
RADIO
TELEVIZIJA
SlOVENIJA

Nadzorni sve!
RTVSiovenija

1550 ljubljana, Kolodvorska I
tel., -386 (0)1 m 21 42

lak" -386 (Oil 475 21 70
nadzornl.svet@rtvslo.sl

PREGLEDSKLEPOV IN DOGOVOROV
NADZORNEGA SVETA RTV SLOVENIJA

MANDATA 2014-2018
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20. redna seja z dne 24. februarja 2016 in nadaljevanje seje z dne 18. marco 2016

dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 19. redne seje
2. RevizijskoporoeHo0 poslovanju RTVSiovenija v letu 2015

- pregled sodil za razporejanje stroskov po dejavnostih
3. Revidirano letno poroeilo 0 poslovanju JZRTVSiovenija in zakljueni raeun za leto 2015
4. Poroeilo 0 delovanju nadzornega sveta v letu 2015
5. Aktivnosti na podroeju notranje revizije v letu Z016
6. Program dela nadzornega sveta v letu 2016 - okvirne vsebine
7. Spremembe sestave odborov NSin imenovanje predsednikov
8. Dopolnitev cenika MMC storitev
9. Cenik poeitniskih kapacitet RTV510venijaza leto 2016
10. Strategija razvoja javnega zavoda RTVSiovenija 2016-2020
11. Predlog za prodajo delnic Eutelsat Communications - vezano na delno realizacijo skiepa NS18.4.1.
12. Tekoeaobvestila generalnega direktorja
13. Pregled realizacije sklepov 18. in 19. redne seje
14. Pobude, razno

1. POTRD/TEV ZAP/SN/KA 19. REDNESElE

20.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 19. redne seje.

2. REV/Z/lSKO POROtiLO 0 POSLOVANlU RTV SLOVENIJA V LETU 2015
preg/ed sadil za razparejanje stroskov po dejavnostih

20.2.1. Nadzorni svet se je seznanH 5 porocilom neodvisnega revizorja 0 reviziji racunovodskih izkazov za leto
2015, ki je bHo brez pridrzka. Po mnenju revizorske druzbe 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 ZRTV5-1 je javni zavod
izdelal letno poroCilo za poslovno leto 2015, katerega informacije v poslovnem poracilu so skladne 5
prHozenimi racunovodskimi izkazi. Ker v reviziji racunovodskih izkazov ni bilo ugotovljenih pomembnih
pomanjkljivosti oz. nepravHnosti, revizor ni izdal pisma pos'lovodstvu.

20.2.2. Nadzorni svet naraca generalnemu direktorju, naj do naslednje redne seje predlozi PoracHo revizorja 0

ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leto 2015 z odzivnim poracHom vodstva zavoda, v katerem naj
bo predstavljen nacrt ukrepov in sprejete aktivnosti na priporocilo revizorjev, vkljucno z roki in
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odgovornimi osebami za njihovo izvedbo. V naert ukrepov naj bovkljueena tudi se nedokoneana
izvedba popravljalnih ukrepov za leti 2013 in 2014 (poenotena navodila za naroeila koprodukcij in
postopkov pri obraeunih AV del, IT resltev za poroeanje ter revizija informacijskih sistemov).

20.2.3. Vodstvo zavoda v dogovoru z nadzornim svetom v prihodnje pred podpisom pogodbe uskladi predlog
pregleda dogovorjenih postopkov.

20.2.4. V skladu zo8. elenom Zakona 0 preglednosti finanenih odnosov in loeenem evidentiranju razlienih
dejavnosti (Ur.i .. RS st., 033/2011; ZPFOLERD-1) je potrebno za vodenje loeenih raeunovodskih evidenc 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 ml1enje.
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 2015.

3. REV/D/RAf)/O LETNO POROC/LO 0 POSLOVANJU JZ RTV SLOVENIJA /N ZAKUUCN/ RACUN ZA LETO
2015

Vezano na projekte, realizirane po razpisih na podlagi 17. elena Zakona 0 Siovenskem filmskem
centru, javni agenciji Republike Siovenije vodstvo do aprilske seje predloii pregled realizacije po datumu
izdaje odloebe, pozivu na pod pis pogodbe, datumu podpisa pogodbe in v primeru, da pogodba ni bila
podpisana, zakaj ni bila, realizacijo erpanja sredstev, rok dokoneanja projekta, ee ta ni bil dokonean, zakaj ni
.bil, in predlog popravnih ukrepov, da bo realizacija projektov po razpisih eim bolj tekoea.

Nadzorni svet predlaga vodstvu zavoda, da naj z zunanjimi revizorji preveri moinost evidentiranja se
neizterjanih prihodkov na pasivne easovne razmejitve:

20.3.1. Nadzorni svet potrjuje odpis terjatev za RTV prispevek v visini 2.668.783 evrov in odpis ostalih terjatev
v visini 6,460 €.

20.3.2. Nadzorni svet potrjuje predloge Popisnih komisij in se strinja z odpisi materiala ter gotovih proizvodov
v visini 51.585 €, kar bremeni stroske tekoeega poslovanja in odpisi osnovnih sredstev, katerih sedanja

. vrednost znasa 36.170 € in bremeni preyrednotovalne poslovne odhodke.

20.3.3. Nadzorni svet na podlagi 2. alineje 1. odstavka 27. elena Zakona 0 Radioteleviziji Siovenija sprejema
letno poroeilo RTVSlbvenija za leto 2015.

20.3.4. Preseiek pfihodkov nadodhodki tekoeega poslovnega leta znasa 15.676 € in ostane nerazporejen.

20.3.5. Nadzorni svet ugotavlja, da znasa na dan 31.12.2015 vrednost sredstev (aktive) oziroma virov sredstev
(pasive) 107.620.963 €.

20.3.6. Skupni preseiek prihodkov nad odhodki RTV Siovenija v visini 10.441.896 € ostane nerazporejen in se
izkazuje kot obveznost za sredstva prejeta v upravljanje.

20.3.7. Nadzorni svet ugotavlja, da znasa preseiek prihodkov nad odhodki iz opravljanja trine dejavnosti
21.393.726 € ter preseiek odhodkov nad prihodki iz opravljanja javne sluibe 21.378.0S0 €. V skladu s
14. elenom Zakona 0 Radioteleviziji se je preseiek prihodkov nad odhodki iz naslova trine dejavnosti
porabil za pokrivanje preseika odhodkov nad prihodki na javni sluibi.

20.3.8. Nadzorni svet ugotavlja, da zavod izkazuje v izvenbilaneni evidenci8.354.554 € potencialnih terjatev in
obveznosti.

4. 0 POROC/LO 0 DELOVANJU NADZORNEGA SVETA V LETU 2015

20.4.1. Nadzorni svet naroea vodstvu RTV Siovenija, da preveri usklajenost vpisa posameznih programov RTV
Siovenija v razvid medijev z ZRTVS-l in po potrebi pripravi spremembe oz. uskladitve s statutom.
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20.4.2. Nadzorni svet na podlagi dolocbe 9. elena svojega poslovnika sprejme »Porocilo 0 deloyanju
. Nadzornega sveta RTV Siovenija v letu 2015«. Porocilo bo posredovano: predsedniku Drzavnega
zbora, predsedniku Vlade, ministrici za kulturo, predsednikom reprezentativnih sindikatov RTV
Siovenija in naslovnikom v skladu s 27. clenom Zakona in 22. clenom Statuta RTVSiovenija. Objavljeno
bo tudi na spletnem portalu RTVSiovenija,

5. AKT/VNOST/ NA PODROCJU NOTRANJE REV/ZIJE V LETU 2016

20.5.1. Nadzornisvet soglasa z izvedbo s.strani vodstva predlaganih notranjih revizij v JZ RTV Siovenija, ki
bodo izvedene v prvi polovici leta 2016, in naroca Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in
planiranja, da po potrebi predlaga dopolnitve notranje revizijskfh pregledov ..

6. PROGRAM DELA NADZORNEGA SVETA V LETU 2016 - OKV/RNE VSEB/NE

20.6.1. Nadzorni svet sprejme program dela z okvirnimi vsebinami v letu.2016.

7. SPREMEMBE SESTAVE ODBOROV NADZORNEGA SVETA /N /MENOVANJE PREDSEDN/KOV ODBOROV '

20.7.1. Nadzorni svet v skladu s 17. clenom .poslovnika in na podlagi 2. in 5. elena Dopolnitev sprememb
Pravilnika 0 oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Siovenija sprejme izstop dr. Domna
Trobca iz clanstva v Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja in za clana odbora imenuje
mag. Aleksandra Iglicarja in Andreja Grah Whatmougha.
Odbor deluje v sestavi: mag. Aleksander Iglicar, mag. Matjaz Medved, Bogomir Erzen, mag. Rosvita
Svensek in Andrej Grah Whatmough.

20.7.2. Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja predseduje mag. Aleksander Iglicar.

20.7.3. Nadzorni svet v skladu s 17. clenom poslovnika in na podlagi 2. in 5. elena Dopolnitev'sprememb
.Pravilnika 0 oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Siovenija imenuje za' clanico Odbora za
spremljanje investicij, javnih narocil in poslovnih pogodb mag. Majo Kovac.
Odbor deluje v sestavi: Bogomir Eden, Janez Cadez, Simeona Rogelj, mag. Aleksander Iglicar in mag.
Maja Kovac.

20.7.4. Odboru za spremljanje investicij, javnih narocil in poslovnih pogodb predseduje Bogorilir Erzen.

20.7.5. Nadzorni svet v skladu s 17. clenom poslovnika in na podlagi 2. in S. elena Dopolnitev sprememb
Pravilnika 0 oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Siovenija sprejme izstop mag. Maje
.Kovac izclanstva v Odboru za kadrovske in pravne zadeve ter za clana odbora imenuje Andreja Grah
Whatmougha.
Odbor deluje v sestavi: Irena Ostrouska, mag. Rosvita Svensek, Simeona Rogelj, Andrej Grah
Whatmough in Peter Grasek.

Odboru za kadrovske in pravne zadeve skladno s sklepom 3.3.7. predseduje Irena Ostrouska.

20.7.6. Nadzorni svet v skladu s 17. clenom poslovnika in na podlagi 2. in 5. elena Dopolnitev sprememb
Pravilnika 0 oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV Siovenija sprejme izstop mag .

. Aleksandra Iglicarja iz clanstva v Odboru za nadzor trzenja in za clanico odbora imenuje mag. Majo
Kovac.
Odbor deluje v sestavi: mag. Matjaz Medved, Peter Grasek, mag. Miija Kovac, Janez Cadez in Irena
Ostrouska.

Odboru za nadzor tdenja skladno s sklepom 3.3.8. predseduje mag. Matjaz Medved.

8. DOPOLN/TEV CEN/KA MMC STOR/TEV

20.8.1. Nadzorni svet RTV Siovenija na podlagi dolocila 27. elena ZRTVS-l in 22. elena Stat uta RTV Siovenija
sprejme predlagano dopolnitev Cenika MMC storitev z opcijo. »Sponzorstvo mobilne aplikacije RTV
sport«. Dopolnitev cenikii velja od 26.02.2016 dalje. Za ustrezno javno objavo je zadolzen MMC.



9. CENIK POCITNISKIH KAPACITET RTV SLOVENIJA ZA LETO2016

20.9.1. Nadzorni svet ob soglasju 5veta delavcev RTV 510venija v skladu zdoloeilom 27. elena ZRTV5-1 in 22.
elena 5tatuta RTV 510venija potrjuje cenik za letoitanje v poeitriiskih kapacitetah RTV 510venija (Fiesa,
Cateske Toplice in Vis) za leto 2016.

10. STRATEGIJA RAZVOJA JAVNEGA ZAVODA RTV SLOVENIJA 2016-2020

Nadzornemu svetu je 'bila predstavljena strategija razvoja RTV 510venija 2016-2020. Ciani so v razpraiti
opozorili na pomembnost svot analize s prednostmi/slabostmi in predvsem priloznostmi javnega servisa v
prihodnje, veejo konkretnost dokumenta, opredeljenost in kvantificiranje cilje\i ter vkljueenost vrednostnih
kazalcev. Glede na to, d'a'bo strategija' predmet predstavitve in obravnave na programskem svetu, ki skladno i
doloeilom 22. elena statuta poda mnenje nanjo, in bo razprava opravljena se na eni od sej nadzornega sveta,
lahko tako ciani kot delovna telesa nadzornega sveta do 4, marca 2016 posredujejo mnenja in' predloge
dopolnitev v tajnistvo sveta.

11. ,.PREDLOGZA PRODAJO DELNICEUTELSAT COMMUNICATIONS - VEZANO NA DELNO REALIZACIJO
SKLEPANS 18.4.1.

Nadzorni svet naroea vodstvu RTV 510venija, da naj do nadaljevanja seje skladno s sklepom 9.5.1. Odbora za
kadrovske in pravne zadeve v predlozeno gradivo sistematienovkljuei razvoj kadrov, opredeli, kaj je aktivna
kadrovska politika in prikaze oceno pozitivnih posledic za program ter vkljuei oceno optimizacije dela v
regionalnih centrih. V primeru dodatnih predlogov za dopolnitev grad iva, vezanega na delno realizacijo sklepa
N5 18.4.1., naj jih ciani nadzornega sveta sporoeijo v tajnistvo sveta najkasneje do 4. marca 2016.

SKLEPI NAOAUEVANJA 20. REONE SEJEZONE 18. MARCA 2016

11. PREDLOG ZA PRODAJO DELNIC EUTELSAT COMMUNICATIONS - VEZANO NA DELNO REALIZACIJO
SKLEPANS 18.4.1. - NADAUEVANJE

20.11.1. Nadzorni svet ugotavlja, da je sklep 18.4.1. realiziran'ter glede na obseg sanacije kadrovskega
podroeja in z namenom zmanjsevanja tveganj ter strateskih ciljev:

naroea vodstvu zavoda, da naj predlozi stevileni pregled vseh oblik dela na RTV 510venija s
ciljnimi vrednostmi za posamezna leta za obdobje 2016 - 2019
predlaga, da naj bo kadrovska sluzba z vidika pravne varnosti obveseena 0 vseh oblikah
angaziranja sodelavcev na vseh ravneh
predlaga vodstvu, da naj z vidika tveganj razmisli 0 novi organizaciji porazdelitve odgovornosti
v zvezi z angaziranjem sodelavcev tudi na odgovorne urednike ..

20.11.2. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
finanenih nalozb in na podlagi sklepa nadzornega sveta stev, 18.4.1., dovoljuje koriseenje sredstev iz
kupnine delnic Eutelsat Communications v visini 98.901,09 EUR, skladno s finanenim naertom 2016
in vkljueno z uskladitvijo statusa 38 stalnih pogodbenih sodelavcev (zaposlitve s 01.2.2016) z doloeili
Zakona 0 delovnih razmerjih. "

Vodstvo je predlozilo pisno realizacijo zaposlitev pogodbenih sodelavcev s 01.1.2016 in s 01.2.2016.

20.11.3. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo '
finanenih nalozb in napodlagi sklepa nadzornega sveta stev. 18.4.1., dovoljuje koriseenje sredstev iz
kupnine delnic Eutelsat Communications v visini 114.388,66 EUR, skladno s finanenim naertom 2016
in vkljueno z uskladitvijo statusa 53 stalnih pogodbenih sodelavcev (zaposlitve s 1.3.2016 in,
15.03.2016) z doloeili Zakona 0 delovnih razmerjih.

20.11.4. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
finanenih nalozb in na podlagi sklepa nadzornega sveta stev. 18.4.1., dovoljuje koriseenje sredstev iz
kupnine delnic EutelsatCommunications v visini 372.802,16 EURza izplaeilo odpravnin zaradi rednih
odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga s 01.4.2016, skladno s finanenim naertom 2016.
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13. PREGLEDREALIZACIJESKLEPOV18. IN 19. REDNESEJE

. - Porocilo 0 stonju redlizocije projekto porozdeljevanja stroskov po oddajahlminutah (sklep 4.1.1. v pavezavi s

sklepamD 7.1.2. in 7.1.3. Ie, 8.1.2. in 8.1.3. lef dagavafam na 10.. 14.. 15..16./n 18. seiil - 0 izvedenih aktivnostih na projektu
izracuna cene minute radijskega programa, ki morabiti zakljucen do predlozitve predloga plana za leto 2017,
se nadzornemu svetu poroca skladno 5 predlozeno casovnico na 18. sejo.

