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14. seje Sveta za radiodifuzijo, ki je bila v torek, 29. januarja 2008, ob 16.00 uri na sedeiu
Sveta za radiodifuzijo, Stegne 7, v Ljubljani.

Prisotni Elani Sveta za radiodifuzijo:
doc. dr. Dejan Jelovac (predsednik)
mag. Valerij GraSiE (namestnik predsednika)
Darko Brlek
mag. Borut Dolanc
Mitja KataviE
Sebastjan StrmSek
mag. Miha Slamberger
Ostali prisotni:
mag. Tomai SimoniC, APEK
mag. Miha KriSelj, APEK
Vladislav Stres, Ministrstvo za kulturo
Saga Gnezda, APEK
Tanja KerSevan Smokvina, APEK
Tomai Gorjanc, APEK
Jernej Vodopivec, APEK
Tomai Cop,
Andrej VoduSek,
Joie Brus

Predsednik Sveta je ugotovil prisotnost vseh sedmih Clanov Sveta in s tem sklepCnost Sveta,
prisotnost vabljenih oseb, ter prisotnost najavljenih nevabljenih oseb zainteresirane javnosti.
Na predlog predsednika Sveta je Svet glasoval o dopolnitvi predlaganega dnevnega reda in
soglasno sprejel naslednji:
SKLEP St. IMIV
Predlagani dnevni red 14. seje se v 9. toCki dnevnega reda dopolni z dvema dodatnima
podtoEkama.
Na seji je bil tako soglasno sprejet naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 13. seje Sveta za radiodifuzijo
2. Pregled uresnitevanja sklepov s prejSnjih sej ter pobude in predlogi Elanov sveta
Evidenca o izvajanju sklepov in pobud

-

3. Sklep o viSini meseEnih nagrad
4. Resolucija Sveta za radiodifuzijo o oceni stanja radijskih in televizijskih programov ter
strategiji razvoja radiodifuzije na Slovenskem
5. Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc - ocenjevanje ponudb
- Kranjska Gora 93,3 MHz
- Vogel98,5 MHz

6. Predlogijavnih razpisov za opravljanje radiodifuzije na oddajni toCki:
- Laze pri Gobniku K53
7. PoroEilo o analizi radijskih programov glede izpolnjevanja pogojev za status programa
posebnega pomena:
- televizijski program Media TV - izdajatelj Media Partner, d.o.0. Skofja Loka
- radijski program Radio Celje - NT&RC, d.o.0.
8. Vloga za pridobitev 20 ali veC odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleia oziroma
deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja televizijskega programa - v predhodno
mnenje:
- Geza FarkaS, Mladinska 6/a, 9231 Beltinci za pridobitev deleia v premoienju druibe
Radio Murski Val, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota
- Premik net, d.o.o., Cesta 25. junija 3, 5000 Nova Gorica za pridobitev deleia v
premoienju druibe VI - TEL, d.o.o., GregorCiCeva 13, 5294 Dornberk
- Video, d.o.o., Marko Prelog, Ulica heroja Slandra, 2000 Maribor za pridobitev deleia
v premoienju druibe Prospera, d.o.o., Hotimirova 19, 1000 Ljubljana
- Cinemania Group, d.o.o., RojCeva 1, 1000 Ljubljana za pridobitev deleia v
premoienju druibe Net TV, d.o.o., Dunajska 270, 1000 Ljubljana
9.

Vloga javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za izdajo odloCbe o dodelitvi radijskih
frekvenc na oddajni toCki:
- Cerovec 99,4 MHz
- Kranj 3 89,O MHz
- Dolenja TrebuSa 88,5 MHz

10. Plan dela Sveta za radiodifuzijo za leto 2008

- osnutek

11. PoroEilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2007
12. Predstavitev predlogov novega logotipa Sveta za radiodifuzijo

13. Razno
K toEki 1) Potrditev zapisnika 13. seje Sveta za radiodifuzijo
Predsednik Sveta je dal na glasovanje potrditev zapisnika 13. seje Sveta.
Svet je s 5 glasovi za, 1 proti in 1 vzdrian sprejel naslednji
SKLEP St. 2lXIV
Potrdi se zapisnik 13. seje Sveta za radiodifuzijo v predloienem besedilu.

