SEJA SVETA ZA RADIODIFUZIJO:

Številka: 0012-103/2006/1
Ljubljana, 13.11.2006

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01 in 115/06)

sklicujem

1. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v sredo, 22. novembra 2006 ob 10.00 uri, na sedežu Sveta
za radiodifuzijo, v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7,
Ljubljana
(I. nadstropje, velika sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.
3.
4.

r e d:

Predstavitev dela Sveta za radiodifuzijo
Izvolitev predsednika Sveta za radiodifuzijo
Poslovnik, prenos starih zadev
Razno

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Tomaž Simonič, APEK
g. Miha Krišelj, APEK
ga. Tanja Kerševan Smokvina, APEK
g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo
ga. Sandra Bašič-Hrvatin, dosedanja predsednica SRDF

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 01 583 63 85.

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 01 583 63 85, vendar ne
morejo sodelovati pri razpravi.

SMERNICE ZA PRIPRAVO ETIČNIH IN ESTETSKIH MERIL IZDAJATELJEV TELEVIZIJSKIH
PROGRAMOV ZA PREDVAJANJE PROGRAMSKIH VSEBIN S PRIZORI NASILJA ALI
SEKSUALNOSTI
Svet za radiodifuzijo je na svoji 46. seji dne 02.10.2006 na podlagi tretjega odstavka 44. člena
Zakona o medijih (Uradni list RS, 60/06 - ZMed-A) sprejel smernice za pripravo internih etičnih in
estetskih meril izdajateljev televizijskih programov za predvajanje programskih vsebin s prizori
nasilja ali seksualnosti.
Zakon o medijih (Uradni list RS, št.: 110/06 - UPB1) v 84. členu namreč določa obveznost
izdajateljev televizijskih programov, da sami s svojimi javno dostopnimi internimi pravili (etičnimi
kodeksi) vnaprej določijo estetska in etična merila za prikazovanje informativnih in izobraževalnih
oddaj ter umetniških avdiovizualnih del, ki vključujejo prizore nasilja ali seksualnosti.

Kopijo svojih internih pravil morajo izdajatelji poslati pristojnemu ministrstvu in Svetu za
radiodifuzijo v 15 dneh od njihovega sprejetja, vsako leto pa morajo izdajatelji do konca februarja
poslati pristojnemu ministrstvu in Svetu za radiodifuzijo tudi poročilo o izvajanju internih pravil.
Kot določa drugi odstavek 44. člena Zmed-A so izdajatelji televizijskih programov dolžni sprejeti in
objaviti interna pravila v roku šestih mesecev od uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o medijih, to je do 24. 12.2006.
Za vprašanja glede priprave internih pravil se izdajatelji televizijskih programov lahko obrnete na
srdf.box@apek.si oziroma na telefonski številki 01/583 63 80.
SEJA SVETA ZA RADIODIFUZIJO:

Številka: 0012-98/2006/1
Ljubljana, 22.09.2006

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

46. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v ponedeljek, 2. oktobra 2006 ob 10.00 uri, na sedežu
Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika
sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.

r e d:

Potrditev zapisnika 45. seje Sveta za radiodifuzijo z dne 23.08.2006
Vloga RTV Slovenija za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za oddajne točke:
- Anhovo 93,5 MHz
- Zahomce 96,9 MHz
- Trstelj 96,7 MHz

3.
4.
5.
6.

7.
8.