- Sklepanja avtorskih poqodb, v zvezi z uveliavljanjem provie pri prenosu izkljucnih in neomejenih avtorskih
provie na RTV Slovenija in visina ustreznih nadomestiJ (sklep 11,9.1. v pavezDviz dagavarom 15. in 16. sejel

20.13.1. Nadzorni.svet sprejema predlog Odbora za kadrovske in pravne zadeve in pnporoca vodstvu R1V
510venija, da naj z vidika transparentnosti z ustreznim aktom definira oz. po stroskovnem prineipu
razdeli stroske pasameznih nadomestil za praviee iz naslova avtorskih pogodb upostevaje 107. in
108. clen 2A5P.

- Koncno poroCilo vodstva 0 realizaeiji poprovljalnih ukrepov na uqotovitve zunanjih revizorjev pri preqledu
doqovorjenih postopkov za leti 2013 in 2014 (sklep 13.2.1. v pavezDv; Z dagavafam 16. seje) - Nadzorni svet se je
seznanil 5 koncnim porocilom in naroca Vodstvu zavoda, da naj skladno 5 sklepom 20.2.2. se nedokoncano
izvedbo ukrepov, ki se nanasa na: poenotena navodila ia narocila koprodukcij in postopkov pri obracunih AV
del, IT resitev za porocanje ter revizijo informaeijskih sistemov, vkljuci v nacrt ukrepov glede na ugotovitve
dogovorjenih postopkov za leto 2015.

- Sklep.16.4.2Joptimizacija dela v Reqionalnih RTV centrih qlede no nHhov obseq Droqrama in visinG financiranjo) - Vodstvo naj
oeeno optimizacije dela v regionalnih eentrih glede na njihov obseg programain visino financiranja ustrezno
vkljuci V stratesko operativni nacrt 2016-2020.

- Sklep 16.4.3. foredloiitev dokumentacije v zvezi 5 stroskovniki treh na;draiHh odda; v razvedrilnem. v informativnem in v kulturno

umelniskem progrom" TVSLOJ in porocilo zunonjeqa revizijskeqa preqleda 0 uqotovitvah doqovorjenih postopkov v
zvezi z oddajo "Ne se hecat« - 5kladno 5 sklepom 16.4.3. je bila dokumentacija predlozena in zaradi Iistinske
.obseznosti nadzornemu svetu od 16.10.2015 odstopljena na vpogled. Dokumentacijo se vrne 1V 510venija.

20.13.2. Nadzorni svet se je seznanil 5 Koncnim porocilom zunanjega revizijskega pregleda 0 ugotovitvah
dogovorjenih postopkov V zvezi z razvedrilno oddajo »Ne se hecat« in naroca vodstvu R1V 510venija,
da naj V prihodnje uposteva vsa priporoCiia zunanjega revizorja ter da naj pri tovrstnih produkcijah
nacrtuje celotne vrednosti projektov, taka internih kot vsehostalih stroskov.

- Elaborot 5 casovnim nacrtom poteka izqradnje nadomestneqa objekta na Komenskeqa 5 v Ljubliani - Vodstvo .
do naslednje seje predlozi noveliran terminski nacrt poteka izgradnje nadomestnega objekta na Komenskega
5.
- Dopis KPK v zadevi "Odstop prijave oziroma informacija pristojnemu orqanu« z dne 21.12.2015

20.13.3. Nadzorni svet je 23.12.2015 prejel dopis Komisije za preprecevanje korupcije v zadevi »Odstop
prijave oziroma informacija pristojnemu organu«, st. 06210-275/2015-3 z dne 21.12.2015 in odgovor
vodstva R1V 510venija, st. 01-32/2016 z dne 29.1.2016. Vodstvo odgovor posreduje tudi naslovni
komisiji.

.Nadzorni svet sprejme na znanje porocila 0 realizaciji preostalih sklepov in dogovorov 18. in 19. redne seje.

14. POBUDE, RAZNO

20.14.1. Nadzorni svet je 16.2.2016 prejel do pis 1V Novo mesto-Vas kanal v zadevi »5porazum za poplacilo
dolga-prosnja za ponovno obravnavo«. Glede na to, da nadzorni svet ni pristojen za resevanje
predmetne zadeve, do pis odstopa generalnemu direktorju R1V 510venija.

20.14.2. Nadzorni svet je 26.2.2016 prejel v vednost zahtevo za odpravo krsitev pr;;vic iz delovnega razmerja
z odgovorom generalnega direktorja R1V 510venija, st. 01-106/2016 z dne 10.3.2016.
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20.14.3. Nadzorni svet potrjuje dogovore in sklepe 9. seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve ter 4. seje
Odbora za spremljanje investicij, javnih narocil in poslovnih pogodb, pricemer upostevaje sklep
4.3.1. odbora za spremljanje investicij nadzorni svet naroca vodstvu zavoda, da naj do naslednje seje
vezano na stratesko operativni nacrt 2016-2020 v segmentu, ki se nanasa na investicije, pripravi
podrobnejsi predlog na podrocju nakupa gradenj in vzdrzevanja nepremicnin v obdobju 2016-2020:

nadomestna gradnja in TV studio v ulici Komenskega 5 v Ljubljani .
logisticni center
celovit predlog potrebnih ukrepov za ureditev radijske hise na Tavcarjevi 17 v Ljubljani
(sanacije, protipotresni ukrepi, nadomestne gradnje ...)
ostalih nepremicnin.

21. redna seia z dne 20. aprila 2016

dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 20. redne seje

poroeilo 0 realizaciji sklepov
2. Stratesko operativni naert JZRTVSiovenija 2016-2020
3. Pregled izvajanja avtorskih in sorodnih pravic
4. Cenik arhivskega in dokumentarnega gradiva RTVSiovenija
S. Porceilo 0 poslovanju poeitniskih domov RTVSiovenija v letu 2015
6. Predlog za prodajo delnic Eutelsat Communications - vezano na delno realizacijo sklepa NS18.4.1.
7. Elaborat 0 digitalizaciji radia
8. Tekoeaobvestlla generalnega direktorja'
9. Pobude, ralOo

1. POTRD/rEV ZAP/SN/KA 20. REDNESEJE

21.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 20. redne seje.

POROe/LO 0 REALIZACIJI SKLEPOV

- poroeilo revizoria 0 ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leta 2015 z odzivnim poroeilom vodstva Isklep

20.2.2.1- bo predmet obravnave na majski seji.

- Realizacija projektov po rozpisih na podlagi 17. elena Zakona 0 Slovenskem filmskem centru, iavni agenciji
Republike Slovenije - Nadzorni svet je prejel poroCiio s pregledom realizacije projektov po javnih razpisih za
izdelavo filmov neodvisnih producentov za javno kinematografsko predvajanje v letih 2011, 2012, 2013 in
2014. Javni razpis za leto 2015s€! ni zakljucen, rok ia oddajo vlog potece 1.7.2016.

21.1.2. Nadzorni svet naroca vodstvu zavoda, da do naslednje seje pripravi ukrepe za zmanjsevanje
zaostankov pri sklepanju pogodb inpri pogodbenih obveznostih glede dokoncanja del po razpisih na
podlagi 17. clena Zakona 0 Siovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Siovenije ter okvirni
terminski nacrt predvajanj dokoncanih del v letih 2016 in 2017.

21.1.3. Nadzorni svet priporoca vodstvu javnega zavoda RTV Siovenija, da se razpisi na podlagi 17. clena
Zakona 0 Siovenskem filmskem centru, javni agenciji Republike Siovenije za tekoce leto izvedejo v prvi
polovici leta.

- Moinost evident/ronja se ne/zterianih prihodkov na posivne easovne razmejitve - Po mnenju zunanjega
revizorja in glede na 16. clen Pravilnika 0 razclenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov pravnih oseb
javnega prava (Ur.1. RS,st. 134/2003 s spremembami in dopolnitvami), 60. clen Pravilnika 0 enotnem kontnem
nacrtu za proracun, proracunske uporabnike in druge osebe javnega prava (Ur.I. RS,st. 54/02 s spremembami
in dopolnitvami) in v skladu s Siovenskimi racunovodskimi standardi, morajo posredni uporabniki proracuna
evidentirati prihodke in odhodke po nacelu fakturirane realizacije, vzporedno pa izdelujejo tudi evidencni
izkaz prihodkov in odhodkov po nacelu denarnega toka oz. placane realizacije.
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- Skladnost vpisa posameznih praqramov RTV Siovenija v razvid medijev z ZRTVS-1 IskleO20:4.1.)--:Nadzorni svet
je prejel odgovor vodstva, st. 01-157/2016 z dne 12.4.2016,.glede skladnosti statutarnih sprememb, sprejetih
maja 2015, s stanjem v razvidu medijev.

21.1.4. Nadzorni svet predlaga Odboru za kadrovske in pravne zadeve, da z vodstvom zavoda proucita
morebitno potrebnost spremembe statuta glede na ustreznost vpisa programov RTV Siovenija v razvid
medijev z Zakonom 0 RTVSiovenija in glede na dolocbe Zakona 0 medijih.

- Porocilo 0 delovanju nadzorneqa sveta v letu 20151skleo20.4.2.)- Nadzorni svet je prejel Porocilo Komisije DZ
za nadzor javnih finane, Mnenje Komisije DS za kuituro, znanost,solstvo in sport in Mnenje Drzavnega sveta
RS, ki so se seznanili s Porocilom 0 delovanju nadzornega sveta v letu 2015.

- Realizaeija sklepa 20.11.1. lStevilcni pregled vseh ablik dela na RTVSLOelfinimi vrednastmi za pasamezna leta za
abdabie 2016-20191- Nadzorni svet ugotavlja, da sklep ni realiziran in zahteva od vodstva zavada, da jo predlozi
do naslednje seje.

- Poraclfo 0 stanju realizacije projekta porazdeljevanja stroskov po oddajahlminutah Iskleo 4.1.1. v pavezavi5
skleaama7.1.2. in 7.1.3. ter 8.1.2. in 8.1.3. ter dogovoromno 10.. 14.. 15..16. in 18. seii)- 0 izvedenih aktivnostih na proJektu
izracuna eene minute radijskega programa se poroca skladno s predlozeno casovnieo.

- Sklepanja avtorskih poqodb, v zvezi z uveljavljanjem pravic pri prenosu izkljucnih in neomejenih avtorskih
pravic no RTV Sioveniia in' visina ustreznih nadomestil (sklep11.9.1. v povezavi z dogovorom 15. in 16. seie rer sklepom

. "'20.13.1./- Izvajanje.avtorskihin sorodnih pravie na'RTV Siovenija je samostojna tocka dnevnega reda.

- Sklep 16.4.2.(optimizacija dele v Reqionalnih RTV centrih qlede no niihov obseq Droqrama in viSino financiranja) - Vodstvo
oeeno optimizaeije dela v regionalnih centrih glede na njihov obseg programa in visino financiranja ustrezno
vkljuci v stratesko operativni nacrt 2016-2020.

-:Sklep 16.4.3. (predloiitev dokumentaciie v lvez; 5 stroskovniki treh na;draiiih odda; v razvedrilnem. v informativnem in v kulturno

umetniskemoragramuTV SW) in poraCilo zunanjeqa revizijskeqa preqleda 0 uqotovitvah doqovorjenih postopkov v
zveii z oddajo »Ne se hecat«"- je realiziran. Dokumentacija je bila 21.3.2016 vrnjena TV'Slovenija. Sklep
20.13.2. je trajne narave.

- Noveliran terminski nacrt poteka izqradnje nadomestneqa objekta na Komenskeqa 5~ Nadzorni svet seje
seznanil z noveliranim terminskim nacrtom poteka izgradnje nadomestnega objekta na Komenskega 5. Potek
del spremlja Odbor za spremljanje investicij, javnih narocil in poslovnih pogodb.

- Dopis KPK v zadevi »Odstop prijave oziroma informacija pristojnemu orqanu« z dne 21.12.2015 - Odgovor je
bil skladno s sklepom 20.13.3. posredovan naslovni komisiji 23.3.2016.

2, STRATESKOOPERAT/VN/ NACRT JZRTV SLOVENIJA 2016-2020

Generalni direktor je nadzorni svet seznanil s potekom priprave Strategije razvoja RTV Siovenija 2020 s
Stratesko operativnim nacrtom 2016-2020. Nadzorni svet bo strategijo razvoja obravnaval na samostojni seji,
predvidoma konec meseca maja .

. .3. PREGLED/ZVAJANJA AVTORSK/H /N SORODN/H PRAV/C

Nadzorni svet se je seznanil z izvajanjem avtorskih in sorodnih pravic na Radioteleviziji Siovenija.

4. CEN/K ARH/VSKEGA /N DOKUMENTARNEGA GRAD/VA RTV SLOVENIJA

21.4.1. Vodstvo do naslednje seje predlozi cenik arhivskega in dokumentarnega grad iva z obrazlozenimi
kalkulativnimi elementi ter pojasnilom ali stroskovnikom, kako se obracunava uporaba arhivskega
grad iva v primeru koprodukcij, kat jih TV Siovenija izvaja v okviru svoje javne sluzbe.
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5. pORotiLO 0 POSLOVANJU POtlTNISKIH DOMOV RTV SLOVENIJA V LETU 2015

21.5.1. Nadzorni svet RTV SIOIienija se je semanil s poslovanjem poeitniskih domov v letu 2015 in 'ugotavlja,
da je bilo njihovo poslovanje pozitivno.

6. p'REDLOG ZA PRODAJO DELNIC EUTELSAT COMMUNICATIONS - VEZANO NA DELNO REALIZACIJO
SKLEPANS 18.4.1.

Nadzorni svet zahteva od vodstva zavoda, da do naslednje seje predlozi stevileni pregled vseh oblik dela na
RTV SLOciljnimi vrednostmi za posamezna leta za obdobje 2016-2019, kot izhaja iz sklepa 20.11.1.

21.6.1. Vodstvo RTVSiovenija do naslednje seje predlozi poroeilo po urednistvih, ki presegajo porabo sredstev
glede na sprejet PPN 2016, z obrazlozitvijo odstopanj.

21.6.2. Nadzorni svet na podlagi 4 . .odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
finanenih nalozb in na podlagi sklepa nadzornega sveta stev. 18.4.1., dovoljuje koriseenje sredstev iz
kupnine delniC Eutelsat Communications v visini 47.580,02 EUR, skladno s finanenim naertom 2016 in
vkljueno z uskladitvijo statusa 9 stalnih pogodbenih sodelavcev (zaposlitve s 01.04. in 15.04.2016) z
doloeili Zakona 0 delovnih razmerjih.

21.6:3. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
finanenih nalozb in na podlagi sklepa nadzornega sveta stev. 18.4.1., dovoljuje koriseenje sredstev iz
kupnine delnic Eutelsat Communications v visini 57.447,40 EUR za izplaeilo odpravnin zaradi rednih
odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga s 01.05.2016, skladno s finanenim naertom 2016.

Vodstvo je predlozilo pisno realizacijo zaposlitev pogodbenih sodelavcev s 01.3.2016 in 15.3.2016.

7. ELABORAT 0 DIGITALIZACIJI RADIA

Nadzornemu svetu je bil predstavljen tehnieno tehnoloski sklop projekta digitalizacije radia - oddajniskega
sistema DAB (Digita Audio Broadcasting). Do naslednje seje vodstvo predlozi se poslovni del, ki ga predhodno
obravnava Odbor za spremljanje investicij, javnih naroeil in poslovnih pogodb.

9. POBUDE, RAlNO

Nadzornemu svetu se do naslednje seje predlozi:

a) pojasnilo, kako so potekali postopki ocenjevanja po opravljenih red nih letnih razgovorih zaposlenih na
RTV 510venija in predlozitev dokumentacije v zvezi z ocenjevanjem

b) poroeila notranje revizije z odzivnimi poroeili vodstva za zadnja tri leta, ki se jih nalozi na portal
nadzornega sveta https:/Iseje.rtvslo.si v mapa »NS-Razno«

c) odgovor na vprasanje, kako bo knjizeno oglasevanje iz naslova poravnave oz. dogovora med RTV
Siovenija in Zdruzenjem SAZAS

d) kaksna so pravila uporabe sluzbenih vozil (upravieenost uporabe).

