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Ljubljana, 22.04.2008

16. seje Sveta za radiodifuzijo, ki je bila v torek, 25. marca 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 GraSiC (namestnik predsednika)
Darko Brlek
mag. Borut Dolanc
Mitja KataviC
Sebastjan StrmSek
mag. Miha Slamberger
Ostali prisotni:
mag. Tomai SimoniC, APEK
mag. Miha KriSelj, APEK
Vladislav Stres, Ministrstvo za kulturo
SaSa Gnezda, APEK
Tanja KerSevan Smokvina, APEK
Tomai Gorjanc, APEK
Andrej VoduSek, lnfonet media, d.d.
Stane Cencelj, R Domiale, d.o.0.
Jana Habjan PiletiC
Jani KriiC, R Domiale, d.o.0.
Janez UjCiC, predsednik Zdruienja radiodifuznih medijev (ZRDM) pri Gospodarski zbornici
Slovenije (GZS)
Marjan PotoCnik, predsednik Gospodarskega interesnega zdruienja lokalnih in regionalnih
radijskih postaj Slovenije (GIZ LRRPS)
NataSa Harej, Radio Triglav Jesenice, d.o.0.
Predsednik Sveta je na zaCetku seje ugotovil prisotnost petih Clanov Sveta in s tem
sklepCnost Sveta, prisotnost vabljenih oseb, ter prisotnost najavljenih nevabljenih oseb
zainteresirane javnosti.
Na seji je bil soglasno sprejet naslednji dnevni red:
1. Potrditev zapisnika 15. seje Sveta za radiodifuzijo
2. Pregled uresnieevanja sklepov s prejSnjih sej ter pobude in predlogi Clanov Sveta
Evidenca o izvajanju sklepov in pobud
3. Sklep o vibini meseCnih nagrad

-

4. Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc - ocenjevanje ponudb
- LoSki Potok 9 9 3 MHz
Skofja Loka 94,7 MHz
- Smarjetna gora 102,6 MHz

-

5. Predlogi javnih razpisov za opravljanje radiodifuzije na oddajnih toCkah:
Karlovica K45

-

6. Vloge za izdajo dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti - v
predhodno mnenje :
- NET TV, d.o.o., Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana za televizijski program NET 24
7. Vloga za pridobitev 20 ali veC odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleia oziroma
deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja televizijskega programa - v predhodno
mnenje:
- Marko Prelog, Lllica heroja Slandra 27, 2000 Maribor v premoienju druibe Prospera,
d.o.o., Hotimirova 19, 1000 Ljubljana - dopolnitev vloge
- Paam invest nepremiCnine, posredovanje in storitve ,d.o.o., Osojnikova cesta 3, 2250
Ptuj v premoienju druibe Radio - Tednik Ptuj, d.o.o., RaiCeva ulica 6, 2250 Ptuj.
- odgovor Ministrstva za kulturo na sklep Sveta St. 0012-741200713
8.

NaCrt strokovnega nadzora Agencije za poSto in elektronske komunikacije RS za leto
2008

9.

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

10. Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov v RS
11. Razno
K toCki 1) Potrditev zapisnika 15. seje Sveta za radiodifuzijo

Predsednik Sveta je dal na glasovanje potrditev zapisnika 15. seje Sveta.
Svet je s 4 glasovi za, 0 proti in 1 vzdrian sprejel naslednji
SKLEP St. 1/XVI
Potrdi se zapisnik 15. seje Sveta za radiodifuzijo v predloienem besedilu.
K toCki 2) Pregled uresnieevanja sklepov s prejgnjih sej ter pobude in predlogi Clanov
sveta Evidenca o izvajanju sklepov in pobud

-

Predsednik Sveta je v zvezi z uresnieitvijo sprejetih sklepov, pobud in drugih predlogov
ugotovil, da so vsi sklepi realizirani ali pa je njihova realizaciji v teku.
K toCki 3) Sklep o viSini meseCnih nagrad

Po razpravi je Svet soglasno s 4 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih (pri glasovanju je bil
odsoten g. Dolanc), sprejel naslednji:
SKLEP St. 21XVI

