka za dvojezicnost.

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