22. redna seja z dne 18. maja 2016

dnevni red:

1. Seznanitev z odstopom dr.Domna Trcbca z mesta predsednika in elana nadzornega sveta ter
volitve novega predsednika

2. Seznanitev z imenovanjem vrsilca dolznosti generalnega direktorja RTVSiovenija
3. Potrditev zapisnika"21. redne seje

porceilo 0 reaiizaciji sklepov
4" Stratesko operativni naert JZRTVSiovenija 2016-2020
5. PoracHa zunanjega revizorja 0 ugotovitvah dogovorjenih postopkov za leta 2015 Z odzivnim

poroeilom vodstva RTVSLO
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6. Poroeilo 0 poslovanju zavodav obdobju 1-111/2016
poroeilo 0 stanju zaposlenih
poroeilo 0 dejanski porabi odobrenih sredstev od prodaje finanenih nalozb skladno s sklepom NS 19.2.4.
. kazalniki poslovanja
razvid spreniemb v registru tveganj

7. Predlog za prodajo delnic Eutelsat Communications - vezano na delno realizacijo sklepa NS18.4.1.
8. Spremembe in dopolnitve Cenika storitev'OE Oddajniki in zveze
9. Tekoeaobvestila v.d. generalnega direktorja
10. Pobude, ramo

1. .SEZNAN/TEV Z ODSTOPOM DR. DOMNA TROBCA Z MESTA PREDSEDN/KA /N CLANA NADZORNEGA
SVETA TER VOL/WE NOVEGA PREDSEDN/KA

22.1.1. Nadzorni svet RTV 510venija se je skladno z drugim odstavkom 4. clena poslovnika seznanil z odstopno
izjavo dr. Domna Trobea s funkcije predsednika in z obvestilom Vladi R5 0 odstopu iz nadzornega
sveta.

22.1.2. Na podlagi izida glasovanja Nadzorni svet RTV 510venija ugotavlja, da je bil v skladu s 26 .. elenom
Zakona 0 RTV510venija za predsednika nadzornega sveta izvoljen g. Peter Grasek.

2. SEZNAN/TEV Z /MENOVANJEM VRS/LCA DOLZNOST/ GENERALNEGA D/REKTORJA RTV SLOVEN/JA

22.2.1. 'Nadzorni svet se je seznanil s sklepom programskega sveta 0 imenovanju vrsilea dollnosti generalnega
direktorja. Nadzorni svet opozarja programski svet na pomembnost zakonitega imenovanja
generalnega direktorja javne naeionalne Radiotelevizije 5lovenija.

3. POTRD/TEV ZAP/SN/KA 21. REDNE SEJE

22.3.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 21. redne seje.

POROC/LO 0 REAL/ZACIJI SKLEPOV

, Realizaeija projektov po razpisih na pod/agi 17. elena ZSFC. javni agenei;; RS (sklep 21.1.2.) - Nadzorni svet
ugotavlja, da sklep 21.1.2. ni realiziran in nalaga vodstvu, da predloli realizaeijo sklepa do naslednje seje
nadzornega sveta.' .'

- Skladnost vpisa posameznih programav RTV S/ovenija v razvid medijev zZRTVS-1 (sklep 20.4.1. v pavelOvi s
.skiepam 21.1.4.) - Nadzorni svet je prejel odgovor vodstva, st. 01-206/2016 z dne 11.5.2016, v zadevi »Vpis v.
razvid medijev«, ki ga skladno s sklepom 21.1.4. v predhodno proucitev prepusca Ddboru za kadrovske in
pravne zadeve.

- Poroeilo 0 de/ovanju nadzorneaa sveta v /etu 2015(sklep 20.4.2.) - Parocilo je bilo dne 6. maja 2016
obravnavano na Ddboru DZ za kulturo.

- Rea/izacija sk/epa 20.11.1. fStevif;;n; preqled vseh oblik dela na RTV SLO ci/jnim; vrednostm; za posamezna leta za
abdab;e 2016-2019} - Nadzorni svet je prejel oeeno skupnih stroskov dela v obdobju 2016-2020 s predvidenim
gibanjem visine sredstev in gibanjem stevila zaposlenih, dokument st. 01-212/2016 z dne 11.5.2016.

- poromo' 0 stanju realizacije projekta porazde/jevanja stroskov po oddajahlminutah (sklep 4.1.1. v pavezavi s
sklepama 7.1.2.in 7.1.3.ter 8.1.2.in 8.1.3.ter dagavarom na 10.. 14.. 15..16. in 18.seiil - D izvedenih aktivnostih na projektu
izracuna eene minute radijskega programa se poroca na julijski seji.

- Realizaci;a sklepa 21.4.1. (Cenik arMvskeqa in dokumentarneqa qradiva Z obrazloienimi kalkulativnimi element; ref pojasnUom
ali stroskovnikon'/. kako se obracunava uDoraba arhivskeqa qradiva v primeru koprodukci;, kat Hh TV Sloveniia izvaia v okviru svoie

jayne slulbel - Nadzorni svet ugotavlja, da sklep 21.4.1. ni realiziran in nalaga vodstvu, da predlali realizaeijo
sklepa do naslednje seje.

9



- PoroCifo po urednistvih, ki. presegojo porobo sredstev g/ede no sprejet PPN 2016, Z obroz/oiitvijo odstoponj
(skieD 21.6.1.1- Nadzornemu svetu se na julijsko sejo ob polletni realizaciji poslovnega dela plana 2016 predlozi
tudi realizacija programsko-produkcijskega dela za to obdobje.' .

- Projekt digitalizacije rodia - oddajniskega sistema DAB - Nadzorni svet je prejel Poslovni. naert iz vloge na
razpis »Ponudba na javni razpis za podelitev radijske frekvence za omrezje prizemne digitalne radiodifuzije T-
DAB+ na celotnem obmoeju Republike Siovenije (multipleks R1)« z oceno prihodkov in odhodkov projekta.

22.3L Nadzorni svet nalaga vodstvu RTV Siovenija, da pridobi mnenje Ministrstva za javno upravo, ali je
ocenjevanje z zahtevo po soglasjih v primeru doloeenih ocen skladno s 17. a elenom Zakona 0 sistemu
plae v javnem sektorju.

'22.3.3. Nadzorni svet priporoea vodstvu,da eim prej zagotovi zaposlitev na delovnem mestu notranjega
reviiorja.

Nadzorni svet sprejme na znanje poroeila 0 realizaciji preostalih sklepov in dogovorov 21. redne seje.

4, STRATESKO OPERAT/VNINACRT JZ RTV SLOVEN/JA 2016-2020

Vrsilec dolznosti generalnega direktorja je dolzan enako kot generalni direktor skupaj z nadzornim svetom in
programskim svetom, vsak v okviru svojih pristojnosti, zagotoviti zakonito, nemoteno, gospodarno in
ueinkovito poslovanje RTV Siovenije, zato je nadzorni svet sklenil, da se ob soglasju programskega sveta
nadaljuje postopek priprave Strategije razvoja RTVSiovenije za obdobje 2017-2021.

5. POROC/LO ZUNANJEGA REV/ZORJA 0 UGOTOV/TVAH DOGOVORJEN/H POSTOPKOV ZA LETO 2015 Z
ODZ/VN/M POROC/LOM VODSTVA RTV SLO

22.5.1. Nadzorni svet se je seznanil s poroeilom zunanjega revizorja 0 ugotovitvah dogovorjenih postopkov in
odzivnim poroCilom vodstva javnega zavoda RTV Siovenija, v katerem je predstavljen naert ukrepov,
odgovorne osebe in roki za izvedbo popravljalnih ukrepov. na ugotovitve zunanjih revizorjev pri
pregledu dogovorjenih postopkov za leto 2015 ter odprtih zadev iz leta 2014. Nadzorni svet ob tem
naroea vrsilcu dolznosti generalnega direktorja, da naj tekoee spremlja izvedbo popravljalnih ukrepov
in v primeru odstopanj takoj ukrepa.
Nadzornemu svetu se poroeilo 0 izvedbi popravljalnih ukrepov; vezanih na opozorila in priporoeila
revizijeglede naertovanja programskih stroskov, predlozi na sejo v mesecu juliju in koneno poroeilo 0
odpravi vseh ugotovljenih slabosti in pomanjkljivosti na sejo v mesecu oktobru 2016.

6. POROC/LO 0 POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU /-111/2016

22.6.1. Nadzorni svet se je seznanil s poslovanjem JZ RTV 510venija v obdobju januar-marec 2016, s poroeilom
o stanju zaposlenih in kazalniki poslovanja. Kljub temu, da iz izkaza prihodkov in odhodkov po prvih
treh mesecih izhaja pozitiven kumulativni poslovni rezultat poslovanja zavoda, nadzorni svet zavezuje
vrsilca dolznosti generalnega direktorja k pravoeasnemu reagiranju v primeru negativnih odmikov.

Vodstvo do naslednje seje poda odgovor, koliko so za zavod bilaneno pomembni neevidentirani raeuni, ki jih
zavod ni prejel do datuma priprave bilance uspeha prvega tromeseeja 2016.

22.6.2. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da v okviru dogovorjenih postopkov za revlzljo leta 2016 vkljuei
postopke zaposlitev stalnih pogodbenih sodelavcev ter odpovedi iz poslovnega razloga v letu 2016.

22.6.3. Nadzornemu svetu se na sejo v mesecu juliju 2016 predlozi prihodke in odhodke iz naslova opravljanja
dejavnosti javne sluzbe in iz naslova trzne dejavnosti za leto 2015 in obdobje 1-6/2016.

22.6.4. Nadzorni svet je skladno s sklepom 19.2.4. prejel realizacijo zaposlitev stalnih pogodbenih sodelavcev
v obdobju 1-111/2016in realizacijo odpovedi iz poslovnega razloga s prenehanjem sodelovanja s 01.04.
2016 z dejansko porabo odobrenih sredstev od prodaje finanenih nalozb.
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22.6.5. Vodstvo je skladno z dogovorom16. redne seje nadzornegasveta predlozilo spremembe, ki so nastale
v javnem zavodu na podroeju obvladovanja tveganj .

. 7. PREDLOG ZA PRODAJO DELNIC EUTELSAT COMMUNICATIONS - VEZANO NA DELNO REALIZACIJO
SKLEPA NS 18.4.1.

22.7.1. Nadzorni svet na podlagi 4~odstavka. 2. elena Meril za koriseenjesredstev, pridobljenih s prodajo
finanenih nalozb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta stev. 18.4.1., dovoljuje koriseenje sredstev iz .
kupnine delnic Eutelsat Communications v visini 15.804,91 EURza koneno izplaeilo odpravnin zaradi
rednih.odpovedi pogodbe iz poslovnega razlogas 01.4.2016, skladno s finanenim naertom 2016.

22.7.2. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s. prod~jo
finanenih nalozb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta stev. 18.4.1.; dovoljuje koriseenje sredstev iz
kupnine delnic Eutelsat Communications v visini 22.373,86.EURza koneno izplaeilo urejanja statusa .
. 234 stalnih pogodbenih sodelavcev (zaposlitve od 1.1. do 15.3.2101;),skladno s finanenim naertom
2016 in z doloeili Zakona0 delovnih razmerjih.

8. SPREMEMBE IN DOPOLNtTVE CENIKA STORITEV OE ODDiuNIKllN ZVEZE

22.8.1. Na podlagi 27. elena Zakona 0 RTVSiovenijain 22: elena Statuta RTV510venija Nadzorni svet RTV .
. 'Siovenija potrjuje predlagane spremembe Cenikastoritev OEOddajniki in zvezev toeki 8.1. Oddajanje
:rv programa v multipleksu A in 8.2. Cena kolokacije ter dopolnitve Cenika storitev OE Oddajniki in
zvezev toeki 3.3 - RD5- TMC in v toCki 9. CenaT-DAB+.5premembe in dopolnitve veljajo od 01.6.2016
dalje.

9. TEKOCA OBVESTILA V.D. GENERALNEGA DIREKTORJA

Nadzorni svet bo 0 oblikah prodaje umeseanja izdelkov v vsebine, skladno s 26. elenom Zakona 0
avdiovizualnih medijskih storitvah ter z doloeili 5plosnega akta 0 promocijskem umeseanju izdelkoir in
sponzoriranju, odloeal na naslednji seji, ko predlog predhodno obravnaval Odbor za nadzor trzenja. Vodstvo
do seje odbora poda tudi odgovor, za katero izjemo gre po zgoraj omenjenem zakonu.

5kladno z dogovorom ob sklepu 23.6.3., sprejetim na23. redni seji nadzornega syeta prejsnjega mandata dne
30.1. 2013, se je nadzorni svet seznanil s sponzorsko ponudbo za Eurosong2016, ki ne presega dovoljenih 60
% popusta.

10. POBUDE, RAZNO

Nadzorni svet je na elektronski naslov dne 6.5.2016 prejel sporoeilo Zavoda Vest v zadevi »Upravni spor« in
pojasnili vodstva v predmetni zadevi, st. 01-211/2016 z dne 11.5.2016 in 01-215/2016 z dne 16.5.2016.

22.10.1. Nadzorni svet naroea vodstvu zavoda, da do naslednje seje predlozi celovito gradivo v' zvezi s
pospesitvijo digitalizacije, urejanja avtorskih pravic in katalogizacije arhiva,upostevaje sklep 1-219.
'redne seje programskega sveta. .

Nadzorni svet je na elektronski naslov dne 13.5.2016 prejel dopis 5indikata novinarjev TV 510venijav zadevi
»Angaziranje novih sodelavcev v programih TV Siovenija«. Vodstvo odgovor sindikatu posreduje v vednost
tudi nadzornemu svetu.
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23. redna seja z dne 29. junija 2016

dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 22. redne seje

porocHo 0 realizaciji sklepov
2.Ukrepi zadoseganje programsko-poslovnih ciljev iz naslova javnih razpisov zaavdiovizualna dela

RTV510venija
3. Financne naloibe RTV510venija
4. 5tratesko operativni nacrt J2RTV510venija2017-2021
5. Predlog za prodajo delnic Eutelsat Communications - vezano na delno realizadjo skiepa N5 18.4.1.
6. Cenik arhivskega in dokumentarnega gradiva RTV510venija
7. Lestvlca in pogoji za izracun dodatnega kolicinskega popusta za doseganje dogovorjenega letnega

obsegaoglasevanja za leto 2016
.8. Prodaja in umescanje izdelkov v vsebine
9. PorocHosveta delavcev 0 uresnicevanju Zakona 0 sodelovanju delavcev pri upravljanju v JZRTV

510venijav letu 2015
10. Tekoca obvestila v. d. generalnega direktorja
11. Pobude, ramo

Nadzorni svet je prejel Sklep Vlade RS z dne 2.6.2016 0 prenehanju mandata clana Nadzornega sveta R1V
Siovenija dr. Domna Trobca.

1. POrRDlrEV ZAPISNIKA 22. REDNESEJE

23.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 22. redne seje.

POROtlLO 0 REALIZACIJI SKLEPOV

Nadzorni svet je prejel v vednost celovito pravno mnenje, vezano na imenovanje generalnega direktorja 5

predlogi, ki so bili predlozeni za 21. sejo programskega sveta dne 6.6.2016

- Realizacija projektov po razpisih no podlaai 17. clena ZSFC. javni aaenciji RS (sklep 21.1.2,) - Ukrepi za
doseganje programsko-poslovnih ciljev iz naslova javnih razpisov za AV dela RTV Siovenija so samostojna, 2.
tocka, dnevnega reda.

- Skladnost vpisa.posameznih prOaramov RTV Slovenija v razvid medijevz ZRTVS-1 in a(ede no dolocbe ZMed
(sklep20.4.1.v povezavi5 sklepam21.f4. in daqovafom'22.seiel - Nadzorni svet se je seznanil z dogovorom Odbora za

'. kadrovske in pravne zadeve, da je zaradi predlozene dokumentacije na dan seje odbora obravnava predmetne
zadeve prelozena na naslednjo sejo.

- Porocila a delovanju NS RTV SLO v letu 2015(sklep 20.4.2.)- Nadzorni svet je prejel pisno Porocilo Odbora DZ za
kulturo, ki se je seznanil 5 Porocilom 0 delovanju nadzornega sveta v letu 2015.

- PoraCilo a stanju fealizacije projekta porazdeljevanja stfoskov po oddajahlminutah (sklep4.1.1. v povezavi5
sklepama7.1.2.in 7.1.3.ref 8.1.2.in 8.1.3.ref doqavofomna10.. 14.. 15..16. in 18.seijJ- 0 izvedenih aktivnostih na projektu
izracuna cene minute radijskega programa seporoca na julijski seji.