K toEki 2) Pregled uresniEevanja sklepov s prejSnjih sej ter pobude in predlogi Elanov
sveta Evidenca o izvajanju sklepov in pobud

-

V razpravi v zvezi z uresnicitvijo sklepa Sveta St. 0012-1271200719 sprejetega na 13. seji
Sveta, kot sklep St. 6lXlll, je g. Brlek na zapisnik predlagal, da postaneta dopis Sveta s
pozivom g. Brleku in odgovor g. Brleka na ta dopis del zapisnika. V nadaljevanju je poudaril,
da ponovno predlaga snemanje sej, kar naj bi bilo po njegovem mnenju pri drugih organih v
navadi, dodal pa je tudi predlog, da se razprave na sejah in same seje Casovno omejijo.
Povedal je Se, da je Agencija odgovorna za uresniEitve sklepov, kar po njegovem mnenju
tudi izvaja in dodal, da glede na to, da so vsi sklepi taki, da se je treba do njih opredeliti,
prosi, da so jasno navedeni. Vse navedeno je g. Brlek povedal na zapisnik.
Po razpravi v zvezi z uresnicitvijo sklepa Sveta St. 0012-12712007114 sprejetega na 13. seji
kot sklep St. 15lXlll je Svet s 6 glasovi za, 1 proti sprejel naslednji
SKLEP St. 3lXIV
Svet ugotavlja, da sklep 0012-12712007114, sprejet na 13. seji Sveta 18. decembra 2007 kot
sklep St. 15/Xlll, do 14. seje Sveta dne 29.01.2008 Se ni realiziran.
K toEki 3) Sklep o viSini meseEnih nagrad
Po razpravi je Svet s 6 glasovi za, 0 proti in 1 vzdrian, sprejel naslednji:
SKLEP St. 4KIV
UpoStevaje vse kriterije, ki so kumulativno naSteti v 27. Elenu Poslovnika, Svet doloCi viSino
nagrad za mesec januar 2008 za posamezne Elane, kot sledi:
1. predsednik sveta:
doc. dr. Dejan Jelovac - 707,46 EUR
2. Elani sveta:
mag. Valerij GraSiC - 235,82 EUR
Darko Brlek - 235,82 EUR
mag. Borut Dolanc - 235,82 EUR
Mitja KataviE - 235,82 EUR
Sebastjan StrmSek - 235,82 EUR
mag. Miha Slamberger - 235,82 EUR
IzplaEilo se izvede prvi naslednji delovni dan po prejetju sklepa.
Ob 17.25 se je seja na pobudo predsednika Sveta prekinila z 10 minutnim odmorom in se
nadaljevala ob 17.40
K toEki 4)

Resolucija Sveta za radiodifuzijo o oceni stanja radijskih in televizijskih
programov ter strategiji razvoja radiodifuzije na Slovenskem

Predsednik Sveta je povedal, da je bil v gradivo seje predloien osnutek dokumenta, za
katerega pa obstaja strinjanje, da 5e ni dozorel za odloEanje in da je treba nadaljevati z
delom na konEni verziji besedila do nasledpje seje.
Po razpravi je Svet s 5 glasovi za, 0 proti in 2 vzdriana, sprejel naslednji sklep
SKLEP 5t. 51XIV

Svet ugotavlja, da konCno besedilo Resolucije SRDF o oceni stanja radijskih in televizijskih
programov ter strategiji razvoja radiodifuzije na Slovenskem Se ni pripravljeno za sprejem,
zato bo Svet nadaljeval delo pri njeni pripravi. Svet predlaga, da se vsi njegovi Clani zberejo
na delovnem sestanku 5. februarja 2008 ob 15.00 uri na sedeiu Sveta v prostorih Agencije
za poSto in elektronske komunikacije.
K toEki 5) Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc - ocenjevanje ponudb
- Kranjska Gora 93,3 MHz
- Vogel98,5 MHz
Po razpravi je Svet soglasno, s 7 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednja sklepa
SKLEP St. 6lXIV
Svet za radiodifuzijo predlaga, da se prosta radiodifuzna frekvenca za zvokovno difuzno
radijsko postajo na oddajni toeki Kranjska Gora 93,3 MHz dodeli ponudniku Radio Belvi,
d.o.o., Suceva 25, 4000 Kranj, ki ga zastopa direktor BoStjan ragar, za radijski program
Radio Belvi Gorenjska.
SKLEP St. 7lXIV
Svet za radiodifuzijo predlaga, da se prosta radiodifuzna frekvenca za zvokovno difuzno
radijsko postajo na oddajni toEki Vogel 98,5 MHz dodeli ponudniku Radio Belvi, d.o.o.,
Suceva 25, 4000 Kranj, ki ga zastopa direktor BoStjan ragar, za radijski program Radio Belvi
Gorenjska.
K tofki 6) Predlogi javnih razpisov za opravljanje radiodifuzije na oddajni tofki:
- Laze pri Gobniku K53
Po razpravi je Svet soglasno, s 7 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji
SKLEP St. 8MIV
1. Svet za radiodifuzijo sprejema pogoje glede programskih vsebin na javnem razpisu za
dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni toEki Laze pri Gobniku
K53:
predvajati mora lokalno ali regionalno usmerjen program z obmo6ja obCine Litija;
poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem
Casu predvajati vsaj Se dve drugi vrsti programskih vsebin, ki so doloCene v Pravilniku
o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, St. 77/02).
2. Svet za radiodifuzijo sprejema merila za ocenjevanje programskih vsebin na javnem
razpisu za dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni toCki Laze pri
Gobniku K53, v besedilu kot so navedena in opisana v dokumentu St. 38141-1/2008/1.

3. Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za poSto in elektronske komunikacije Republike
Slovenije soglasje k sklepu o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijske frekvence za
opravljanje radiodifuzije na oddajni toCki Laze pri Gobniku K53, v besedilu kot izhaja iz
dokumenta St. 38141-1/2008/1.
K tofki 7) PoroEilo o analizi radijskih programov glede izpolnjevanja pogojev za status
programa posebnega pomena:
- televizijski program Media TV - izdajatelj Media Partner, d.o.0. Skofja Loka
- radijski program Radio Celje NT&RC, d.o.0.

-

Po razpravi je Svet soglasno, s 7 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih sprejel naslednji

SKLEP St. 9MIV
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za poSto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
pozitivno predhodno mnenje za odvzem statusa lokalnega programa posebnega pomena
televizijskemu programu MEDIA TV, izdajatelja Media Partner, d.o.o., Kapucinski trg 8, 4220
Skofja Loka.
Po razpravi je Svet s 6 glasovi za, 0 proti in 1 vzdrian sprejel naslednji
SKLEP St. 1OMIV
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za poSto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
negativno predhodno mnenje k dodelitvi statusa regionalnega programa posebnega pomena
radijskemu programu Radio Celje, izdajatelja NT&RC, d.o.o., PreSernova 19, 3000 Celje.
G. KataviE se je opraviCil in sejo zapustil ob 18.46.
K toCki 8) Vloga za pridobitev 20 ali veE odstotkov lastninskega ali upravljalskega
deleia oziroma deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja
televizijskega programa - v predhodno mnenje:
- Geza FarkaS, Mladinska 6/a, 9231 Beltinci za pridobitev deleia v premoienju
druibe Radio Murski Val, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13,9000 Murska Sobota
- Premik net, d.o.o., Cesta 25. junija 3, 5000 Nova Gorica za pridobitev deleia v
premoienju druibe VI TEL, d.o.o., GregorCiEeva 13, 5294 Dornberk
- Video, d.o.o., Marko Prelog, Ulica heroja Slandra, 2000 Maribor za pridobitev
deleia v premoienju druibe Prospera, d.o.o., Hotimirova 19,1000 Ljubljana
- Cinemania Group, d.o.o., RojCeva 1, 1000 Ljubljana za pridobitev deleia v
premoienju druibe Net TV, d.o.o., Dunajska 270, 1000 Ljubljana

-

Po razpravi je Svet soglasno s 5 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih (pri glasovanju je bil
odsoten g. Brlek), sprejel naslednji
SKLEP St. 11MIV
Na podlagi informacije predstavnika Ministrstva za kulturo, ki jo je ta podal na 14. seji Sveta
za radiodifuzijo, da obstaja sum neprijave lastninskega deleia v premoienju izdajatelja
radijskega programa Radio Murski Val, to je v d n ~ i bRadio
i
Murski Val, d.o.o., Ulica arhitekta
Novaka 13, 9000 Murska Sobota in kar naj bi raziskoval medijski inSpektor, je Svet sklenil,
da odloCanje o predhodnem mnenju v zvezi s pridobitvijo lastninskega ali upravljavskega
deleia oziroma deleia glasovalnih pravic Geza FarkaSa, Mladinska 61a, 9231 Beltinci, v
premoienju druibe Radio Murski Val, d.o.o., preloii do pridobitve dodatnih informacij.
Po razpravi je Svet soglasno, s 5 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih (pri glasovanju je bil
odsoten g. Brlek), sprejel naslednji
SKLEP St. 12lXIV
Svet za radiodifuzijo daje pozitivno predhodno mnenje glede vloge druibe Premik net, d.o.o.,
Cesta 25. junija 3, 5000 Nova Gorica, za pridobitev 90 odstotkov lastninskega ali
upravljavskega deleia oziroma deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja
televizijskega programa Vitel, to je v druibi Vi-Tel, d.o.o., GregorEiCeva 13, 5294 Dornberk.
Po razpravi je Svet soglasno, s 6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji
SKLEP 5t. 13MIV
Svet ugotavlja, da iz prejete vloge Video, d.o.o., Marko Prelog, Ulica heroja Slandra 27, 2000
Maribor, za pridobitev 100 odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleia oziroma deleia
glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja televizijskega programa TV Petelin, to je druibi
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Prospera, d.o.o., Hotimirova 19, 1000 Ljubljana, ni jasno ali je vlogo vloiila fiziEna ali pravna
oseba, zato Svet ne more dati niti pozitivnega niti negativnega predhodnega mnenja in prosi
Ministrstvo za kulturo za dopolnitev.
Ob 19.00 se je seja na pobudo predsednika Sveta prekinila z 10 minutnim odmorom in se
nadaljevala ob 19.10
Po razpravi je Svet soglasno, s 6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji
SKLEP St. 14/XIV
Svet za radiodifuzijo daje pozitivno predhodno mnenje glede vloge druibe Cinemania Group,
d.o.o., RojCeva I , 1000 Ljubljana, za pridobitev 62 odstotkov lastninskega ali upravljavskega
deleia oziroma deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja televizijskega programa
Net TV, to je druibi Net TV, d.o.o., Dunajska 270, 1000 Ljubljana.