Stan 2 od 7

Na podlagi Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, St. 62101, 115106 in
100107) in upoStevaje vse kriterije, ki so kumulativno naSteti v 27. Clenu Poslovnika, Svet
doloCi vigino nagrad za mesec marec 2008 za posamezne Clane, kot sledi:
1. predsednik sveta:
doc. dr. Dejan Jelovac - 753,45 ELlR
2. Clani sveta:
mag. Valerij GragiC - 251,I5 EUR
Darko Brlek - 251, I 5 EUR
mag. Borut Dolanc - 251,I
5 EUR
Mitja KataviC - 251,15 EUR
Sebastjan StrmSek - 251,15 EUR
mag. Miha Slamberger - 251, I 5 EUR
IzplaCilo se izvede prvi naslednji delovni dan po prejetju sklepa.
K toEki 4) Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc - ocenjevanje ponudb
- LoSki Potok 99,5 MHz
- Skofja Loka 94,7 MHz
- Smarjetna gora 102,6 MHz

Po razpravi je Svet sprejel naslednje sklepe:
Soglasno s 4 glasovi za, 0 proti, 0 vzdr2anih (pri glasovanju je bil odsoten g. Dolanc):
SKLEP St. 3/XVI
Svet za radiodifuzijo predlaga, da se prosta radiodifuzna frekvenca za zvokovno difuzno
radijsko postajo na oddajni toCki Logki Potok 99,5 MHz dodeli ponudniku Univox, d.o.o.,
Roina ulica 39, 1330 KoCevje, ki ga zastopa UroS Novak, za radijski program Radio Univox.

Soglasno s 5 glasovi za, 0 proti, 0 vzdrianih:
SKLEP St. 4/XVI
Svet za radiodifuzijo predlaga, da se prosta radiodifuzna frekvenca za zvokovno difuzno
radijsko postajo na oddajni toCki Skofja Loka 94,7 MHz dodeli ponudniku Radio Belvi, d.o.o.,
Suceva ulica 25, 4000 Kranj, ki ga zastopa direktor BoStjan Zagar, za radijski program Radio
Belvi Gorenjska.

Soglasno s 5 glasovi za, 0 proti, 0 vzdrianih:
SKLEP St. 5 W I
Svet za radiodifuzijo predlaga, da se prosta radiodifuzna frekvenca za zvokovno difuzno
radijsko postajo na oddajni toCki Smarjetna gora 102,6 MHz dodeli ponudniku Radio Center,
d.o.o., felezna cesta 14, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Aleksander fist, za radijski
program Radio Center.
K toEki 5) Predlogi javnih razpisov za opravljanje radiodifuzije na oddajnih totkah:
Karlovica K45

-

Ob 16.28 se je seji pridruril Clan Sveta g. Slamberger.
Po razpravi je Svet soglasno s 6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji:
SKLEP i t . 6 W I

1. Svet za radiodifuzijo sprejema pogoje glede programskih vsebin na javnem razpisu za
dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni toCki Karlovica K45:
predvajati mora lokalno usmerjen program z obmoCja obCine llirska Bistrica;
program mora v tedenskem oddajnem Casu vsebovati poleg informativnih in kulturnoumetniSkih programskih vsebin vsaj Se dve izmed ostalih 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 Karlovica
K45, v besedilu kot so navedena in opisana v dokumentu St. 38141-3/2008/1.
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 Karlovica K45, v besedill~kot izhaja iz dokumenta
St. 38141-3/2008/1.
K toCki 6) Vloga za izdajo dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske
dejavnosti - v predhodno mnenje :
- NET TV, d.o.o., Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana za televizijski program NET
24
Po razpravi je Svet soglasno, s 5 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih (pri glasovanju je bil
odsoten g. KataviC), sprejel naslednji:
SKLEP St. 7/XVI
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za poSto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
pozitivno predhodno mnenje k izdaji dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti druibi
NET TV, d.o.o., Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana, za program NET 24.
K toCki 7) Vloga za pridobitev 20 ali veC odstotkov lastninskega ali upravljalskega
deleia oziroma deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja televizijskega
programa - v predhodno mnenje:
- Marko Prelog, Ulica heroja Slandra 27, 2000 Maribor v premoienju druibe
Prospera, d.o.o., Hotimirova 19,1000 Ljubljana - dopolnitev vloge
- Paam invest nepremiCnine, posredovanje in storitve ,d.o.o., Osojnikova cesta 3,
2250 Ptuj v premoienju druibe Radio - Tednik Ptuj, d.o.o., RaiCeva ulica 6,
2250 Ptuj.
- odgovor Ministrstva za kulturo na sklep Sveta ft. 0012-741200713
Predsednik Sveta je ponovil vsebino sklepa St. 0012-1/200812 z dne 29.01.2008, ki ga je
Svet sprejel na svoji 14. seji v zvezi z vlogo g. Marka Preloga in predstavil dopolnitev vloge
g. Marka Preloga, prejeto 22.02.2008.
Svet je soglasno s 6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih sprejel naslednji:
SKLEP St. 8lXVI
Svet za radiodifuzijo daje pozitivno predhodno mnenje glede vloge Marka Preloga, 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 v druibi Prospera, d.o.o., Hotimirova 19, 1000 Ljubljana.
Svet je s 5 glasovi za, 1 proti in 0 vzdrianih sprejel naslednji