- Realizacija sklepa 21.4.1. Kenik arhivskeqa in dokumentarneqa qradivaz obrazloienimi kalkulativnimi element; tef pojasnilo';'
ali stroskovnikom. kako se obracunava uporaba arhivskeqa qradiva v primeru kODrodukcij. kat Hh TVSLO izvaja v okviru svoje jayne

sluibe)- Cenik arhivskega in dokumentarnega gradiva je samostojna, 6. tocka, dnevnega reda.

- Porocilo po urednistvih, ki preseaajo porabo sfedstev alede no sprejet PPN 2016, z obrazloiitvijo odstopanj
(sklep21.6.1.1- Na julijsko sejo se ob polletni realizaciji poslovnega dela plana 2016 predlozi tudi realizacija
programsko-produkcijskega dela za to obdobje.

- Izvajanje ocenjevanja javnih u51uibencev (sklep22.3.2.1- Ko bo R1V Siovenija .prejela mnenje Ministrstva za
javno upravo, ga posreduje v vednost nadzornemu svetu ..
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- Notronjo revizijo (skieD 22.3.3.1 - Vrsilec dolznosti generalnega direktorja je podal informacijo, da je razpis za
delovno mesto notranjega revizorja V teku. Rokzaoddajo prijav je do 15.7.2016.

- Stroteqija rozvoja 2017-2021- Programski svet se je na svoji 21. redni seji dne 6.6.2016 seznanil in soglasal s
sklepom nadzornega sveta, da se priprava strategije 2017-2021 nadaljuje. Informacija v.d. generalnega
direktorja 0 poteku njene priprave je predlozena pod samostojno, 4. tocko, dnevnega reda.

- PoroCifo zunanjega revizorja a ugotovitvoh dogovorjenih postopkov za leta 2015 z odzivnim poroci/om
vodstva RTV SLO (skieD 22.5.1.1 - Nadzornemu svetu se na julijsko sejo pred.lozi porocilo 0 izvedbi popravljalnih
ukrepov, vezanih na opozorila in priporocila revizije glede nacrtovanja programskih stroskov.

- Zamik evidentironjo rocunov, ki jih zavod ni prejel dodatuma priprove bi/ance uspeho prvega tromesecja
2016 - Nadzorni svet se je seznanil z zamikom evidentiranja racunov v prvih treh mesecih letosnjega leta ter s
prenosom stroskov ii preteklega leta v leto 2016. Kljub temu, da zamik ni vplival na poslovni rezultat
tromesecja 2016, so postavke znane, zato naroca vodstvu zavoda, da naj do julijske seje predlozi predlog
ukrepov oz. resitev za zmanjsanje zamikov pri evidentiranju racunov.

- Predmet pogodbe a revidironju dogovorjenih postopkov za leta 2016 (skieD 22.6.2.1 - Vodstvo zavoda je
predlozilo predlog vsebine pogodbe za revizijo dogovorjenih postopkov za leto 2016, med katero je skladno s
sklepom nadzornega sveta 22.6.2. tudi pregled postopkov zaposlitve stalnih pogodbenih sodelavcev ter
odpovedi pogodb iz poslovnih razlogov v letu 2016. Morebitnozamenjavo katerega od predlaganih podrocij
pregleda ciani sporocijo na julijski seji nadzornegasveta.

- PoroCifo a poslovanju zavada (skieD 22.6.3.)- Vodstvo na julijsko sejo predlozi prihodke in odhodke iz naslova
opravljanja dejavnosti javne sluzbe in iz naslovatrzne dejavnosti za leto 2015 in obdobje 1~6/2016.

'- Prodaja umescanja izdelkov v vsebine - je samostojna, 8, tocka, dnevnega reda.

- Pospesitev digitalizacije, urejanja avtorskih provic in katalogizacije arhiva (skieD 1-2 19. seje PS in NS 22.10.1.1-
.Nadzorni svet se je seznanil z moznostjo pospesitve digitalizacije, katalogizacije in potekom postopkov za
sistematicnourejanje avtorskih prayic in katalogizacije arhiva. Predloge mozne pospesitve digitalizacije bo
vodstvo zavoda vkljucilo v plan leta 2017.

Nadzorni svet' je prejel v vednost odgovor TV Siovenija Sindikatu novinarjev TV SLOv zadevi »Angaziranje
. novih sodelavcev v programih TV Siovenija« s pregledom stevila zaposlenih na. dan 1.1.2016 in na dan
31.5.2016; zaposlitvami glede na nujno ureditev statusa; zaposlitvami na podlagi javnih razpisov in
nadomescanj porodriiskih dopustov s podatki, koliko je bilozunanjih raipisov, koliko notranjih razpisov;
razdeljen pregled odhodov (tehnoloski viski, upokojitve, drugi odhodi) ter pregled realizacije stroskov
pogodbenih sodelavcev in studentskega dela zaobdobje januar-maj 2016 s primerjavo z letom 2015.

2. UKREPI ZA DOSEGANJE PROGRAMSKO-POSLOVNIH CIUEV IZ NASLOVA JAVNIH RAZPISOV ZA
AVDIOVIZUALNA DELA RTV SLOVENIJA

23.2.1. Nadzorni svet priporoca vodstvu, da naj RTVSiovenija v javnih razpisih in pogodbi terminsko doloci
javno predvajanje v okviru programov TV Siovenija ter od leta 2017 naprej razpise objavi najkasneje
do 30. junija.

Nadzorni svetje prejel v vednost dopis GIZSNAVPv zadevi »Pozivk dopolnitvi vloge - oddane na javni razpis
. zaodkup AV del neodvisnih producentov v letu 2015 - 3 z dne 30.5.2016« z odgovorom RTVSiovenija v
predmetni zadevi.

Vodstvo RTVSiovenija je skladno s sklepom 10.2.2. Odbora za kadrovske in pravne zadeve nadzornemu svetu
predlozilo seznam AV del (januar-december 2015) s termini predvajanja, pojasnila k posameznim oddajam s
seznama AV del 2015, definicijami za izracun programskih delezev in prijavo podatkov 0 dosezenih
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programskih delezih v letu 2.015 poslanih na Ministrstvo za kulturo in Agencijo za komunikacijska omrezja in
storitve R5.

Vodstvo RTVSiovenija do julijske seje predlozi:

preglednico, katera dela sestavljajo programske deleze
kompletno gradivo s poroeili glede koprodukcije »Prlnc na belem konju«.

3. F/NANCNE NALOiBE RTV SLOVEN/JA

23.3.1. Nadzorni svet se je seznanil s stanjem finanenih nalozb v javnem zavodu RTV Siovenija ter s postopki
prodaje finanenih nalozb.

23.3.2. Nadzorni svet zaradi ohranjanja vrednosti finanenih nalozb predlaga vodstvu RTV Siovenija, da v
sodelovanju s komisijo za vodenje postopka prodaje delnic Eutelsat Communications do 31.1.0.2.016
pripravi politiko upravljanja finanenih nalozbHTV Siovenija.

4. STRATESKOOPERAT/VN/ NACRT JZ RTV SLOVENIJA 2017-2021

Nadzorni svet je prejelinformacijo vrsilca dolznosti generalnega direktorja 0 poteku pripravestrategije razvoja
RTVSiovenija s predlagano easovnico dokoneanja strateskega naerta 2.017-2.021.

Nadzorni svet bo strategijo 2.017-2.021 obravnaval na seji dne 3D. avgusta 2.016.

Proceduralni sklep:

5. toeka dnevnega reda (Predlog za prodajo delnic Eutelsat Communications - vezano na delno
realizacijo sklepa NS 18.4.1.) se prenese na julijsko sejo.

6, CEN/K ARH/VSKEGA /N DOKUMENTARNEGA GRAD/VA RTV SLOVENIJA

23.6.1. Nadzorni svet soglasa s predlogom Odbora za kadrovske in pravne zadeve in naroea vodstvu RTV
Siovenija, da se naj v ceniku arhivskega in dokumentarnega grad iva splosno doloei komercialno rabo in
nekomercialno rabo ter opredeli stroskovnik javne sluzbe,

7. LESTV/CA /N POGOJl ZA /ZRACUN DODATNEGA. KOUC/NSKEGA POPUSTA ZA DOSEGANJE
• ',- • j.' DOGOVORJENEGA LETNEGA OBSEGA OGLASEVANJA ZA LETO2016

23.7.1. Nadzorni svet sprejema' predlagani lestvici in pogoje za izraeun dodatnega kolieinskega popusta za
doseganje dogovorjenega letnega obsega oglasevanja na TV Siovenija in na Radiu Siovenija za leto
2.016.

8. PRODAJA /N UMESCANJE /ZDELKOV V VSEB/NE

23.8.1. Nadzorni svet, skladno s prvo alinejo tretjega odstavka 26. elena Zakona 0 avdiovizualnih medijskih
storitvah ter skladno z doloeili 5plosnega akta 0 promocijskem umeseanju izdelkov in sponzoriranju,
sprejema predlagane oblike prodaje umeseanja izdelkov v oddaje Avtomobilnost, Taxi, Vse je mogoee;
Vern in Ambienti.

9. .POROC/LO SVETA DELAVCEV 0 URESN/CEVANJU ZAKONA 0 SODELOVANJU DELAVCEV PR/
UPRAVUANJU V JZ RTV SLOVENIJA V LETU2015

Nadzorni svet ugotavlja, da letno poroeilo Sveta delavcev RTV Siovenija ni popolno, zato se ga naj do naslednje
seje nadzornega sveta dopolni 5 pregledom stroskov. Prav tako se naj do seje Odbor!l za' kadrovske in pravne
zadeve predlozi:

pregled izplaeanih dodatkov zaposlenim
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pojasnilo glede izplaCila sejnin clanom sveta delavcev na sejah programskega in nadzornega sveta ter
pojasnilo vodstva glede ustrezne umestitve poklicnih clanov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na
predpisane pogoje.

10.TEKOCA OBVESTILA V. D. GENERALNEGA DIREKTORJA

23.10.1. Nadzorni svet sprejema podaljsanje veljavnosti obstojece cene na minuto oglasnega prostora TV
prodaje do 31.12.2016.

23.10.2. Nadzorni svet sprejema uporabo mreznih oglasevalskih sistemov v medijih MMC RTVSiovenija.

- Tekoca obvestila s pod,ocja oglasevanja RTV proqramov - Nadzorni svet je prejel pisno informacijo vodstva
»Tekoca obvestila s podrocja oglasevanja RTV programov«, st. 01-303/2016 z dne 14.6.2016, iz katere izhaja;
da je v primeru zahtevka Media Publikuma in bremepisa RTV Siovenija za nedoseganje garancije volumna SPN
2010 prejela sodbo Okroznega sodisca v Ljubljani, s katero je zadevo na pM stopnji izgubila in se v roku
pritozilana Visje sodisce. Nadzomi svet naroca vodstvu, da ga 0 dogajanju.v zadevi tekoce obvesca.

11. POBUDE, RAZNO

- Dogovo,i in sklepi odbo,ov nadzornega sveta

23.11.1. Nadzorni svet potrjuje sprejete dogovore in sklepe na junijskih sejah odborov in naroca vodstvu
zavoda, da naj na julijsko sejo predlozi razrez, kaksen del kadrovskih resursov je vezan na javno
sluzbo in kaksen na trzni del.

23.11.2. Nadzorni svet naroca vodstvu RTV Siovenija, da .naj pripravi alternativno resitev glede zadev s
podrocja trzne dejavnosti, ki niso predmet javne objave.

'Nadzorni svet je prejel anonimno pismo zadevi »Poziv k spostovanju zakonodaje pri nastopanju RTV Siovenija
na trgu« z odgovori vodstva na navedbe v pismu.

24. ,edna seja z dne 27. julija 2016

dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 23. redne seje

poroeilo 0 realizaciji sklepov in pregled predlogov ter priporoeil vodstvu zavoda
2. Temeljni normativi za ustvarjalne poklice RTVSiovenija
3. PoroeHo0 poslovanju zavoda v obdobju I-V1/2016

poroeilo 0 doseganju programskih delezev po ZMed in ZAvMSv programih RTVSLO
preglednica, katera dela sestavljajo programske deleze
realizacija kadrovskega naerta - stanje zaposlenih
poroeilo 0 dejanski porabi odobrenih sredstev od prodaje finanenih nalozb skladno s sklepom NS19.2.4.
kazalci poslovanja
realizacija programsko-produkcijskega dela plana I-V1/2016.
prihodki in odhodki iz naslova opravljanja dejavnosti jayne sluzbe in iz naslova trzne dejavnosti za leto
2015 in obdobje 1-V1/2016(sklep 22.6.3.)

4. Predlog za prodajo delnic Eutelsat Communications - vezano na delno realizacijo skiepa NS18.4.l.
S. IzhodiSea,rokovnik priprave in sprejemanja PPN-Finaneneganaerta za leto 2017
6. Tekoeaobvestila v.d. generalnega direktorja
7. Pobude, ramo

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 23. REDNESEJE

24.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 23. redne seje.
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POROCILO 0 REALIZACIJI SKLEPOV IN PREGLED PREDLOGOV TER PRIPOROCIL VODSTVU ZA VODA

• PorocHo 0 realizaciji sklepov

- Skladnost vpisa posameznih programav RTV Slovenija v razvid medijev z ZRTVS-1 in glede na d%cbe ZMed
(sklep 20.4,1, v pove,ovi 5 skleporn 21,1.4, in doqovororn 22, In 23, seje) - Nadzornemu svetu je bila predlozena
dokumentacija, vezana na skladnost vpisa posameznih programov RTV Siovenija V razvid medijev z Zakonom 0

RTVSiovenija in glede na dolocbe Zakona 0 medijih,

24,1.2, Nadzorni svet poziva vodstvo RTV Siovenija, da ob prvi spremembi, vendar najkasneje do konea leta
2016, uskladi statut z doloebami Zakona 0 RTV Siovenija glede programa, namenjenega prenosu sej
Drzavnega zbora in Drzavnega sveta ter v skladu 5 3, odstavkom 18, elena Zakona 0 medijih doloei
pristojno urednisko odgovornost za izvajanje programskih sklopov, kot izhajajo iz priglasitve
prograinov v razvid medijev.

- Poraci/o 0 stanju realizaeije projekta porazdeljevanjastraskov po oddajah/minutah ,(sklep 4,1,1, v pove,ovi 5

skleporno 7,1.2. in 7.1.3, ter 8,1,2, in 8,1.3, ter doqovororn no 10" 14" 15,,16, in 18, seii)- Nadzorni svet je prejel poroeilo 0

nadaljevanju aktivnosti na projektu izraeuna eene minute radijskega programa, Stanje realizacije projekta bo
na jesenski seji podrobneje obravnaval Odbor za nadzor ekonomikeposlovanja in planiranja.

- Izvajanje oeenjevanja javnih us/uibeneev (sklep 22.3,2,) - Nadzorni svet 'se je seznanH z mnenjem Ministrstva za
javno upravo v zvezi z izvajanjem postopka oeenjevanja javnih usluzbeneev, 0 morebitno ugotovljenih
prekoraeitvah pooblastil, vrsilee dolznosti generalnega direktorja poroea na septembrski seji. .

- Notranja revizija .(sklep 2Z.3.3,1 - V komisijo, ki bo opravila razgovore 5 kandidati, se vkljuei clan nadzornega
svetamag. Aleksander Igliear.

- ParaCiio zunanjega revizorja 0 ugotovitvah dogovorjenih. postopkov za leto 2015 z odzivnim poraCiiom
vodstva RTV SLO.(sklep 22.5.1,) - Nadzorni svet se je seznanil z vmesnim poroeilom 0 realizaeiji popravljalnih
ukrepov naugotovitve zunanjih' revizorjev pri pregledu dogovorjenih postopkov za leto 2015 ter odprtih zadev
iz leta 2014.

- Zamik evidentiranja racunov. ki jih zavod ni preje/ do datuma priprave bi/anee uspeha prvega tramesecja
2016 - Nadzorni svet je prejel ukrepe za zmanjsanje easovnih zamikov pri evidentiranju prejetih raeunov.
Vodstvo ob periodienih poroeilih 0 poslovanju zavoda poroea 0 zamikih in odgovornih osebah 5 katerih ..
podroeij prihajajo raeuni z zamikom ter 0 povzetih sankcijah zoper odgovorne.

