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PLAN DELA SVETA ZA RADlODlFUZlJO ZA LET0 2008

Naloge, ki si jih je Svet za radiodifuzijo zastavil v letu 2008, so naslednje:
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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 ( i e 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 veE odstotnega deleia lastninskega ali
upravljavskega deleia oziroma dele2a glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja,
podaja predhodnega mnenja v postopkih izdaje, prenosa in razveljavitve odloCbe o
dovoljenju za opravljanje radijske ali televizijske dejavnosti,
pobude za nadzor nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz Zakona o medijih:
strokovni nadzor radijskih in televizijskih programov, ki izhaja it nadaljevanja
postopkov strokovnega nadzora iz leta 2007 (najmanj 10 programov)
strokovni nadzor radijskih in televizijskih programov s statusom programa
posebnega pomena, ki jim je bil status dodeljen do konca leta 2007 (najmanj 9
programov oz. 13 - ob privolitvi MK k nadzoru nepridobitnih programov)
strokovni nadzor radijskih in televizijskih programov, ki pokrivajo veEji del
ozemlja Republike Slovenije oz. naslavljajo nacionalno obCinstvo (najmanj 11
programov)
strokovni nadzor nakljuCno izbranih radijskih in televizijskih programov oz. v
primeru zaznanih krsitev ZMed ali na podlagi dodatnih pobud Sveta
nadzor nad izvajanjem doloCil 84. Clena Zakona o medijih ter podzakonskega predpisa
s katerim minister doloCi vizualni simbol ter akustiCno in vizualno opozorilo iz tretjega
odstavka 84. Clena Zakona o medijih in naCin njegovega objavljanja ter predpiSe naCrt
za njegovo promocijo,
sprejetje Resolucije SRDF o oceni stanja radijskih in televizijskih programov ter
strategiji razvoja radiodifuzije na Slovenskem,
pobude Ministrstvu za kulturo in drugim relevantnim deleinikom za spremembo in
usklajevanje medijske zakonodaje in regulacije na podlagi doloCil nove evropske
Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah (rok 2 leti),
spremljanje evropskih usmeritev na podroCju regulacije t.i. novih medijev
spremembe in dopolnitve podzakonskih aktov:
uskladitev Pravilnika o programih posebnega pamena z novelo Zakona o
medijih,
sodelovanje Sveta pri reSevanju problematike slabe sliSnosti radijskih postaj,
ocenjevanje pokritosti,

spremljanje pobud na javne razpise s pomoCjo rednega aiuriranja Evidence
uresnibvanja pobud na javne razpise s strani APEKa,
pobuda za uvedbo instituta varuha radiodifuznih pravic,
ocena stanja na podroCju radiodifuzije,
poroCilo za DrZavni zbor Republike Slovenije za leto 2007,
izobra2evanje Clanov sveta,
sreCanje z izdajatelji radijskih in televizijskih programov,
obravnava morebitnih pripomb, pritoib, pobud ipd., ki jih pridobi SRDF s strani razliCnih
deleinikov na podroeju radiodifuzije (aiuriranje Evidence pritoib),
spodbujanje preventivnega delovanja institucij in organov kot tudi drugih deleinikov na
podroeju radiodifuzije in zavzemanje za nerepresivne metode in pristope,
sprotno spremljanje uresnibvanja lastnih sklepov (aruriranje Evidence o izvajanju
sklepov in pobud),
sprotno sprejetje sklepov o vigini meseCnih nagrad posameznim Clanom Sveta,
sprejetje predloga finanenega naerta za leto 2009,
druga dela in naloge v skladu z zakonodajo in predpisi.