- Postojna 1 107,7 MHz
- Vogel 97,6 MHz
- Lucija K 30
- Sečovlje K 45
Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije na oddajnih točkah
Murska Sobota 91,8 MHz in Gornja Radgona 105,9 MHz - ocenjevanje ponudb
Javni razpis za dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni točki
Javornik 104,1 MHz - ocenjevanje ponudb
Javni razpis za dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni točki
Kobariški stol 105,1 MHz - ocenjevanje ponudb
Vloge glede omejevanja koncentracije po 58. členu Zakona o medijih - v mnenje
- Emporium d.o.o.
- Fin trendi d.o.o.
- R Domžale d.o.o.
- Radio Glas Ljubljane d.d.
- Studio D d.d.
- Dnevnik d.d.
Smernice za interna pravila izdajateljev programov glede predvajanja otrokom potencialno
škodljivih vsebin - v sprejem
Razno

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Tomaž Simonič, APEK
g. Miha Krišelj, APEK
ga. Tanja Kerševan Smokvina
g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 01 583 63 85.

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 01 583 63 85, vendar ne
morejo sodelovati pri razpravi.

SEJA SVETA ZA RADIODIFUZIJO:

Številka: 0012-84/2006/1
Ljubljana, 16.08.2006

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

45. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v sredo, 23. avgusta 2006 ob 10.00 uri, na sedežu
Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika
sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.

r e d:

Potrditev zapisnika 44. seje Sveta za radiodifuzijo z dne 30.06.2006
Potrditev zapisnika izredne seje Sveta za radiodifuzijo z dne 16.08.2006

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vloga RTV Slovenija za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za oddajne točke:
- Blejska Dobrava 90,0 MHz
- Blejska Dobrava 92,4 MHz
- Ajdovščina 98,6 MHz
Vloga Edvarda Štrausa glede omejevanja koncentracije po 58. členu Zakona o medijih - v
mnenje
Predlog splošnega akta o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti - v
soglasje
Prijava družbe Optimedia d.o.o.
Poročilo o analizi radijskega programa Studio D glede izpolnjevanja pogojev za status
programa posebnega pomena - v mnenje
Vloga družb Radio Belvi d.o.o. in Biroteh d.o.o. za radiodifuzno razširjanje programa
radijske mreže Radio Belvi
Razno

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Tomaž Simonič, APEK
g. Miha Krišelj, APEK
ga. Tanja Kerševan Smokvina
g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 01 583 63 85.

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 01 583 63 85, vendar ne
morejo sodelovati pri razpravi.

IZREDNA SEJA SVETA ZA RADIODIFUZIJO:

Številka: 0012-83/2006/1
Ljubljana, 11.08.2006

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

Izredno sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v sredo, 16. avgusta 2006 ob 10.00 uri, na sedežu
Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika
sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.

r e d:

Vloga družbe MTG Broadcasting AB v zvezi z omejevanjem koncentracije skladno s 58.
členom Zakona o medijih - v mnenje

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin

Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Tomaž Simonič, APEK
g. Miha Krišelj, APEK
ga. Simona Kralj Zatler, APEK
ga. Tanja Kerševan Smokvina
g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 01 583 63 85.

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 01 583 63 85, vendar ne
morejo sodelovati pri razpravi.

SEJA SVETA ZA RADIODIFUZIJO:

Številka: 0012-62/2006/1
Ljubljana, 26. junij 2006

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

44. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v petek, 30. junija 2006 ob 10.00 uri, na sedežu Agencije
za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna
soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

r e d:

Potrditev zapisnika 43. seje Sveta za radiodifuzijo z dne 02.06.2006
Javni razpis za dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni točki
Tinjan K 52 ? ocenjevanje ponudb
Javni razpis za dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni točki
Stoperce-Jelovice K 58 ? ocenjevanje ponudb
Javni razpis za dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni točki
Žužemberk K 40 ? ocenjevanje ponudb
Obravnava predloga za javni razpis za dodelitev radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije na oddajni točki Kobariški stol 105,1 MHz
Vloga RTV Slovenija za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za oddajno točko
Hotedrščica 99,7 MHz za program Radio Slovenija, drugi program ? program Val 202 /Val
202/.
Prijava družbe Optimedia d.o.o.
Razno

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Tomaž Simonič, APEK
g. Miha Krišelj, APEK
ga. Simona Kralj Zatler, APEK
ga. Tanja Kerševan Smokvina
g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 01 583 63 85.

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 01 583 63 85, vendar ne
morejo sodelovati pri razpravi.

SKLEP:

Ševilka: 0012-54/2006/2
Ljubljana, 02.06.2006

Svet za radiodifuzijo je na podlagi tretjega odstavka 40. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št.: 43/04 in 86/04-ZVOP-1) v zvezi z javnim razpisom za
dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije na oddajnih točkah Josipdol 93,5
MHz in Radlje 1 95,9 MHz na svoji 43. seji dne 02.06.2006 sprejel naslednji

s k l e p:

1.

2.

3.

Svet za radiodifuzijo sprejema pogoj glede programske vsebine na javnem razpisu za
dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije na oddajnih točkah Josipdol 93,5
MHz in Radlje 1 95,9 MHzv besedilu kot sledi:
o dnevno informiranje o pomembnih lokalnih dogodkih z območja občin Lovrenc na
Pohorju, Ribnica na Pohorju, Podvelka in Radlje ob Dravi ter enkrat dnevno
predvajanje vsebin iz vsaj še dveh drugih zvrsti programskih vsebin, ki so določene
v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št.
77/02).
o lastna produkcija radijskega programa ponudnika mora obsegati najmanj 40
odstotkov tedenskega oddajnega časa.
Svet za radiodifuzijo sprejema merila za ocenjevanje programskih vsebin na javnem
razpisu za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije na oddajnih točkah
Josipdol 93,5 MHz in Radlje 1 95,9 MHz v besedilu kot so navedena in opisana v prilogi 3
dokumenta št. 38141-8/2006/1.
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
soglasje k sklepu o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje
radiodifuzije na oddajnih točkah Josipdol 93,5 MHz in Radlje 1 95,9 MHz, v besedilu kot
izhaja iz priloge 4 dokumenta št. 38141-8/2006/1.

Vročiti:

Agencija za pošto in elektronske komuniakcije RS,
Stegne 7, 1000 Ljubljana

SKLEP:

Ševilka: 0012-53/2006/2
Ljubljana, 02.06.2006

Svet za radiodifuzijo je na podlagi tretjega odstavka 40. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št.: 43/04 in 86/04-ZVOP-1) v zvezi z javnim razpisom za
dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije na oddajnih točkah Murska Sobota
91,8 MHz in Gornja Radgona 105,9 MHz na svoji 43. seji dne 02.06.2006 sprejel naslednji

s k l e p:

1.

2.

3.

Svet za radiodifuzijo sprejema pogoj glede programske vsebine na javnem razpisu za
dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije na oddajnih točkah Murska Sobota
91,8 MHz in Gornja Radgona 105,9 MHz v besedilu kot sledi:
o iz namena izdajanja ponudnikovega medija mora izhajati, da pripravlja program,
preko katerega se posredujejo temeljne vrednote krščanske vere,
o vsaj 10-krat tedensko predvajanje programskih vsebin s področja krščanskih
verskih ustanov oziroma vsakdanjega življenja po načelih krščanske vere,
o vsaj 10-krat tedensko predvajanje verskih programskih vsebin, ki posredujejo
verska sporočila,
o tedensko predvajanje vsaj sedmih različni zvrsti programskih vsebin, ki so določene
v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št.
77/02),
o lastna produkcija radijskega programa ponudnika mora obsegati najmanj 40
odstotkov tedenskega oddajnega časa.
Svet za radiodifuzijo sprejema merila za ocenjevanje programskih vsebin na javnem
razpisu za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije na oddajnih točkah
Murska Sobota 91,8 MHz in Gornja Radgona 105,9 MHz v besedilu kot so navedena in
opisana v prilogi 3 dokumenta št. 38141-6/2006/1.
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
soglasje k sklepu o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje
radiodifuzije na oddajnih točkah Murska Sobota 91,8 MHz in Gornja Radgona 105,9 MHz, v
besedilu kot izhaja iz priloge 4 dokumenta št. 38141-6/2006/1.

Vročiti:

Agencija za pošto in elektronske komuniakcije RS,
Stegne 7, 1000 Ljubljana

SKLEP:

Številka: 0012-55/2006/2
Ljubljana, 02.06.2006

Svet za radiodifuzijo je na podlagi tretjega odstavka 40. člena Zakona o elektronskih
komunikacijah (Uradni list RS, št.: 43/04 in 86/04-ZVOP-1) v zvezi z javnim razpisom za
dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni točki Javornik 104,1 MHz
na svoji 43. seji dne 02.06.2006 sprejel naslednji

s k l e p:

1.

2.

3.

Svet za radiodifuzijo sprejema pogoj glede programske vsebine na javnem razpisu za
dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni točki Javornik 104,1
MHz v besedilu kot sledi
o najmanj 5 odstotkov informativnih, 5 odstotkov kulturno-zabavnih in 20 odstotkov
izobraževalnih programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem času,
o lastna produkcija radijskega programa ponudnika mora obsegati najmanj 40
odstotkov tedenskega oddajnega časa.
Svet za radiodifuzijo sprejema merila za ocenjevanje programskih vsebin na javnem
razpisu za dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni točki
Javornik 104,1 MHz v besedilu kot so navedena in opisana v prilogi 3 dokumenta št.
38141-7/2006/1.
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
soglasje k sklepu o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije na oddajni točki Javornik 104,1 MHz, v besedilu kot izhaja iz priloge 4
dokumenta št. 38141-7/2006/1.

Vročiti:

Agencija za pošto in elektronske komuniakcije RS,
Stegne 7, 1000 Ljubljana

SEJA SVETA ZA RADIODIFUZIJO:

Številka: 0012-51/2006/1
Ljubljana, 24. maj 2006

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

43. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v petek, 2. junija 2006 ob 10.00 uri, na sedežu Agencije
za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna
soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.
3.

4.
5.

r e d:

Potrditev zapisnika 42. seje Sveta za radiodifuzijo z dne 21.04.2006
Potek strokovnega nadzorstva radijskega programa Radio Slovenija International
Obravnava predloga za javni razpis za dodelitev radijske frekvence za opravljanje
radiodifuzije na oddajni točki
o Murska Sobota 91,8 MHz in Gornja Radgona 105,9 MHz
o Radlje 1 95,9 MHz in Josipdol 93,5
o Javornik 104,1 MHz
Javni razpis za dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni točki
Ljubljana 3 87,6 MHz ? ocenjevanje ponudb
Razno
o obvestilo o zaključku javnega razpisa za dodelitev radijske frekvence na oddajni
točki Kobariški stol 105,1 MHz
o vlogi Univerze v Mariboru in Univerze v Ljubljani za preizkušanje tehnologij za
digitalno radiodifuzijo
o vloga Mobitel, d.d., za DVB-H
o pobuda za širitev območja slišnosti Radia Tartini
o pritožba g. Vitogoja Kodarina

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Tomaž Simonič, APEK
g. Miha Krišelj, APEK
ga. Simona Kralj Zatler, APEK
ga. Tanja Kerševan Smokvina
g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo
g. Anton Guzej, RTV Slovenija
g. Vinko Vasle, RTV Slovenija

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 01 583 63 85.

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 01 583 63 85, vendar ne
morejo sodelovati pri razpravi.

SEJA SVETA ZA RADIODIFUZIJO:

Številka: 0012-34/2006/1
Ljubljana, 10. april 2006

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)
sklicujem

42. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v petek, 21. aprila 2006 ob 10.00 uri, na sedežu Agencije za
pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

r e d:

1. Potrditev zapisnika 41. seje Sveta za radiodifuzijo z dne 13.03.2006
2. Vloge RTV Slovenija za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc - v predhodno mnenje:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

oddajna točka Rob, kanal 26
oddajan
oddajna
oddajna
oddajna
oddajna
oddajna
oddajna
oddajna
oddajna
oddajna
oddajna

točka Podbrdo, kanal 7
točka Čiginj, kanal 32
točka Pišce, kanal 23
točka Hrastnik 1, kanal 22
točka Vinica, kanal 29
točka Vitanja, kanal 30
točk Slavnik, kanal 50
točka Trenta 2, kanal 37
točka Ožbalt 2, kanal 35
točka Trstelj, kanal 60
točka Breginj, kanal 10

3. Obravnava predloga za javni razpis za dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije
na oddajni točki:

•
•
•

Celje Golovec 96,4MHz in Celje 95,5MHz
Žužemberk K40
Jelovica-Stoperce K58

4. Pobuda Matjaža Jeršiča, s.p., glede Radia Tempo
5. Razno

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:

•
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Tomaž Simonič, APEK
g. Miha Krišelj, APEK
ga. Simona Kralj Zatler, APEK
ga. Tanja Kerševan Smokvina, APEK
g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 01 583 63 85.
Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 01 583 63 85,
vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

OBVESTILO

Seja Sveta za radiodifuzijo dne 10. 3. 2006 ODPADE!

SPOROČILA ZA JAVNOST

STRATEGIJA RAZVOJA RADIJSKIH IN TELEVIZIJSKIH
PROGRAMOV V REPUBLIKI SLOVENIJI (2. 1. 2005)
Spoštovani!
Pri pripravi strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v republiki Sloveniji, Svet
za radiodifuzijo RS poziva izdajatelje radijskih in televizijskih programov, da pošljejo kratko
oceno stanja na področju radiodifuzije, predloge za izboljšanje sedanjega stanja in smernice
razvoja.
Prispevke posredujte do 13.2.2005 po elektronski pošti na naslov: sandra.paunovic@apek.si,
ali po pošti na naslov:
Svet za radiodifuzijo RS, Stegne 7, 1000 Ljubljana.
Lep pozdrav!
Presednica Sveta za radiodifuzijo
Dr. Sandra Bašič Hrvatin

Novo ime ATRP (27. 9. 2004)
Agencija za telekomunikacije, radiodifuzijo in pošto RS je začela uporabljati novo ime:
Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (APEK).
Skladno s tem je nova tudi domena Sveta za radiodifuzijo:
srdf.box@apek.si.

SEJA SVETA ZA RADIODIFUZIJO:

Številka: 0012-18/2006/3
Ljubljana, 10. marec 2006

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

41. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v ponedeljek, 13. marca 2006 ob 9.00 uri, na sedežu
Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika
sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.

r e d:

Potrditev zapisnika 40. seje Sveta za radiodifuzijo z dne 30.01.2006
Vloge RTV Slovenija za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ? v predhodno mnenje:

oddajna točka Lovrenc, kanal 51
oddajan točka Lovrenc, kanal 45
oddajna točka Trbonje, kanal 42
oddajna točka Sevnica Laze, kanal 44
oddajna točka Bizeljsko, kanal 30
Obravnava analize stanja na področju radiodifuzije na območju Ljubljane in Kopra ter
soglasje k sklepu o uvedbi javnega razpisa
Problematika in strategija urejevanja radiodifuznega frekvenčnega spektra z Republiko
Italijo - v mnenje
Razno

o
o
o
o
o

3.
4.
5.

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Tomaž Simonič, APEK
g. Miha Krišelj, APEK
ga. Simona Kralj Zatler, APEK
ga. Tanja Kerševan Smokvina
g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 01 583 63 85.

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 01 583 63 85, vendar ne
morejo sodelovati pri razpravi.

Številka: 0012-18/2006/1
Ljubljana, 03. marec 2006

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

441. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v petek, 10. marca 2006 ob 12.00 uri, na sedežu
Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika
sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.

3.
4.
5.

r e d:

Potrditev zapisnika 40. seje Sveta za radiodifuzijo z dne 30.01.2006
Vloge RTV Slovenija za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc ? v predhodno mnenje:
o oddajna točka Lovrenc, kanal 51
o oddajan točka Lovrenc, kanal 45
o oddajna točka Trbonje, kanal 42
o oddajna točka Sevnica Laze, kanal 44
o oddajna točka Bizeljsko, kanal 30
Obravnava analize stanja na področju radiodifuzije na območju Ljubljane in Kopra ter
soglasje k sklepu o uvedbi javnega razpisa
Problematika in strategija urejevanja radiodifuznega frekvenčnega spektra z Republiko
Italijo - v mnenje
Razno

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Tomaž Simonič, APEK
g. Miha Krišelj, APEK
ga. Simona Kralj Zatler, APEK
ga. Tanja Kerševan Smokvina
g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 01 583 63 85.

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 01 583 63 85, vendar ne
morejo sodelovati pri razpravi.

Številka: 750-50/2005/2
Ljubljana, 19. januar 2006

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

40. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v ponedeljek, 30. januarja 2006 ob 10.00 uri, na sedežu
Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika
sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.
3.

4.
5.
6.

r e d:

Potrditev zapisnika 39. seje Sveta za radiodifuzijo z dne 28.11.2005.
Obravnava razpisne dokumentacije in soglasje k sklepu o uvedbi javnega razpisa za
dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije
Vloge RTV Slovenija za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc - v predhodno mnenje:
o oddajna točka Ruše, kanal 21
o oddajan točka Čekovnik, kanal 10
o oddajna točka Sinji vrh 1, kanal 23
o oddajna točka Kuželj, kanal 23
o oddajna točka Blejska Dobrava 100,4 MHz
o oddajna točka Krško 93,4 MHz
Odločitev za predhodno mnenje APEK glede omejevanja koncentracije po 58. členu Zakona
o medijih - vloga Draga Žumana
Predlog letnega načrta strokovnega nadzora nad izvajanjem programskih zahtev za leto
2006 - v sprejem
Razno

o
o

obvestilo APEK o prejemu vloge RTV Slovenija za izdajo odločb za opravljanje
digitalne radiodifuzije
Poročilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2005

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka (01) 583 63 85.

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin

Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Tomaž Simonič, APEK
g. Miha Krišelj, APEK
ga. Simona Kralj Zatler, APEK
ga. Tanja Kerševan Smokvina
g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 01 583 63 85, vendar ne
morejo sodelovati pri razpravi.

Številka: 750-50/2005/1
Ljubljana, 05. december 2005

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

40. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v petek, 16. decembra 2005 ob 13.00 uri, na sedežu
Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika
sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.
3.

r e d:

Potrditev zapisnika 39. seje Sveta za radiodifuzijo z dne 28.11.2005.
Obravnava razpisne dokumentacije in soglasje k sklepu o uvedbi javnega razpisa za
dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije
Razno

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka (01) 583 63 85.

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Tomaž Simonič, APEK
g. Miha Krišelj, APEK
ga. Simona Kralj Zatler, APEK
ga. Tanja Kerševan Smokvina

•

g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 01 583 63 85, vendar ne
morejo sodelovati pri razpravi.

Številka: 750-48/2005/1
Ljubljana, 21. november 2005

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

39. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v ponedeljek, 28. novembra 2005 ob 15.00 uri, na
sedežu Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje,
velika sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.
3.

r e d:

Potrditev zapisnika 38. seje Sveta za radiodifuzijo z dne 28.09.2005.
Vloga družbe Loka TV, d.o.o., za dodelitev statusa lokalnega programa posebnega pomena
televizijskemu programu Deželna televizija Loka
Vloga družbe Kabelska produkcija, d.o.o., za dodelitev statusa nepridobitnega programa
posebnega pomena televizijskemu programu i-TV

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vloga družbe Poseidon, d.o.o., za dodelitev statusa nepridobitnega programa posebnega
pomena televizijskemu programu Čarli TV
Prijava družbe POP TV, d.o.o., glede kršitev določil Zakona o medijih v programih MTV
Adria in TV Paprika.
Nov Zakon o radioteleviziji Slovenija in vloga Sveta za radiodifuzijo
Finančni načrt za leto 2006
Priprava poročila za Državni zbor za leto 2005
Razno

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka (01) 583 63 85.