- Predmet pogodbe 0 revidiranju dogovorjenih postopkov za /eto 2016 (sklep 22,6,2,)

24.1.3, Nadzorni svet predlaga, da .se v pogodbi za revizijo dogovorjenih postopkov »revizija upravljanje
poeitniskih domov« nadomesti z »revizijo postopkov prodaje TV oglasevanja, ter odmikov od een in
prodajnih pogojev, kot jih je odobril Nadzorni svet RTVSiovenija«,

- Prihodki in odhodki iz nas/ova oprav/janja dejavnosti jayne sluibe in iz nas/ova trine dejavnosti za leto 2015
in obdobje 1-6/2016 - Vodstvo na septembrsko sejo nadzornega sveta predlozi ekonomiko poslovanja
(prihodkejodhodke) po dejavnostih.

- Pospesitev digitalizaeije. urejanja avtorskih pravie in katalagizaeije arhiva (skieD 1-2 19. seie PSin NS22,10,1,)-
.Vodstvo RTV Siovenija izvedljive predloge pospesitve digitalizacije vkljuei v plan leta 2017.

- Komp/etno gradivo :s poracili g/ede koprodukeije "Prine na belem konju« - Nadzorni svet je prejel
dokumentacijo z obraeunom koprodukeije »Prine na belem konju«,

24.1.4, Nadzorni svet zadolzi vodstvo, da do septembrske seje predlozi predlog ukrepov za izboljsano
uveljavljanje in zaitarovanje vseh pravnih in finanenih interesov javnega zavoda RTV Siovenija pri
finaneiranju in predvajanju koprodukeijskih AV del in vseh oblik zunanje produkcije AV del RTV
Siovenija.
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.- Vrednotenje posameznih pravic iz avtorskih poqodb Isklep 20.13.1.)

24.1.5. Nadzorni svet priporoca vodstvuzavoda, da za posamezne pravice iz avtorskih pogodb ob upostevanju
programskih stroskov nacrtuje realnopravicno niidomestilo v izhodiscih za programsko leto 2017.

- Ra2rez. kakSen del kodrovskih resursov je vezan na javno sluibo in kaksen no trini del Isk/ep 23.11.1.) - NiJdzorni
svet je prejel razdelitev realiziranih in planiranih stroskov dela na javno in trino dejavnost.

24.1.6. Nadzorni svet naroca vodstvu, da pri izhodiscih plana za leto 2017 izdela ekonomiko -
prihodke/odhodke- vsake trine dejavnosti posebej ter, da v kadrovskem nacrtu predvidi okvirno
stevilo zaposlenih v posamezriih dejavnostih.

- Cenik arhivskeqa in dokumentarneqa qradivo RTV Siovenija Isk/ep 21.4.1. v pove,ov; 5 sklepom 23.6.1.)- Vodstvo je
predloiilo predlog Splosnih pravil uporabe dokumentarnega in arhivskega gradiva TelevizijeSlovenija.
Nadzorni svet soglasa s predlogom Odbora za kadrovske in pravne zadeve, da se naj gradivo precisti tako, da
bo dolocno in jasno za uporabnika, terse ga v proucitev odstopi odboru na septembrsko sejo.

- Dopolnjeno letno poroCiio Sveta delovcev RTV Siovenija 2015 - Nadzornemu svetu je bila predloiena
dopolnitev letnega porocila sveta delavcev s stroski redno zaposlenih clanov in sejninami v letu 2015.

24.1.7. Nadzorni svet RTV Siovenija je v skladu z 80. clenom Zakona 0 sodelovanju delavcev pri upravljanju
(ZSDU-NPB2) obravnaval letno porocilo Sveta delavcev RTV Siovenija 2015 in se seznanil s predlogi
. ukrepov za izboljsanje stanja na podrocju uresnicevanja Zakona 0 sodelovanju delavcev pri upravljanju
. v JZ RTVSiovenija.

24.1.8. Vodstvo do septembrske seje predloii porocilo 0 vseh stroskih stroskovnega mesta Sveta delavcev
RTV Siovenija od leta 2013 do vkljucno leta 2016.

24.1.9. Vodstvo mora v vseh porocilih dosledno in brez izjem podajati podatke celotnega (bruto bruto)
stroska RTVSiovenija.

- Preqled izplaconih dodotkov zaposlenim

24.1.10. Nadzorni svet zadolii vodstvo zavoda, da do septembrske seje preveri upravicenost dodelitve in
'izplacevanja poloiajnega dodatka. Porocilo naj vkljucuje tudi podatek, koliko javnih usluibencev RTV
Siovenija prejema ta dodatek.

- PoroCiio 0 izplaconih sejninah zoposlenim za udeleibo na sejah proqramskeqa in nadzorneqa sveta v letu
2015 in pojasnilo qlede izplaCiia sejnin Clanom sveta delavcev na sejah proqramskeqa in nadzorneqa sveta

24.1.11. Nadzorni svet nalaga vodstvu zavoda in svetu delaitcev, da uskladita Participacijsko pogodbo, vezano
na sejnine, skladno s predmetnimi predpisi. 0 uskladitvi obvestita nadzorni svet na oktobrski seji..

- Pojasnilo qlede ustrezne umestitve poklicnih Clanov sveta delavcev pri zaposlitvi qlede na predpisane poqoje

24.1.12. Vodstvo zavoda naj pridobi mnenje Ministrstva za javno upravo, kako ravnati v primeru, ko poklicni
clan sveta delavcev ne izpolnjuje pogoje za uvrstitev v Vlif2 tarifni razred.

Skladno s -sklepom 23.11.2. vodstvo RTV Siovenija na septembrsko sejo predloii alternativno resitev glede
zadev s podrocja trine dejavnosti, ki niso predmet jayne objave.

• Pregled predlogov in priporocil vodstvu zavoda

Vezano na pripravo planskih dokumentov za leto 2017 nadzorni svet opozarja, da mora biti do predloiitve
ptedloga plana za leto 2017 zakljucen projekt izracuna cene minute radijskega programa. Vodstvo naj v plan
vkljuci predloge moine pospesitve. digitalizacije, urejanja avtorskih pravic in katalogizacije arhiva ter naredi

17



vse potrebno, da bodo s 1.1.2017 uveljavljeni normativi za ustvarjalne poklice RTVSiovenija. Pri pripravi
strategije razvoja javnega zavoda RTVSiovenija za obdobje 2017-2021 pa naj smiselno uposteva podane

. predloge in priporoCila.

2. TEMEUNI NORMATIVI ZAUSTVARJALNE POKLICERTV SLOVENIJA

Nadzorni svet se je seznanil s poroeilom Komisije za pripravo temeljnih normativov za ustvarjalne poklice RTV
Siovenija.

3. POROelLO 0 POSLOVANJU ZAVODA VOBDOBJU I-VI/2016

24.3.1. Nadzorni svet se je seznanil s poroCilom 0 poslovanju RTVSiovenija z raeunovodskimi izkaziv obdobju
januar-junij 2016, s kazalniki poslovanja in s stanjem zaposlenih na dan 30.6.2016.

Nadzornisvet od vodstva zavoda zahteva uravnotezenost poslovanja in usklajevanje obsega odhodkov
z razpolozljivimi prihodki na vseh podroejih poslovanja in nalaga vodstvu, da zaradi odstopanj od
naertovanih kazalnikov poslovanja v obdobju januar-junij 2016 takoj izvede potrebne ukrepe za
uresnieitev naertovanih kazalnikov poslovanja zaobdobje januar-december 2016.

4. PREDLOGZA PRODAJO DELNIC EUTELSAT COMMUNICATIONS - VEZANO NA DELNO REALIZACIJO
SKLEPANS 18.4.1 .

. .'- 24.4.1. Nadzorni wet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
finanenih nalozb :in na podlagi sklepa nadzornega sveta stev. 18.4.1. ter na podlagi s strani vodstva
predlozenih sporazumov z delavci, dovoljuje koriseenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat
Communications v visini 2.279,31 EURza koneno izplaeilo odpravnin zaradi rednih odpovedi pogodbe
iz poslovnega razloga.s 01.0S.2016, skladno s finanenim naertom 2016, pod pogojem, da vodstvo
.ravna skladno z doloeili Uredbe oprodaji in drugih oblikah razpolaganja s finanenim premozenjem
drzave in obein (Ur. list 123/2003 sspremembami in dopolnitvami). 1

24.4.2. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
finanenih nalozb in na podlagi sklepa nadzornega sveta stev. 18.4.1. ter na podlagi s strani vodstva
predlozenih sporazumov z delavci, dovoljuje koriseenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat
Communications v visini 76.402,34 EURza koneno izplaeilo odpravnin zaradi rednih odpovedi pogodbe
iz poslovnega razloga s 01.06.2016, skladno s finanenim naertom 2016, pod pogojem, da vodstvo
ravna skladno z doloeili Uredbe 0 prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finanenim premozenjem
drzave in obein (Ur. list 123/2003 s spremembami in dopolnitvami).

24.4.3, Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena' Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
finanenih nalozb in na podlagi sklepa nadzornega sveta stev. 18.4.1. ter na podlagi s strani vodstva
predlozenih sporazumov z delavci, dovoljuje koriseenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat
Communications v visini 34.834,57 EURza izplaeilo odpravnin zaradi rednih odpovedi pogodbe iz
poslovnega razloga s 01.07.2016, skladno s finanenim naertom 2016, pod pogojem, da vodstvo ravna
skladno z doloeili Uredbe 0 prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finanenim premozenjem drzave in
obein (Ur. list 123/2003 s spremembami in dopolnitvami) .

. 24.4.4., Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
. -'finanenih nalozb in na podlagi sklepa nadzornega sveta stev. 18.4.1., dovoljuje koriseenje sredstev iz

kupnine delnic Eutelsat Communications v visini 67.096,81 EURza koneno izplaCiio urejanja statusa
243 stalnih pogodbenih sodelavcev (zaposlitve od 01.01.- 01.04.2106), skladno s finanenim naertom

1 26.5.1. Nadzorni svet ugotavlja, da je pri predlogu sklepov, vezanih na upostevanje dolocil Uredbe 0' prodaji in drugih oblikah razpolaganja s
financnim premozenjem drzave in obein s spremembami in dopolnitvami, prislo do napake pri navajanju njene objave v Uradnem listu.
Uredba je bila objavljena v Uradnem Iistu RS, st. 123/2003 (in ne 2013). Zata se prj 24. redni seji nadzornega sveta z dne 27.7.2016, vtpcki 4,
popravi navedba v oklepaju pri sklepih od 24.4.1. do vkljucno sklepa 24.4.6. taka, da se pravilno glasi: J) ••• (Ur. list 123/2003 s spremembami
in dopolnitvami)((.
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2016 in. z doloeiliZakona 0 delovnih razmerjih, pod pogojem, da vodstvo ravna skladno z doloeili
Uredbe 0 prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finanenim premozenjem drzave in obein (Ur. list
123/2003 s spremembami in dopolnitvami).

24.4.5. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
finanenih nalozb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta stev. 18.4.1., dovoljuje koriseenje sredstev iz
kupnine.delnic Eutelsat Communications'v visini 8.745,84 EUR, skladno s finanenim naertom 2016 in
vkljueno z uskladitvijo statusa 3 stalnih pogodbenih sodelavcev (zaposlitve s 01.07.2016) z doloeili
Zakona 0 delovnih razmerjih, pod pogojem, da vodstvo ravna skladno z doloeili Uredbe 0 prodaji in
drugih oblikah razpolaganja s finanenim premozenjem drzave in obein (Ur. list 123/2003 s
spremembami in dopolnitvami).

24.4.6. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
finanenih nalozb in na podlagi sklepa nadzornega sveta stev. 18.4.1., dovoljuje koriseenje sredstev iz
kupnine delnic Eutelsat Communications v visini 21.488,70 EUR za izplaeilo odpravnine zaradi redne
odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga s 01.08.2016,. skladno s finanenim naertom 2016, pod
pogojem, da vodstvo ravna skladno z doloeili Uredbe o. prodaji in drugih oblikah razpolaganja s
finanenim premozenjem drzave in obein (Ur. list 123/2003 s spremembami in dopolnitvami).

ROKOVNIK PRIPRAVE IN SPREJEMANJAPPN-FINANCNEGA NACRTA ZA LETO2017

'. '24.5.1. Nadzorni svet se je seznanil s priroenikom za finaneno planiranje za leto 2017. Iz slednjega je razviden
rokovnik priprave in sprejemanja plana ter matrika odgovornosti priprave planskih dokumentov.
Osnutek finanenega naerta za leto 2017 vodstvo predlozi na oktobrsko sejo.

7. POBUOE, RAZNO

24.7.1. Nadzorni svet potrjuje dogovore in sklepe sprejete na julijskih sejah odborov.

24.7.2. Nadzorni. svet naroea vodstvu RTV Siovenija, da naj analizira cene oglasevanja na RTV Siovenija in mu
poroea 0 izsledkih .

. Nadzorni svet je prejel v vednost dopis vzadevi Odstop od »naroeniskega razmerja« _ plaeila RTV prispevka z
odgovorom Sluzbe za. obraeun RTV prispevka, Oddelka za poslovanje z zavezanci javnega zavoda RTV
Siovenija.

25. redna seja z dne 30. avgusta2016

dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 24. redne seje
2. Osnutek strateskih izhodisc in operativno strateskega nacrta RlV Siovenija 2017-2021

- delovni osnutek
3. Pobude, razno

1. POTRO/TEV ZAPISNIKA 24. REONESEJE

25.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 24. redne seje.

" 2." OELOVNI OSNUTEK IZHOOISC STRATESKO OPERATIVNEGA NACRTA RTV SLOVENIJE 2017-2021
(verzija avgust 2016) IN OELOVNI OSNUTEK STRATESKOOPERATlVNEGA NACRTA RTV SLOVENIJE
2017-2021 (verzija avgust 2016)

25.2.1. Nadzorni svet je obravnaval delovni osnutek izhodise stratesko operativnega naerta 2017-2021 (verzija
avgust 2016) in delovni osnutek stratesko operativnega naerta RTVSiovenija 2017-2021 (verzija avgust
2016) in predlaga vodstvu zavoda, da pri pripravi naslednjih verzij obeh dokumentov v najveeji mozni
meri uposteva na tej seji podane predloge elanov nadzornega sveta.
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26. redna se;a z dne 26. aktabra 2016

dnevni red:
1. Polrdilev zapisnika 25. redne seje

porocilo 0 realizaciji sklepov in dogovorov
2. Poracilo 0 poslovanju zavoda v obdobju januar-seplember 20.16z oceno do konca lela

realizacija kadrovskega nacrla- slanje zaposlenih
kazalci poslovanja
porocilo 0 dejanski porabi odobrenih sredslev od prodaje financnih nalozb skladno s sklepom N5 19.2.4.

3. Osnulek PPN-Financneganacrta za lelo 2017
4. 51raleskooperalivni nacrl RTV510venija2017-2021
5. Predlog za prodajo delnic Eulelsal Communicalions - vezano na delno realizacijo skiepa N5 18.4.l.
6. Tekoca obveslila v.d. generalnega direklorja
7. Pobude, razno

Nadzorni svet je prejel 5klep Vlade R5 z dne 19.10.20160 imenovanju Mateja Drascka za clana Nadzornega
sveta RTV 510venija, in sicer za cas do izteka mandatnega obdobja nadzornega sveta, konstituiranega v letu
20~4.

1. POTRD/TEV ZAP/SNIKA 25. REDNE SEJE

26.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 25. redne seje.

POROC/LO 0 REALIZACIJI SKLEPOV /N DOGOVOROV

- Sk/adnost vpisa posameznih proqramov RTV S/oveni;a v razvid medi;ev z ZRTVS-1 in q/ede na d%cbe ZMed
(sklep 20.4.1. v povezavi 5 skleoom 21.1.4. in dogovorom 22. in 23. seje ter skleoom 24.1.2: J

26.1.2. Nadzorni. svet poziva vodstvo zavoda, da naj do decembrske seje pripravi gradivo, vezano na
uskladitev.statuta z Zakonom 0 RTV 510venija in Zakonom 0 medijih, kot izhaja iz sklepa 24.1.2. ter
zakonske obveznosti uposteva pri pripravi PPN 2017 .