Stran 4 od 7

SKLEP St. 91XVI
Svet za radiodifuzijo daje pozitivno predhodno mnenje glede vloge druibe Paam invest
nepremiEnine, posredovanje in storitve, d.o.o., Osojnikova cesta 3, 2250 Ptuj, za pridobitev
21,26 odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleia oziroma deleia glasovalnih pravic v
premoienju izdajatelja radijskega programa Radio Ptuj, to je v druibi Radio - Tednik Ptuj,
d.o.o., RaiCeva ulica 6, 2250 Ptuj.
V zvezi z dopisom Ministrstva za kulturo z dne 07.09.2007, ki ga je Svet prejel kot odgovor
na sklep Sveta St. 0012-741200713 z 9. seje, dne 24.07.2007, je predsednik Sveta pojasnil
njegovo vsebine in sicer, da v njem Ministrstvo za kulturo sporoCa, da je bila vloga, v zvezi s
katero je bil sprejet navedeni sklep Sveta, Svetu v obravnavo poslana pomotoma.
K toEki 8 ) NaErt strokovnega nadzora Agencije za poSto in elektronske komunikacije
RS za leto 2008

G. Gorjanc, vodja monitoringa na APEK je Svet obvestil, da so predvidene pobude za nadzor
nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz Zakona o medijih, ki jih je Svet uvrstil v
svoj plan dela za leto 2008, sprejet na 14. seji, dne 29.01.2008 v neskladju s sprejetim
naErtom strokovnega nadzora za leto 2008. Neskladje je podrobneje razloiil in predlagal
uskladitev predvidenih pobud Sveta s sprejetim naErtom strokovnega nadzora APEK za leto
2008.
Ob 16.49 se je seja na pobudo predsednika Sveta prekinila z 10 minutnim odmorom.
Ob 16.50 se je seji pridruiil Clan Sveta g. Brlek.
Seja se je ob 17.02 nadaljevala, predsednik Sveta pa je predlagal, da se javnost izkljuCi,
dokler ne bo sprejet sklep v zvezi s pobudo za nadzor.
Javnost je zapustila sejno sob0 ob 17:05.
Po razpravi je Svet s 5 glasovi za, 1 proti in 1 vzdrian sprejel naslednji:

SKLEP St. 10/XVI
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za poSto in elektronske komunikacije RS v okviru naCrta
za izvedbo strokovnega nadzora v letu 2008 pobudo, da izvede strokovni nadzor pri vseh
izdajateljih medijev, za katere je Svet v tem mandatu v okviru javnega razpisa podal
Agenciji predlog za dodelitev proste radijske frekvence in sicer ali ti izdajatelji v
svojem predvajanem programu dejansko izvajajo programske vsebine in programsko
shemo s katero so na zadevnih javnih razpisih kandidirali.
Obdobje nadzora naj bo teden med 17. in 24. marcem 2008.
Svet priEakuje poroEilo o opravljenem predmetnem nadzoru do junijske seje Sveta.