K toCki 9) Vloga javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za izdajo odloCbe o dodelitvi

-

radijskih frekvenc na oddajni toCki:
Cerovec 99,4 MHz
Kranj 3 89,O MHz
Dolenja TrebuSa 88,5 MHz

Po razpravi je Svet soglasno, s 6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednje sklepe
SKLEP St. 15/XIV
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za poSto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
pozitivno predhodno mnenje k izdaji odloEbe o dodelitvi radijskih frekvenc Radioteleviziji
Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaSEenec Miran Dolenec,
za razSirjanje radijskega programa RADIO SLOVENIA INTERNATIONAL /Radio Sil na
oddajni toEki Cerovec 99,4 MHz.
SKLEP St. 16lXIV
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za poSto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
pozitivno predhodno mnenje k izdaji odloCbe o dodelitvi radijskih frekvenc Radioteleviziji
Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaSCenec Miran Dolenec,
za razSirjarrje radijskega programa RADIO SLOVENIA INTERNATIONAL /Radio Sil na
oddajni toEki Kranj 3 89,O MHz.
SKLEP St. 17lXIV
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za poSto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
pozitivno predhodno mnenje k izdaji odloEbe o dodelitvi radijskih frekvenc Radioteleviziji
Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaSCenec Miran Dolenec,
za razSirjanje radijskega programa RADIO SLOVENIJA, prvi program - PROGRAM A1 / A l l
na oddajni toEki Dole~jaTrebuSa 88,5 MHz.
K toEki 10) Plan dela Sveta za radiodifuzijo za leto 2008

- osnutek

Predsednik Sveta je predstavil in razloiil vsebino predloienega osnutka Plana dela Sveta za
radiodifuzijo za leto 2008.
Po razpravi je Svet soglasno, s 6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji

SKLEP St. 18/XIV

Svet za radiodifuzijo sprejema plan dela za leto 2008 v predloienem besedilu in ga objavi na
svoji internetni strani.
K toCki 11) PoroCilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2007
Predsednik Sveta je povzel ugotovitve, da je bilo PoroCilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2006
poslano v Driavni zbor v zaCetku avgusta leta 2007, kar je izkazano tudi s prejeto
povratnico, vendar pa po njegovih podatkih ni priSlo do Odbora za kulturo, Solstvo in Sport.
Dodal je Se, da je bila kasneje posredovana elektronska verzija tega poroCila predsedniku
zadevnega telesa. V izogib morebitnim takSnim zapletom v IetoSnjem letu je predlagal
takojSnji zabtek priprave osnutka poroCila dela Sveta za leto 2007.
Po razpravi je Svet soglasno, s 6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji
SKLEP i t . 19lXIV
Svet za radiodifuzijo prosi Agencijo za poSto in elektronske komunikacije RS, da do
naslednje, to je 15. seje Sveta, pripravi osnutek poroCila dela Sveta za leto 2007.
K toCki 12) Predstavitev predlogov novega logotipa Sveta za radiodifuzijo
Po razpravi v kateri se je Svet strinjal, da dosedanje delo v tej zadevi ni prineslo sprejemljivih
rezultatov, je Svet soglasno, s 6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji
SKLEP i t . 20lXIV
Svet za radiodifuzijo prosi Agencijo za poSto in elektronske komunikacije RS, da pripravi
osnutek besedila nagradnega nateCaja za izdelavo celostne podobe Sveta za radiodifuzijo,
do 15. februarja 2008. Svet za radiodifuzijo bo 18. februarja 2008 na korespondenCni seji
glasoval za predloieni osnutek.
K toEki 13) Razno
Naslednja seja Sveta bo 26. februarja 2008, ob 16.00 uri.

Seja se je zakljuCila ob 19.48 uri.

Zapisnik pripravila:

