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PLAN DELA SVETA ZA RADIODIFUZIJO ZA LETO 2007
Naloge, ki jih bo Svet za radiodifuzijo opravljal v letu 2007, so naslednje:
-

-

-

sprememba poslovnika (že sprejet)
sodelovanje v postopkih javnih razpisov za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje
radiodifuzije
prenova programskih meril na javnih razpisih za dodelitev radijskih frekvenc za
opravljanje radiodifuzije (v teku)
obravnava vlog javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za dodelitev radijskih frekvenc
za opravljanje radiodifuzije
podaja predhodnega menja v postopkih dodelitve in odvzema statusa programa
posebnega pomena
obravnavanje vlog za pridobitev 20 ali več odstotnega deleža lastninskega ali
upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja
podaja predhodnega mnenja v postopkih izdaje, prenosa in razveljavitve odločbe o
dovoljenju za opravljanje radijske ali televizijske dejavnosti
vključitev v proces digitalizacije, sodelovanje v javni razpravi (rok 19.03.2007) o
predlogu Zakona o digitalni radiodifuziji, po možnosti skupaj s Svetom za elektronske
komunikacije in APEK-om (v teku)
spremljanje in sodelovanje pri bodoči razdelitvi radiodifuznega spektra (razdelitev po
multipleksih, DVB-H, DVB-SH, WIMAX, koliko kanalov za HDTV? Kateri band
uporabiti? )
pobude za nadzor nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz Zakona o medijih:
 strokovni nadzor radijskih in televizijskih programov, ki izhaja iz nadaljevanja
postopkov strokovnega nadzora iz leta 2006 (najmanj 10 programov)
 strokovni nadzor radijskih in televizijskih programov s statusom programa
posebnega pomena, ki jim je bil status dodeljen do konca leta 2006 (najmanj 9
programov oz. 13 – ob privolitvi MK k nadzoru nepridobitnih programov)
 strokovni nadzor radijskih in televizijskih programov, ki pokrivajo večji del
ozemlja Republike Slovenije oz. naslavljajo nacionalno občinstvo (najmanj 11
programov)
 strokovni nadzor naključno izbranih radijskih in televizijskih programov oz. v
primeru zaznanih kršitev ZMed ali na podlagi dodatnih pobud Sveta
nadzor nad izvajanjem določil 84. člena Zakona o medijih ter podzakonskega predpisa
s katerim minister določi vizualni simbol ter akustično in vizualno opozorilo iz tretjega
odstavka 84. člena Zakona o medijih in način njegovega objavljanja ter predpiše načrt
za njegovo promocijo
pobuda za spremembo 86. člena ZMed
vključitev v 33. delovno skupino za pripravo stališč zakonodajnih postopkov EU (Kultura
in avdiovizualna politika) pri Ministrstvu za kulturo

-

-

-

spremljanje novosti pri regulaciji televizije, ki jih prinaša sprememba evropske direktive
o televiziji brez meja (po novem direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah)
spremljanje evropskih usmeritev na področju regulacije t.i. novih medijev
spremembe in dopolnitve podzakonskih aktov:
 uskladitev Pravilnika o programih posebnega pomena z novelo Zakona o
medijih,
 dopolnitev Splošnega akta o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske
dejavnosti
sodelovanje sveta pri reševanju problematike slišnosti radijskih postaj
ocenjevanje pokritosti (ker trenutno veljajo samo merila za prizemno radiodifuzijo, hitre
spremembe, ki jih prinaša dogajanje na področju kabelske TV, posebej pa razvoj IPTV
in mobilne TV ostanejo zunaj nadzora!? Ali lahko lahko toleriramo takšen trend?)
uvedba instituta varuha radiodifuznih pravic
ocena stanja na področju radiodifuzije
poročilo za Državni zbor Republike Slovenije za leto 2006 ( v teku) in 2007
prenova spletne strani in logotipa SRDF (števec obiskov, slike in nekaj informacij o
članih sveta)
izobraževanje članov sveta (npr. o delovanju radiodifuznega sistema - obisk oddajnika)
srečanje z izdajatelji radijskih in televizijskih programov
spremljanje in ocena stanja na področju radiodifuzije; v funkciji tega bi bilo smiselno,
opraviti pregled stanja podeljenih radijskih frekvenc po oddajnih točkah; narediti tabelo
vseh radijskih in tv programov, ki bi vključevala tudi podatke o poslušanosti/gledanosti
teh programov pridobljene na podlagi anket poslušanosti/gledanosti
obravnava morebitnih pripomb, pritožb, pobud ipd., ki jih pridobi SRDF s strani različnih
deležnikov na področju radiodifuzije
spodbujanje preventivnega delovanja institucij in organov kot tudi drugih deležnikov na
področju radiodifuzije in zavzemanje za nerepresivne metode in pristope
pridobitev pregleda pobud zainteresirane javnosti za javne razpise za dodelitev
radijskih frekvenc od leta 2000 dalje
druga dela in naloge v skladu z zakonodajo in predpisi.
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