K toEki 9 ) Resolucija Sveta za radiodifuzijo o oceni stanja radijskih in televizijskih
programov ter strategiji razvoja radiodifuzije na Slovenskem

Predsednik Sveta je povzel dogodke v povezavi z nastajanjem in oblikovanjem zadevnega
dokumenta in razloiil, da bo vsebina dokumenta, ki je bil v Easu priprave zaupne narave, z
njegovim sprejetjem postala dostopna SirSi zainteresirani javnosti. Dodal je Se, da so bile
zadnje spremembe dokumenta redakcijske narave, ter da se je z njimi spremenil tudi naslov
dokumenta v ))Ocena stanja radijskih in televizijskih programov, prenovljena programska
merila in priporoCila za razvoj radiodifuzije na Slovenskemcc.

Svet je s 5 glasovi za, 2 proti in 0 vzdrianih sprejel naslednji:

SKLEP St. 11MVI
Svet za radiodifuzijo sprejema dokument z naslovom ~Ocenastanja radijskih in televizijskih
programov, prenovljena programska merila in priporoCila za razvoj radiodifuzije na
Slovenskem(( v besedilu, kot izhaja iz dokumenta St. 0012-121200814.
G. Brlek je po izglasovanem sklepu obrazloiil svoj glas z mnenjem, da je stanje, o katerem
))govori(( vsebina sprejetega dokumenta, i e preseieno. Opozoril je, da so si z izglasovanjem
zadevnega dokumenta naloiili izjemno veliko odgovornost ter pozdravil dejstvo, da je
vsebina dokumenta zdaj javna in bo tako lahko zdaj predmet obravnave in razprave SirSe
javnosti. Dodal je Se, da se absolutno ne strinja z veliko trditvami, ki so navedene v besedilu
zadevnega dokumenta, da pa se z veliko trditvami tudi strinja, vendar se mu njihovo
obravnavanje zdaj ne zdi smiselno. Svojo obrazloiitev mnenja je dokonhl z obialovanjem,
da so bile zadnje spremembe dokumenta le redakcijske narave, ter ponovno poudaril, da je
pri tako pomembnih zadevah potrebno razpravljati in priti do skupnega konsenza, ne pa jih
uveljaviti s preglasovanjem.

K toEki 10) Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov v RS
Predsednik Sveta je uvodoma razloiil, da prejeto gradivo k 10. toCki seje predstavlja predlog
Strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v RS, ki ga je v skladu s svojo zakonsko
obveznostjo pripravila Agencija za poSto in elektronske komunikacije. Dodal je, da je prejeti
razSirjeni predlog Strategije oCitno izboljSan, ter izrazil pohvalo zasluinim za nastanek
takega predloga Strategije.
V razpravi je predsednik Sveta opozoril, da mora Svet razSirjeni predlog Strategije preuCiti in
menil, da prehitro odloCanje v zvezi s prejetim predlogom ne bi bilo dobro, saj lahko Svet
soglaSa le z vsebino, ki je skladna z vsebino sprejetega dokumenta ))Ocena stanja radijskih
in televizijskih programov, prenovljena programska merila in priporoCila za razvoj
radiodifuzije na Slovenskem(( St. 0012-121200814 z dne 25.03.2008. lzrazil je tudi mnenje, da
bi morala Agencija v skladu s sklepom Sveta, ki ga je ta sprejel na 13. seji 18. decembra
2008 kot sklep St. 15/Xlll, dokument Sveta ))Ocena stanja radijskih in televizijskih programov,
prenovljena programska merila in priporoCila za razvoj radiodifuzije na Slovenskem(( St.
0012-121200814 z dne 25.03.2008, obravnavati kot pripombo na predlog Strategije oziroma,
da naj Agencija integrira relevantne dele dokumenta Sveta v predlog Strategije.
Direktor APEK g. SimoniC je na zapisnik povedal, da Agencija nima zakonske dolinosti
vkljubvanja morebitno politiCno obarvanega teksta v tekst Strategije, ki mora izhajati iz
strokovnih predpostavk. Predlagal je, da Svet poda konkretne pripombe k predloienemu
predlogu Strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v RS.
G. Janez UjCiC, predsednik Zdruienja radiodifuznih medijev (ZRDM) pri Gospodarski zbornici
Slovenije (GZS) je izrazil prepriCanje, da je vsebina dokumenta, ki ga je Svet sprejel ())Ocena
stanja radijskih in televizijskih programov, prenovljena programska merila in priporoCila za
razvoj radiodifuzije na Slovenskem<<,dokument St. 0012-121200814) napisana v dobri veri in
strokovno. Menil je, da je morda Svet prehitro sprejel svoj dokument in nadaljeval, da bi bilo
morda boljge, Ce bi Svet pred sprejemom pregledal predlog Strategije. Poudaril je, da je
pomemben dialog med Svetom za radiodifuzijo, Agencijo za poSto in elektronske
komunikacije RS ter Ministrstvom za kulturo.
Predsednik Sveta je poudaril, da je ielja Sveta sodelovati in ustvarjati dialog, da pa gre za
kompleksno zadevo, glede katere obstajajo razliCni pogledi zaradi razliCnih pristopov, kar
pripelje do razliCnih vizij in staliSC o tem, kaj bi bilo treba narediti. Dodal je Se, da se je Svet