• Porotilo 0 stan;u realizaci;e pro;ekto porazde/jevonja stroskov po oddajah/minutoh IskleR 4.1.1. v Rove,ovl 5

skleRomo 7.1.2. in 7.1.3. ref 8.1.2. in 8.1.3. ref dogovorom no 10 .. 14.• 15 ..16. in 18. seiil - Nadzorni svet je prejel porocili 0
stanju na projektu izracuna cene minute TV programa oz. pasu na Radio 510venija z dopolnilvami, ki jih je
predhodno obravnaval Odbor za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja.

26.1.3. Nadzorni svet naroca.vodstvu zavoda, da donovembrske seje nadzornega sveta predlozi celovit nacrt-
casovno in financno - nadaljnjega poteka projekta izracuna eene minute oddaj oz. radijskega pasu tako
na TV 510venija kot v ostalih enotah RTV510venija.

- /zvajanje ocenjevonjo javnih us/uibencev ISkleR 22.3.2.1- Nadzorni svet se je seznanil 5 porocilom 0 ugotovljeni
prekoracitvi pooblastil pri izvajanju oeenjevanja delovne uspesnosti javnih usluzbeneev RTV510venija.

- Notran;o revizijo IskleR 22.3.3.1 - Vodstvo zavoda je na seji podalo informaeijo, da so se na javni razpis na
delovno mesto notranjega revizorja specialista, ki je potekal od 5. do 20. oklobra 2016, prijavili stirje
kandidati, od katerih pogoje izpolnjuje eden kandidat .

. - Poroti/o zunanjeqa revizorjo 0 uqotovitvah doqovorjenih postopkov zo /eto 2015 z odzivnim porotilom
vodstva RTV SLD IskleR 22.5.1.1 - Nadzorni svet seje seznanil 5 koncnim porocilom 0 realizaeiji popravljalnih
ukrepov na ugOlovitve zunanjih revizorjev pri pregledu dogovorjenih postopkov za leto 2015 ter odprtih zadev
iz leta 2014.

- Prihodki in odhodki iz nas/ova oprav/janjo dejovnosti jayne s/uibe in iz nas/ova trine dejovnosti zo /eto 2015
in obdobje 1-6/2016 - Vodslvo je predlozilo pregled prihodkov in odhodkov (ekonomiko poslovanja) trznih
dejavnosti in jayne sluzbe za leto 2015 in prvo polovico leta 2016. Po oeeni vodslva bo do konea leta 2016 tudi
na trznem delu zalozniske dejavnosti poslovanje pozitivno.
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Nadzorni svet predlaga Odboru za nadzor ekonomike poslovanja in planiranja, da naj z revizorjem opravi
pregled ustreznosti sodil za razporejanje stroskov po dejavnostih. Pri pregledu sodeluje tudi Irena Ostrouska.

- RealizacUa sklepa NS 24.1.4. - Sklep je realizira. Vodstvo je predlozilo ukrepe za izboljsano uveljavljanje in
zavarovanje vseh pravnih in finanenih interesov javnega zavoda RTV Siovenija pri financiranju in predvajanju
koprodukcijskih AV del in vseh oblik zunanje produkcije AV del RTVSiovenija.

- Vrednotenje posameznih provic iz ovtorskih pogodb Isklep 20.13.1. y poyeloyls sklepom 24.1.5.1

26.1.4. Vodstvo zavoda skladno s sklepom nadzornega sveta 24.1.5. ob predlozitvi predloga PPN 2017 v zvezi
s prikazom stroskov iz naslova avtorskih pravic predlozi vzorec pogodbe in pod a pisno pojasnilo, kako
in kje bo to prikazano v planu pri odhodkih ter kaksen odstotek odhodkov predstavljajo te pravice.

- Cenikarhivskega in dokumentornego gradiva RTV S/ovenija Isk/ep 21.4.1. y pOyelOY; 5 sklepom 23.6.1.1

26.1.5. Nadzorni svet naroea vodstvu RTV Siovenija, da naj do naslednje seje dopolni predlozena Splosna
pravila uporabe dokumentarnega in arhivskega grad iva TV Siovenija z odgovorom, kaksna je
utemeljenost izraeuna cene, glede na to, da se ta veze na place, ki pa so financirane kot javna sluzba iz
.RTV prispevka ter glede ustreznosti umestitve popusta.

26.1.6. Nadzorni sveti priporoea vodstvu RTV Siovenija izdelavo kataloga in javno objavo podatkov 0

dostopnem avdiovizualnem arhivskem gradivu zaradi pospesitve trzenja .

. - Stroski sveto de/avcev v obdobju 2013-3015 in I-VII/2016 Isklep 24.1.8.1

26.1.7. Nadzorni svet predlaga Svetu delavcev RTVSiovenija, da v prihodnje v svoje letno poroeilo vkljuei tudi
vse stroske.stroskovnega mesta sveta delavcev.

- Preg/ed izp/aconih dodotkovzapos/enim Isk/ep 24.1.10) - Sklep 24.1.10. je realizira. Vodstvo je predlozilo
poroeilo glede .upravieenosti dodelitve in izplaeevanja polozajnega dodatka s podatkom, koliko javnih
usluzbencev zavoda prejema ta dodatek.

26 ..1.8. Nadzorni svet se je seznanil s poroeilom glede upravieenosti dodelitve in izplaeevanja polozajnega
dodatka 'in naroea vodstvu RTV Siovenija, da naj najkasneje do seje nadzornega sveta v mesecu marcu
2017 programsko in poslovno racionalizira akt 0 notranji organiziranosti.

26.1.9. Vodstvo na sejo Odbora za kadrovske in pravne zadeve predlozi razdelan pregled 50 najvisje i.zplaeanih
plae v obdobju 1-9/2016 (osnovna plaea z vsemi dodatki in drugimi prejemki).

Usk/oditev Participocijske. poqodbe, vezone no sejnine, sk/adno 5 predmetnimi predpisi Isk/ep 24.1.11.) -

Vodstvo zavoda in svet delavcev uskladita Participacijsko pogodbo, kot izhaja iz sklepa 24.1.11., in 0 uskladitvi
obvestita nadzorni svet najkasneje do 31.12.2016 .

. - Ustreznost umestitve poklicnih C1onovsveto de/ovcev pri zoposlitvi glede no predpisane pogoje Isk/ep 24.1.12) -

Sklep 24.1.12 je realiziran. Nadzorni svet je prejel mnenje Ministrstva za javno upravo glede umestitve
poklicnih elanov sveta delavce v tarifne in plaene razrede.

26.1.10. Nadzorni svet priporoea vodstvu RTV Siovenija, da naj do konca leta 2016 najde zakonito resitev
. glede umestitve poklicnih elanov sveta delavcev pri zaposlitvi glede na predpisane pogoje .

. -.A/ternotivno resitev g/ede zodev 5 podroCio trine dejovnosti, ki niso predmet jovne objave Isk/ep 23.11.2.) -

Nadzorni svet je prejel odgovor vodstva glede zadev s podroeja trzne dejavnosti, ki niso predmet javne objave.

26.1.11. Vodstvo RTV Siovenija na vsakem dokumentu, vezanem na trzenje oglasnega prostora RTV Siovenija,
jasno oznaei, ali je dokument predmet javne objave ali ni predmet javne objave.

- Uprov/jonje finoncnih n%ib RTV S/ovenija Isk/ep 23.3.2.1 -Vodstvo zavoda je predlozilo strategijo na podroeju
finanenih nalozb RTV Siovenija, ki je nadzorni svet na tej seji ni obravnaval.
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- /zsledki ana/ize cen aqlasevanja na RTV S/avenija 15k/ep 24.7.2.1 - Nadzorni svet je prejel porocila 0 izsledkih
analize cen oglasevanja na TV Siovenija, na Radiu Siovenija in na MMC.

- C/anstvo RTV S/ovenija v EBU - Vodstvo zavoda je predlozilo pojasnilo glede clanstva RTV Siovenija v Evropski
zvezi radijskih in televizijskih postaj (EBU), njenega delovanja in prednostih sodelovanja.

Skladno z dogovorom 12. seje Odbara.za kadrovske in pravne zadeve je vodstvo predlozilo pregled desetih
. tozb z najvisjimi zahtevki na dan 21.10.2016 in seznam svetovalnih pogodb na podrocju intelektualnih storitev
iz naslova poslovanja.

2. POROC/La 0 POSLOVANJU ZAVODA V OBDOBJU JANUAR-SEPTEMBER 2016 Z OCENO DO KONCA
LETA

26.2.1. Nadzorni svet se je seznanil s porocilom 0 poslovanju zavoda z racunovodskimi izkazi v obdobju
januar-september 2016, s kazalniki poslovanja, stanjem zaposlenih na dan 1.10.2016 in z oceno
poslovanja do konca leta 2016. Nadzorni svet zahteva uravnotezeno (prihodkovn%dhodkovno)
poslovanje in ob koncu leta poslovanje v okviru sprejetega plana 2016.

Nadzornemu svetu je bilo skladno s sklepom 19.2.4. predlozeno porocilo 0 dejanski realizaciji zaposlitev in
odpovedi iz poslovnega razloga. .

3. OSNUTEK PPN-FINANCNEGA NACRTAZA LETO2017 .

26.3.1. Nadzorni svet soglasa z Odborom za kadrovske zadeve in priporoca vodstvu, da naj"pri planiranju
nameni vecji poudarek polni zaposlenosti zaposlenih in primerjavi stroskov obeh regionalnih centrov.
na .cenominute programa. Prav tako naj v PPN 2017 uposteva stroske dela glede na zakonsko
. opredelitev javne in. trzne dejavnosti javnega zavoda RTV Siovenija ter glede na strateski nacrt trajne

.... ureditve kadrovske problematike RTVSiovenija, brez prodaje financnih nalozb.

26.3.2. Nadzorni svet sprejme predlog Odbora za spremljanje investicij, javnih narocil in poslovnih pogodb,
vezan na osnutek nacrta tehnoloskega razvoja in nalozb v letu 2017, in naroca vodstvu, da naj v tabeli,
ki je predlozena v gradivu, pripravi podatke po PPE/ OE: plan investicij 2016, ocena realizacije plana
investicij do konca leta 2016, in pri planu investicij 2017 poda:
• vrednost nerealiziranih investicij iz plana 2016, ki se prenasajo v leto 2017
• razdelanost investicij po kriterijih: nadomescanje, vzdrzevanje, .posodobitve, zakonske zahteve,

nove investicije
• podrobnejso predstavitev vrednostno najpomembnejsih novih investicij
• predstavitev politike zamenjave posameznih vrst opreme (programske, produkcijske, racunalniske

.opreme, avtomobili ...)
• celovito predstavitev prenove tehnoloske infrastrukture v Drzavnem zboru
• predstavitev kriterijev za nove investicije
•. v plan naj se uvrsti tudi aktivnosti vezane na logisticni center.

_26.3.3. Nadzorni svet nalaga vodstvu, da na tej seji predlozeni osnutek PPN 2017 dopolni tako, da bo predlog
PPN 2017 vseboval tudi:
• jasen zapis, da bodo sredstva, namenjena financiranju programov RTV Siovenija, v letu 2017

najmanj v visini sredstev namenjenih financiranju programov leta 2016
• jasna pojasnila za vse planske postavke PPN 2017 katerih indeksi bodo v primerjavi s primerjanimi

planskimi postavkami leta 2016 odstopali za vee kot 10 odstotkov
• planske postavke, ki bodo upostevale revidirana sodila razmejevanja javne sluzbe in trzne

dejavnosti.
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4. STRATESKOOPERATIVNI NACRT RTV SLOVENIJA2017-2021

26.4.1. Nadzorni svet bo 0 5tratesko operativnem naertu RTV 510venije 2017-2021 odloeal, ko ga bo vodstvo
dopolnilo z vsemi pripadajoeimi standardnimi finanenimi in drugimi kazalniki.

5.' PREDLOG ZAPRODAJO DELNIC EUTELSAT COMMUNICATIONS - VEZANO NA DELNO REALIZACIJO
SKLEPANS 18.4.1.

26.5.1. Nadzorni svet ugotavlja, da je pri predlogu sklepov, vezanih na upostevanje doloeil Uredbe 0 prodaji in
drugih oblikah razpolaganja s finanenim premozenjem drzave in obein s spremembami in
dopolnitvami, prislo do napake pri navajanju njene objave v Uradnem Iistu. Uredba je bila objavljena v
Uradnem Iistu R5, st. 123/2003 (in ne 2013). Zato se pri 24. redni seji nadzornega sveta z dne
27.7.2016, v toeki 4, popravi navedba v oklepaju pri sklepih od 24.4.1. do vkljueno sklepa 24.4.6. tako,
da se pravilno glasi: »... (Ur. list 123/2003 s spremembami in dopolnitvami)«.

26.5.2. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
finanenih nalozb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta stev. 18.4.1. ter na podlagi s strani vodstva
predlozenih sporazumov z delavci, dovoljuje koriseenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat
Communications v visini 2.116,69 EUR za koneno ..izplaeilo odpravnin zaradi redne odpovedi pogodbe
iz poslovnega razloga s 01.08.2016, skladno 5 finanenim naertom 2016, pod pogojem, da vodstvo
ravna skladno zdoloeili Uredbe 0 prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finanenim premozenjem
drzave in obein (Ur. list 123/2003 s spremembami in dopolnitvami).

26.5.3. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
finanenih nalozb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta stev. 18.4.1 ter na podlagi s strani vodstva
predlozenih sporazumov z delavci, dovoljuje koriseenje sredstev. iz kupnine delnic Eutelsat
.Communications v visini 81.281,48EUR za koneno izplaeilo odpravnin zaradi rednih odpovedi pogodbe
iz poslovnega razloga s01.09.2016, skladno s finanenim naertom 2016, pod pogojem, da vodstvo
ravna skladno z doloeili Uredbe 0 prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finanenim premozenjem
drzave in obein (Ur. list 123/2003 s spremembami in dopolnitvami).

26.5.4. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih 5 prodajo
finanenih nalozb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta stev. 18.4.1 ter na podlagi s strani vodstva
'predlozenih sporazumov z delavci, dovoljuje koriseenje sredstev iz kupnine delnic Eutelsat
Communications v visini 133.572,68 EUR za izplaeilo odpravnin zaradi rednih odpovedi pogodbe iz
poslovnega razloga z 19.09., 26.09. in 01.10.2016; skladno s finanenim naertom 2016, pod pogojem,
da vodstvo ravna skladno z dol6eili Uredbe 0 prodaji in drugih oblikah razpolaganja' 5 finanenim
premozenjem drzave in obein (Ur. list 123/2003 s spremembami in dopolnitvami).

26.5.5. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
.• finanenih nalozb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta stev. 18.4.1., dovoljuje koriseenje sredstev iz

kupnine delnic Eutelsat Communications v visini 60.424,28 EUR za koneno izplaeilo urejanja statusa
257 stalnih pogodbenih sodelavcev (zaposlitve od 1.1.-30.9.2016), skladno s finanenim naertom 2016
in z doloeili Zakona 0 delovnih razmerjih, pod pogojem, da vodstvo ravna skladno z doloeili Uredbe 0
prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finanenim premozenjem drzave in obein (Ur. list 123/2003 s
spremembami in dopolnitvami).

26.5.6. Nadzorni svet na podlagi 4. odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
finanenih nalozb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta stev. 18.4.1., dovoljuje koriseenje sredstev iz
kupnine delnic Eutelsat Communications v visini 294.732,00 EUR za izplaeilo odpravnin zaradi redne
odpovedi pogodbe iz poslovnega razloga s 01.12., 05.12., 17.12. in 29.12.2016, skladno s finanenim
naertom 2016, pod pogojem, da vodstvo ravna skladno z doloeili Uredbe 0 prodaji in drugih oblikah
razpolaganja 5 finanenim premozenjem drzave in obein (Ur. list 123/2003 5 spremembami in
dopolnitvami).
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26.5.7. Vodstvo do konca januarja 2017 predlozi tabelarni pregled (zaposlitv~, odpovedi pogodb iz
poslovnega razloga, upokojitve) realizacije sklepa nadzornega sveta 18A.1.v letu 2016" s koncno
bilanco.

6. TEKOtA OBVESTILA V. D. GENERALNEGA DIREKTORJA

- Licitacija oqlasevanja TV prodoje v leW 2017

26.6.1. Nadzorni svet se je seznanil s predlogom izvedbe postopka Iicitacije oglasnega prostora TV prodaje od
01.01.2017 do 31.12.2017. Izklicna cena v postopku Iicitacije bo obstojeca cena oglasevanja v TV
prodaji, to je 14,50 € na minuto brez DDV.

- Tekoca obvestila 5 podroCio oqlasevanjo RTV proqromov - Nadzorni svet je prejel pisno informacijo vodstva
»Tekoca obvestila s podrocja oglasevanja RTV programov«, st. 01-429/2016 z dne 30.9.2016, iz katere izhaja,
da je v primeru zahtevka Media Publikuma in bremepisa RTV 510venija za nedoseganje garancije volumna 5PN
2010 prejela sodbo Okroznega sodisca v Ljubljani, s katero je zadevo na prvi stopnji izgubila in se v roku
pritozila na Visje sodisce. Nadzorni svet naroca vodstvu, da ga 0 dogajanju v zadevi tekoee obvesea.

5kladno z dogovorom ob sklepu 23.6.3., sprejetim na 23. redni seji nadzornega sveta prejsnjega mandata dne
30.1. 2013, se je nadzorni svet seznanil s ponudbami, ki ne presegajo dovoljenih 60 % popusta, za oddaje:
»Slovenski pozdrav«, »Dobro jutro« in »Rio 2016«.

- Prodoja umesconjo izdelkov v vsebine

26.6.2. Nadzorni svet, skladno s prvo alinejo tretjega odstavka 26. elena Zakona 0 avdiovizualnih medijskih
storitvah ter skladno z doloCiIi 5plosnega akta 0 promocijskem umeseanju izdelkov in sponzoriranju,
sprejema predlagane oblike prodaje umeseanja izdelkov v oddajah: »Dobro jutro«, »Taksi« in »Z vrta "
na mizo«.

7. POBUDE, RAZNO

"26.7.1.. Nadzorni svet potrjuje dogovore in sklepe sprejete na septembrski in oktobrskih sejah odborov.

26.7.2. Nadzorni svet naroea vodstvu, da naj pospesi pripravljalne aktivnosti projekta izgradnje
nadomestnegaobjekta na Komenskega 5 in v sklopu teh aktivnosti, kot prednostno vprasanje Odboru
za spremljanje investicij, javnih naroeil in poslovnih pogodb in nato nadzornemu svetu, predstavi za ta

" ."."objekt naertovane ter z vsemi strokovnimi sluzbami in zaposlenimi usklajene posodobljene tehnoloske
resitve in delovne procese z vsemi pripadajoeimi naerti prostorov in tehnoloske opreme te investicije.

Vodstvo RTV 510venija posreduje odgovor vsem naslovnikom pisma v zadevi »Arhiv TVS - Mediateka -
digitalizacija« .

26.7.3. Nadzorni svet v skladu s 17. elenom poslovnika in na podlagi 2. in 5. elena Dopolnitev sprememb
Pravilnika 0 oblikovanju delovnih teles Nadzornega sveta RTV 510venija sprejme izstop Petra Graska iz
elanstva v Odboru za kadrovske in pravne zadeve ter za elana odbora imenuje mag. Mateja Draseka.
Odbor delujE' v sestavi:lrena Ostrouska, mag. Rosvita Svensek, mag. Simeona Rogelj, Andrej Grah
Whatmough in mag. Matej Draseek.

Odboru za kadrovske in pravne zadeve skladno s sklepom 3.3.7. predseduje Irena Ostrouska.

Nadzornemu svetu se do naslednje seje predlozi:

a) pregled vseh sponzorskih in donatorskih pogodb
b) odgovore: kdo je bil zunanji sodelavec priprave strategije razvoja 2021, na kaksen naein je bil

izbran in za koliksen znesek
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c) poroCiio vezano na reportazni vozili HD3 in HD4: kaksna je bila konena cena vgrajene opreme in ali
je bila nizja od predvidene; ee se je vodstvo odloeilo za lastno montazo naj se pod a odgovor, ali je
bila predhodno pridobljena kaksna ponudba zunanjega izvajalca, ki bi montazo naredil na »kljue«;
kaksen je letni izkoristek obeh reportaznih vozil

d) pojasnilo v zvezi z odzivom v.d. generalnega direktorja na eJanek v Delu dne 27.9.2016,
objavljenim v »Pisma bralcev in odmevi«

e) kaksna je bila visina stroskov Dokumentacije na Radiu Siovenija in kaksna je sedaj, ko se koristi
uporaba dokumentacije Dela

Mag. Mateju Draseku se omogoei vpogled v centralni register pogodb.

27. redna se;a z dne 23. novembra 2016

dnevni" red:
1. Potrditev zapisnika 26. redne seje

poroeilo 0 realizaciji sklepov in dogovorov
2. Poroeila 0 notranjem revizijskem pregledu v letu 2016
3. Programsko produkcijski naert JZRTVSiovenija - Finaneni naert za leto 2017

.. prodajni pogoji za oglasevanje v programih RTVSiovenija v letu 2017, predlogi cenikov in paketne ponudbe
v letu 2017

4. Spremembe in dopolnitve CenikaStoritev v DEDddajniki in zveze
S. Predlog za prodajo delnic Eutelsat Communications - vezano na delno realizacijo sklepa NS18.4.l.
6. Tekoeaobvestila v.d. generalnega direktorja
7. Pobude, razno

1. POrRO/rEV ZAPISNIKA 26. REONESElE

27.1.1. Nadzorni svet potrjuje zapisnik 26. redne seje.

PORollLO 0 REALIZACIJI SKLEPOV IN OOGOVOROV

.- Skladnost vpisa posameznih pragramov RTV Slaveniia v razvid medi;ev z ZRTVS-1 in glede na do/oebe ZMed
(skIeD 20.4.1. v oovezovi S sklepom 21.1.4. in dogovorom 22. in 23. seje tef skleoom 24.1.2. in 26.1.2.1 - Skladno s sklepom
26.1.2. vodstvo do decembrske seje pripravi gradivo, vezano na uskladitev stat uta z Zakonom 0 RTVSiovenija
.in Zakonom 0 medijih, kot izhaja iz sklepa 24.1.2. ter zakonske obveznosti uposteva pri pripravi PPN 2017.

- PoraCilo 0 stan;u realizacije pra;ekta porazdel;evanja stroskov po oddajahlminutah Isklep 4.1.1. v povezovi s
o .skfepoma 7.1.2. in 7.1.3. fer 8.1.2. in 8.1.3. fer dogovorom no 10:, 14 .. 15,,16. in 18. seN fer sklepom 26.1.3.1

27.1.2. Nadzorni svet naroea vodstvu RTV Siovenija, da naj gradivo 0 nadaljevanju projekta izraeuna cene
minute TV oddaj in programskega RA pasu do februarske seje 2017 Odbora za nadzor ekonomike
poslovanja in planiranja dopolni z vsebino, cilji, roki in odgovornimi osebami za dokoneanje projekta.

- Notran;a revizi;a Isklep22.3.3./- Na javni razpis za delovno mesto notranjega revizorja specialista, ki je potekal
od 5. do 20.oktobra 2016, so se prijavili stirje kandidati. 5 kandidatko, ki je edina izpolnjevala razpisne pogoje,

. je bil opravljen razgovor. Povabi se jo na naslednjo sejo nadzornega sveta.

- Pregled ustreznosti sod" za razpore;an;e straskov po de;avnostih Idoqovor 26. sejel - Dogovor 26. seje je bil
realiziran.

27.1.3. Nadzorni svet naroea vodstvu zavoda, da naj preveri ustreznost razmejitve stroskov dejavnosti, ki je
.zakonsko opredeljena z ZRTV5-1 kot javna sluzba in kot trzna dejavnost ter pripravi predlog
morebitnih sprememb sodil oz. pravilnika 0 doloeitvi sodil za razporejanje stroskov po dejavnostih z
metodologijo za izraeun sod ii, skladno z zakonom.

- Cenik arhivskega in dokumentarnega gradiva RTV Sioveni;a Isklep 21.4.1. v povezovi s sklepomo 23.6.1. in 26.1.5.1 -

Vadstvo je predlozilo dopolnitev obrazlozitve cene Cenika arhivskega in dokumentarnega grad iva s pojasnilom
izhodise, na katerih temelji izraeun oz. kalkulacija posameznih cen cenika.
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27.1.4. Nadzorni svet soglasa s predlogom Odbora za kadrovske in pravne zadeve, da se Cenik arhivskega in
dokumentarnega grad iva izvaja na podlagi locene trIne in javne dejavnosti.
Vodstvo eenik predlozi na deeembrsko sejo.

- Preqled 50 najvisje izplaeanih plae v abdabju 1-9/2016 IskleD26.1.9.1- Sklep je bil realiziran.

27.1.5. Vodstvo do naslednje seje Odbora za kadrovske in pravne zadeve predloziti pregled 50 najvisje
izplacanih honorarjev po avtorskih pogodbah, podjemnih pogodbah in s.p.-jih.

- Uskladitev Participacijske poqodbe, vezane na sejnine, sk/adno s predmetnimi predpisi IskleD24.1.11.) - 0
uskladitvi se nadzorni svet obvesti najkasneje do 31.12.2016.

- Upravljanje finanenih na/olb RTV S/ovenija IskleD23.3.2.) - Nadzorni svet je prejel strategijo na podrocju
dolgorocnih financnih nalozb RTV Siovenija.

27.1.6. Nadzorni svet predlaga vodstvu zavoda, da v primeru odobritve prodaje delnie dopolni Strategijo na
podrocjudolgorocnih financnih nalozb RTV Siovenija z vplivom prodaje delnie na poslovni izid zavoda
v naslednjem srednjerocnem obdobju do leta 2021.

- Stratesko operativni naert RTV Siovenije 2017-2021 IskleD26.4.1.) - Nadzorni svet bo 0 Stratesko operativnem
nacrtu RTV Siovenije 2017-2021 odlocal, ko ga bo vodstvo dopolnilo z vsemi pripadajocimi standardnimi
financnimi in drugimi kazalniki.

- Tabelarnipreq/ed zaposlitev, adpavedi poqodb iz poslovneqa raz/oqa in upokoiitev v letu 2016 s koneno
bilanco.(realizacija skleDa18.4.1. vpavezavi5 skleDam26.S.71 - vodstvo predlozi do konea januarja 2017.

- .Izqradnje nadomestneqa objekta na Komenskeqa 5 IskleD26.7.2. I - Skladno s sklepom nadzornega sveta
26.7.2. predhodno obravnavo opravi Odbor za spremljanje investieij, javnih narocil in poslovnih pogodb.

,,', .Vodstvo je predlozilo.odgovor.RTV. Siovenija na pismo v zadevi »Arhiv TVS - Mediateka - digitalizaeija«,
pregled vseh sponzorskih in donatorskih pogodb ter porocilo vezano na reportazni vozili HD3 in HD4, ki ga do
naslednje seje nadzornega sveta dopolni z izkoristkom teh dveh ter vseh ostalih reportaznih vozil RTV
510venije (planiran / dejanski).

, Vodstvo do naslednje seje predlozi pisne odgovore se na ostala neodgovorjena vprasanja, postavljena na 26.
redni seji.

2.POROCILA 0 NOTRANJEM REVIZIJSKEM PREGLEDU V LETU 2016

27.2.1. Nadzorni svet se je semanil s porociloma 0 opravljeni notranji reviziji obracunavanja popustov pri
oglasevanju in na podrocju IT ter odzivnim porocilom vodstva RTV 510venija, v katerem je predstavljen
. nacrt ukrepov, odgovorne osebe in roki za izvedbo popravljalnih ukrepov na ugotovitve pri opravljenih
notranjih revizijah.

Popravljalni ukrepi, vezani na obracunavanje popustov pri oglasevanju, s takojsnjim rokom izvedbe so
izvedeni in priporocila revizije upostevana v pogojih za oglasevanje v letu 2017. 0 izvedbi ostalih
.popravljalnih ukrepov. v primeru obeh pregledanih podrocij vodstvo RTV Siovenija poroca ob
periodicnih porocilih 0 poslovanju zavoda.

3. PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NACRT JZ RTV SLOVENIJA - FINANCNI NACRT 2017

27.3.1. Nadzorni svet naroca vodstvu zavoda, da naj v predlozenem financnem nacrtu za leto 2017 dopolni
pregled odhodkov po urednisko produeentskih enotah z odhodki plan 2016/ oeena 2016/ plan 2017-
place brez financnih nalozb in v programsko produkcijskem delu nacrta opredeli metodologijo in
obdobje izracuna eene radijskega pasu.
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273.2. NadlOrni svet priporoea vodstvu zavoda, da naj na podlagi znanih finanenih tveganj za leto 2017
prouei potrebo po oblikovanju rezervacij in 0 tern poroea na decembrski seji.

2733. V predlozenem finanenem naertu 2017 se v poglavju »1 NACRT TEHNOLOSKEGA RAZVOJA IN
NALOlB«, v 4. odstavku »Posebna pozornost je znotraj naerta nalozb namenjena naslednjim
aktivnostim«, besedilo v 4. alineji: » - Nadaljevanje gradnje nadomestnega objekta KS oz. izgradnji
sodobnega centra proizvodnjo informativnih programov« nadomesti z besedilom: » - Nadaljevanje .
priprave strokovnih pod lag za odloeanje 0 projektu Komenskega 5<<.0 izvedbi in financiranju projekta
Komenskega 5 bo nadzorni svet odloeal, ko mu bo vodstvo predlozilo elemente tega projekta
navedene v sklepu NS 26.7.2.(naertovane z vsemi strokovnimi sluzbami in zaposlenimi usklajene
posodobljene tehnoloske resitve in delovne procese z vsemi pripadajoeimi naerti prostorov in
tehnolosko opremo) ter elaborat 0 ekonomski upravieenosti tega projekta.

27.3.4. Nadzorni svet naroea vodstvu zavoda, da naj do naslednje seje dopolni pojasnilo glede vrednotenja
posameznih avtorskih pravic s pisno obrazlozitvijo, kako so bile oblikovane vrednosti za posamezne
pravice, kako je upostevana tretja toeka eetrtega odstavka 107. elena Zakona 0 avtorskih in sorodnih
pravicah (da soavtor obdrzi pravico do vsakokratnega nadomestila od dajanja v najem AV dela) ter
kdaj posilja RTV Siovenija poroeilo 0 eksploataciji po posamezni pravici.

27.3.5. Nadzorni svet priporoea vodstvu,. da naj v planskih dokumentih za leto 2017 konkretno opredeli
.ukrepe s podroeja kadrovske politike in pojasni korelacijo obsega programa in stroskov dela.

27.3.6. Nadzornisvet bo skladno z drugo alinejo 27. elena ZRTVS-l ter drugo alinejo 22. elena Statuta JZ RTV
Siovenija 0 finanenem naertu RTV Siovenija za leto 2017 odloeal, ko bo prejel mnenje programskega
.sveta.

273.7. Nadzorni svet RTV Siovenija na podlagi doloeila 27. elena Zakona in 22. elena Statuta RTV Siovenija
sprejme predlagane »Prodajne pogoje za oglasevanje v programih RTV Siovenija za leto 2017, Cenike
TV Siovenija, Radia Siovenija, RCRTV Koper-Capodistria, RC RTV Maribor in MMC za leto 2017, Cenik

.' radijskih obvestil in'osmrtnic na Radiu Siovenija in Paketne ponudbe 2017 na Radiu Siovenija«, ki so
predmet javne objave.

Prodajni pogoji, ceniki in paketne ponudbe stopijo v veljavo s 01.01.2017 in veljajo do preklica oz. do
sprejetja sprememb ali novih pogojev, cenikov oz. paketnih ponudb. Za njihovo ustrezno javno objavo
so zadolzene pristojne sluzbe oz. enote.

273.8 .. NadlOrni svet RTV Siovenija sprejme predlagane »Posebne popuste, dogovore' za oglasevanje v
programih ..RTV Siovenija za leto 2017«, predlagane paketeza oglasevanje na TV Siovenija,
oglasevalske pakete na TV Sioilenija za leto 2017 na osnovi gledanosti, ki so veza;,i na sportne
'dogodke, splosne pakete za oglasevanje v rednih blokih na Radiu Siovenija, ponudbo za
pokroviteljstvo prometnega kluba na Radiu Siovenija, predlagane pakete za oglasevanje na TV
Maribor, vkljueno s TV 'prodajo na TV Maribor in predlagane pakete na MMC, ki niso predmet javne
objave.

4. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE CENIKA STORITEV V OE ODDAJNIKIIN ZVEZE

27.4.1.. Nadzprni svet naroea vodstvu RTV Siovenija, da do naslednje seje dopolni gradivo, vezano na
spremembe in dopolnitve Cenika Storitev v OE Oddajniki in zveze, z vrednostmi in vplivom
posameznih sprememb v primerjavi prihodkov ocena 2016/ plan 2017.

5. PREDLOG ZA PRODAJO DELNIC EUTELSAT COMMUNICATIONS - VEZANO NA DELNO REALIZACIJO
SKLEPA NS 18.4.1.

K toeki dnevnega reda ni bilo predlozenega gradiva.
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6. TEKOCAOBVEST/LA V. D. GENERALNEGA D/REKTORJA

27.6.1. Nadzorni svet se je seznanil z izvedenim postopkom Iicitacije oglasnih blokov TV prodaje za obdobje
od 01.01.2017 do 31.12.2017. in potrjuje koneno Iicitacijsko ceno na minuto oglasnega prostora TV
prodaje za to obdobje ter ustrezno delitev razpolozljivega oglasnega prostora na TV SLO 1, kot
zapisano v povabilu na licitacijo. Cena minute TV prodaje ni predmet jayne objave.

7. POBUDE, RAZNO

NadlOrni svet priporoea vodstvu, da naj:
zaostri odgovornost v primeru nevraeanja pogodb v Centralni register pogodb in na eni od
prihodnjih sej poroea 0 predmetni zadevi
posebno pozornost nameni ureditvi avtorskih pravic in loci arhivsko oz. dokumentarno gradivo z
urejenimi avtorskimi pravicami od seneurejenih.

Vodstvo zavoda do naslednje seje predlozi vrednost odobrenih sponzorstev v letu 2016.

27.7.1. NadlOrni svet potrjuje dogovore in sklepe sprejete na novembrskih sejah odborov.

27.7.2. NadlOrni svet priporoea vodstvu RTV Siovenija, da naj v ustrezne interne akte ali aplikacije vgradi
'. sistem notranjih kontrol ter predlozi nadzornemu svetu morebitne resitve.

'",' .' .'. Nadzorni wet se je seznanil z vprasanji elanice nadzornega sveta v zadevi »Prodaja videoposnetka (last RTV
Siovenija) ameriskemu mediju?« in s pojasniloma TV Siovenija ter pravne pisarne RTVSiovenija.

Z8. ,edna seja z'dne 21. decemb,a 2016

dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 27. redne seje

porocilo 0 realizaciji sklepov
2. Programsko produkcijski nacrUZ RTVSiovenija - Financni nacrt za leto 2017
3. Cenik storitev OEOddajniki in zveze2017
4. Dopolnitev Cenika gotovih proizvodov ZKPRTVSlovenija
S. Predlog za prodajo delnic Eutelsat Communications - vezano na delno realizacijo skiepa NS18.4.1.
6. Pravilnik 0 delovnem casu in izvajanje dolocb pravilnika
7. Tekoca obvestila v.d. generalnega direktorja
8. PobiJde,ralOo

1. POTRD/TEV ZAP/SN/KA 27. REDNESEJE

28.1.1. 'NadlOrni svet potrjuje zapisnik 27. redne seje.

POROC/LO 0 REALIZACIJI SKLEPOV /N DOGOVOROV

- Sk/adnast vo/sa oasamezn/h o,oqramov RTV Sioven/ia V razvid mediiev z ZRTVS-l in q/ede no dolocbe ZMed
(sklep 20.4.1. v Dovezavi 5 skJepom 21.1.4. in dogovorom 22. in 23. seje ter sklepom 24.1.2. in 26.1.2.' - Vodstvo je predlozilo
predlog spremembe Stat uta JZ RTV Siovenija .. Nadzorrii svet ugotavlja, da gre za delno realizacijo sklepa
24.1.2. vezanega na uskladitev statuta z ZRTVS-1 in ZMed, zato naroea vodstvu zavoda, da do naslednje seje

,', ' predlozi se pregled pravilnosti vpisa odgovornih urednikov v razvid medijev skladno z Zakonom 0 medijih.

28.1.2. NadlOrni svet vskladu s prvo alinejo prvega odstavka 27. elena Zakona 0 Radioteleviziji Siovenija, ob
predhodnem soglasju Programskega sveta RTV Siovenija z dne 28.11.2016, sprejme predlagane
Spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda Radiotelevizije Siovenija:

1. elen
(dopolnitev 72. elena - urednisko-producentske enote, ki sestavljajo programsko-produkcijsko

enoto Televizije Siovenija)
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72. elen Statuta se dopolni tako, da se druga alineja prvega odstavka dopolni tako, da se za vejico
dod a besedilo, ki se gfilsi:

»ki vkljucuje poseben nocionolni program, nomenjen porlamentarnim vsebinam Drzavnega zbora
Republike Siovenije in njegovih delovnih teles (parlamentarni program).«

2. elen
(veljavnost)

Te spremembe in dopolnitve Statuta zaenejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem Iistu
Republike Siovenije.

28.1.3. Za objavo Sprememb in dopolnitev Stat uta JZ RTVSiovenija v Uradnem listu RSposkrbi Pravna pisarna
RTV Siovenija.

- Poroci/o 0 stanju realizacije projekta porazdeljevanja stroskov po oddajah/minutah 15klep4.1.1. v povezov;5
skleDoma 7.1.2. in 7.1.3. ter B.l.i. in 8.1.3. ter doqovorom no 10., 14 .. 15 ..16. in 18, seii ter skJepoma 26.1.3. in 27.1.2. J - Vodstvo
skladno s sklepom 27.1.2. dopolnLgradivo do februarske seje 2017 Odbora za nadzor ekonomike poslovanja
in planiranja.

- Notranja reviziio.J5klep 22.3.3.) - Sklep 22.3.3. je realiziran. Izbrana kandidatka se je predstavila na seji
nadzornega sveta.

- Ustreznosti sodil.zo razporejanje stroskov po dejavnostih 15klep27.1.3.)- Vodstvo je predlozilo pojasnilo v zvezi
z razmejevanjem stroskov po dejavnostih z mnenjem Ministrstva za kulturo glede ustreznosti uporabljenih
sodi!. Predsednik nadzornega sveta je obvestil.elane nadzornega sveta, da.bo na eni prihodnjih sej predlagal
revizijo sodil, ki se uporabljajo za razmejevanje javne sluzbe in trine dejavnosti.

- Cenik arhivskego in dokumentarnega gradiva RTVSiovenija 15klep21.4.1. vpovezavi55klepi23.6.1.. 26.1.5. in 27.1.4.)-
Nadzorni svet je bil na seji obveseen, da je cenik v pripravi.

"Pregled 30 najvisje izplacanihhonorarjev po avtorskih pogodboh, podjemnih pogodbah in s.p.-jih 15klep27.1.5.)
- Sklep je realiziran .

.- Uskladitev Participacijske pogodbe, vezane na sejnine, skladno 5 predmetnimi predpisi 15klep24.1.11.) - a
uskladitvi se nadzorni svet obvesti najkasneje do 31.12.2016 .

." Ustreznost umestitve poklicnih C1anovsveta delovcev pri zaposlitvi glede na predpisanepogoje 15k/ep26.1.10.)-
NSje s sklepom 26.1.10: priporoeal vodstvu, da naj do konca leta 2016 najde zakonito resitev glede umestitve
poklicnih elanov sveta delavcev pri zaposlitviglede na predpisane pogoje.

- Upravljanje financnih nalozb RTV Siovenija 15k/ep23.3.2. v povezav;527.1.6.1- Strategijo na podroeju dolgoroenih
finanenih nalozb RTV Siovenija je obravnaval tudi Odbor za spremljanje investicij, javnih naroeil in poslovnih
pogodb in se pridruzil sklepu nadzornega sveta 27.1.6.

- Stratesko operativni nacrt RTV Siovenije 2017-2021 15klep26.4.1.)- Nadzorni svet bo 0 Stratesko operativnem
naertu RTV Siovenije 2017-2021 odloeal, ko ga bo vodstvo dopolnilo z vsemi pripadajoeimi standardnimi
finanenimi in drugimi kazalniki.

- rabelarni pregled zoposlitev. odpovedi pogodb iz poslovnega razloga in upokoiitev v letu 2016 5 koncno
bi/onco Irealizacila5klepa18.4.1. vpovezavi55k/epam26.5.7) - vodstvo predlozi do konca januarja 2017.

- Izgradnje nadomestnega objekta na Komenskega 5 15klep26.7.2. v povezav;5 5klepom27.3.3.1 - Vodstvo je
predlozilo gradivo vezano na realizacijo sklepa 26.7.2. v povezavi s sklepom 27.3.3., dokument st. 01-581/2016
z dne 14.12.2016, z noveliranim elaboratom s easovnim naertom projekta, investicijskim programom z
ekonomsko analizo projekta .ingrafienim prikazom t1orisov.
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28.1.4. Nadzorni svet soglasa s predlogomOdliora za spremljanje investicij, javnih naroeil in poslovnih pogodb
in naroea vodstvu zavoda, da naj vezano na projekt nadomestne gradnje Komenskega 5 predlozi se:

od projektantov pridobljeno izjavo, da projekt ustreza usklajenim posodobljenim tehnoloskim
resitvam in delovnim procesom ter tehnienim smernicam
noveliran elaborat 0 ekonomski upravieenosti iz leta 2014
princip delovanja integrirane produkcije informativnih vsebin
dokument, da je projekt usklajen s strokovnimi sluzbami.

Vodstvo je skladno z dogovori 26. in 27 .. redne seje nadzornega sveta predlozilo: izkoristek reportaznih vozil
RTV Siovenije; pojasnilo glede sodelovanja.zunanjih strokovnjakov pri pripravi stratesko operativnega naerta
javnega zavoda RTV Siovenija za obdobje 2017-2021; pojasnilo v zvezi z odzivom v.d. generalnega direktorja
na elanek.v Delu dne 27.9.2016, objavljenim v »Pisma bralcev in odmevi«; stroske Radijske dokumentacije in
.vrednost odobrenih sponzorstev v letu 2016.

Vodstvo do 2.4.2017 nadzornemu svetu predlozi predlog pravilnika glede dodeljevanja sponzorskih sredstev.

"2. PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NACRT JZ RTV SLOVENIJA - FINANCNI NACRT ZA LETO2017

28.2.1. Nadzorni svet bo finaneni naert za leto 2017 obravnaval, ko bo vodstvo predlozilo predlog finanenega
naerta, ki bo dopolnjen:

s sklepi in priporoeili, ki jih je nadzorni svet v zvezi s finanenim naertom sprejel na 26. in 27. redni
seji;
. z izraeunom in vkljueitvijo vpliva med Vlado RS in sindikati javnega sektorja dogovorjenimi
vareevalnimi ukrepi za javni sektor v letu 2017;
z izraeunom in vkljueitvijo vpliva izpada prihodkov zaradi odpovedi pogodb in izstopa POP TV in
Kanala A iz DVB-T omrezja multipleksa C RTV Siovenija ter nameravane odpovedi pogodbe tudi s
strani Planet TV.

Nadzorni svet .nalaga vrsilcu dolznosti generalnega direktorja, da na podlagi 86. elena Statuta JZ RTV
Siovenija do sprejema finanenega naerta RTV Siovenija za leto 2017 takoj doloei financiranje
nemotenega delovanja Radicitelevizije Siovenija po dvanajstinah finanenega naerta RTV Siovenije za
leto 2016.

3. CENIK STORITEV OE ODDAJNIKIIN ZVEZE2017

28.3.1. Na podlagi 27. elena ZRTVS-l in 22. elena Statuta RTV siovenija Nadzorni svet RTV siovenija sprejme,
da znasa vrednost toeke Cenika storitev DE Dddajniki in zveze s 01.1.2017 za storitve analognega
oddajanja nacionalnim, komercialnim in nekomercialnim radijskim postajam 0,11536 €'.

28.3.2. Nadzorni svet RTV siovenija na podlagi 27. elena ZRTVs-l in 22. elena statuta RTV siovenija potrjuje
predlagane spremembe Cenika storitev OE Oddajniki s 01.1.2017.

Vodstvo do januarske seje 2017 predlozi celovito informacijo in pravno podlago za odloeanje 0 ugasnitvi
srednje in dolgo valovnih oddajnikov.

4. DOPOLN/TEV CENIKA GOTOVIH PROIZVODOV ZKP RTV SLOVENIJA

28.4.1. Nadzorni svet RTV siovenija na podlagi doloeila 27. elena Zakona in 22. elena Stat uta RTV siovenija
sprejme dopolnitev Cenika gotovih proizvodov Zalozbe kaset in plose RTV siovenija s ceno knjige
»Male sive celice« in ceno knjige »Zmaj v Postojnski jami«. Dopolnitev cenika stopi v veljavo naslednji
dan po potrditvi na nadzornem svetu. Za njihovo ustrezno javno objavo je zadolzena Zalozba kaset in
plose RTVsiovenija.

5. PREDLOG ZA PRODAJO DELNIC EUTELSAT COMMUNICATIONS - VEZANO NA DELNO REALIZACIJO
SKLEPA NS 18.4.1.

Vodstvo je predlozilo pisno realizacijo zaposlitev pogodbenihsodelavcev v obdobju januar-november 2016.
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28.5.1. Nadzorni svet na podlagi 4; odstavka 2. elena Meril za koriseenje sredstev, pridobljenih s prodajo
finanenih nalozb in na podlagi sklepa Nadzornega sveta stev. 18.4.1., dovoljuje koriseenje sredstev iz
kupnine delnic Eutelsat Communications v visini 47.330,22 EUR za koneno izplaeilo urejanja statusa
257 stalnih pogodbenih sodelavcev (zaposlitve od 1.1.-30.9.2016), skladno s finanenim naertom 2016
in z doloeili Zakona 0 delovnih razmerjih, pod pogojem, da vodstvo ravna skladno z doloeili Uredbe 0

prodaji in drugih oblikah razpolaganja s finanenim premozenjem drzave in obein (Ur. list 123/2003 s
spremembami in dopolnitvami).

6. PRAVILNIK 0 DELOVNEM tASU IN IZVAJANJEDOLOtB PRAVILNIKA

28.6.1. Nadzorni svet je 7.12.2016 prejel poziv Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Siovenija vezan na
dorilnevno nezakonito brisanje nadur in odpravo Odredbe st. 01-35/2014. Nadzorni svet opozarja, da
ni pristojen za resevanje sporov med delavci in delodajalcem, niti ni pritozni organ, priporoea pa'
vodstvu RTV Siovenija, da proue!. skladnost Pravilnika 0 delovnem easu s predmetno zakonodajo,
optimizacijo dela in delovnih procesov ter zagotovi notranjo kontrolo delovnih procesov. 0
ugotovitvah obvesti nadzorni svet.

7. TEKOtA OBVESTILA V. D. GENERALNEGADIREKTORJA

28.7.1. Nadzorni svet sprejme dopolnitev oglasevalske ponudbe na TV Siovenija za leto 2017 s sponzorsko
ponudbo »Zlata Iisica 2017 na TV Siovenija«, ki ni predmet javne objave.

8. POBUDE, RAZNO

28.8.1. Nadzorni svet potrjuje dogovore in sklepe sprejete na decembrskih sejah odborov.

Nadzorni svet je prejel v vednost:
f) »lahteve Kolegija reziserjev za izboljsanje polozaja reziserjev na TV Siovenija« z odgovorom

direktorice TV Siovenija
g) do pis POP TV v zadevi »Ponudba za odkup news access pravic« z odgovorom vodstva RTVSiovenija.

Nadzorni svet je 8.12.2016 po elektronski poW prejel do pis Media Publikum in od vodstva RTV Siovenija
dokument: "Pravni, etieni in poslovni vidik pogodbenega sodelovanja z zakupnikom Media Publikum z dne
14.12.2016".

Skladno z 9: elenom svojega poslovnika nadzorni svet ob zakljueku poslovnega leta sprejme poroeilo 0 svojem .
delu v preteklem letu in gapredlozi drzavnemu zboru, vladi in predsednikcim reprezentativnih sindikatov. V ta
namen predsednik posreduje elanicam in elanom osnutek poroeila v elektronski obliki v pregled oziroma
dopolnitev. Poroeilo bo predmet sprejemanja na februarski seji.

Nadzorni svet se odpoveduje novoletnim darilom v korist dobrodelnosti.

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