trudll v svoj sprejeti dokument vkljuCiti vsa pereCa in nujna vpraSanja s podroCja radiodifuzije
ter menil, da naj zdaj vsebino ocenjuje najSirSa in strokovna javnost.
Ob 18.28 je sejo zapustil Clan Sveta g. Dolanc.
G. Marjan PotoCnik, predsednik Gospodarskega interesnega zdruienja lokalnih in
regionalnih radijskih postaj Slovenije (GIZ LRRPS) je prosil za besedo in tudi sam izrazil
podporo dialogu, dodal, da si Agencija v zvezi s pripravo predloga Strategije zasluii javno
pohvalo ter menil, da gre pri predlogu za demokratieno dogovorjeno vsebino.
Pred zakljuCkom razprave je predsednik Sveta Se dodal, da Svet nima namena ustvarjati
napetosti, temveC priti skozi odprt in ploden dialog z vsemi relevantnimi deleiniki do dobrobiti
radiodifuzije na Slovenskem.
Svet je soglasno s 6 za, 0 proti, 0 vzdrianih sprejel naslednji:
SKLEP 5t. 12lXVI

Svet za radiodifuzijo bo na podlagi sprejetega dokumenta St. 0012-121200814 ))Ocena stanja
radijskih in televizijskih programov, prenovljena programska merila in priporoCila za razvoj
radiodifuzije na Slovenskem((, z dne 25.03.2008, podal pripombe k predlogu Strategije
razvoja radijskih in televizijskih programov v RS, St. 3816-1912007-33 z dne 17.03.2008, do
naslednje, 17. seje Sveta za radiodifuzijo, ki bo 22. aprila 2008.
K toEki 11) Razno
Naslednja, 17. seja Sveta bo 22. aprila 2008, ob 16.00 uri.
Sestanek komisije nagradnega nateCaja za izdelavo logotipa Sveta za radiodifuzijo bo 15.
aprila 2008 ob 16.00 uri.
Predsednik Sveta je predstavil dopis g. Cenclja, naslovljen na direktorja APEK, ki pa ga je
prejel v vednost tudi predsednik Sveta. Ker je v besedilu dopisa omenjen tudi Svet za
radiodifuzijo, je predsednik Sveta menil, da bi Svet moral zavzeti staliSCe do vsebine dopisa.
Po razpravi je Svet soglasno s 6 glasov za, 0 proti in 0 vzdrianih sprejel naslednji:
SKLEP St. 13/XVI

Svet prosi pravno sluibo Agencije, da pripravi besedilo, ki bo natanCno pojasnilo postopek
izvedbe javnih razpisov za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije, kot
odgovor na dopis g. Cenclja, ki ga je predsednik Sveta prejel po elektronski poSti v vednost
23. marca 2008.
Seja se je zakljuCila ob 19.20 uri.

Zapisnik pripravila:
SaSa Gn