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Tomaž Simonič, APEK
g. Miha Krišelj, APEK
ga. Simona Kralj Zatler, APEK
ga. Tanja Kerševan Smokvina
g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 01 583 63 85, vendar ne
morejo sodelovati pri razpravi.

Številka: 750-38/2005/1
Ljubljana, 16. september 2005

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

38. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v sredo, 28. septembra 2005 ob 10.00 uri na sedežu
Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika
sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.

r e d:

Potrditev zapisnika 37. seje Sveta za radiodifuzijo z dne 14.07.2005.
Odločitev za predhodno mnenje APEK glede omejevanja koncentracije po 58. členu ZMed
o za družbo Tehnoservis d.o.o.
o za Ireno Vide
Krat d.o.o.
Predlog APEK za pobudo za strokovni nadzor programa Televizija Slovenija 1 /SLO1/ in
Televizija Slovenija 2 /SLO2/
Dopis Varuha človekovih pravic o spornosti oddaje "Plemeniti komentar"
Razno

o

3.
4.
5.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka (01) 583 63 85.

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin

Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Tomaž Simonič, APEK
ga. Simona Kralj Zatler, APEK
g. Miha Krišelj, APEK
ga. Tanja Kerševan Smokvina
g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 01 583 63 85, vendar ne
morejo sodelovati pri razpravi.

Številka: 750-30/2005/1
Ljubljana, 08. julij 2005

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

37. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v četrtek, 14. julija 2005 ob 10.00 uri na sedežu
Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika
sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

r e d:

Potrditev zapisnika 36. seje Sveta za radiodifuzijo z dne 30.05.2005.
Vloga družbe Naš Čas d.o.o. za dodelitev statusa programa posebnega pomena radijskemu
programu Radio Velenje
Vloga družbe Radio Morje d.o.o. za prenos odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc na družbo
Forcom d.o.o.
Predlog APEK za pobudo za strokovni nadzor programa TV PIKA
Pobuda Zveze Potrošnikov Slovenije za strokovni nadzor
Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc - v soglasje
Pritožba gledalca nad oglaševanjem na programu Kanal A
Razno:
o Poročilo k Poročilu Sveta za radiodifuzijo za leto 2004

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka (01) 583 63 85.

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Tomaž Simonič, APEK
ga. Simona Kralj Zatler, APEK
g. Miha Krišelj, APEK
ga. Tanja Kerševan Smokvina
g. Igor Prodnik, Ministrstvo za kulturo
g. Aleksander Vidmar, Ministrstvo za kulturo

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 01 583 63 85, vendar ne
morejo sodelovati pri razpravi.

Številka: 750-26/2005/1
Ljubljana, 23. maj 2005

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

36. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v ponedeljek, 30. maja 2005 ob 10.00 uri v poslovni hiši
Fotone, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

r e d:

1.
2.

3.
4.
5.

Potrditev zapisnika 35. seje Sveta za radiodifuzijo z dne 25.04.2005.
Odločitev za predhodno mnenje ATRP glede omejevanja koncentracije po 58. členu ZMed
o za družbo Studio D d.d.
o za družbo Kolmar ena d.o.o.
Pregled opravljenih postopkov strokovnega nadzora na podlagi 109. člena ZMed
VIP - revija za varstvo interesov potrošnikov: članek "Čas za oglas"
Razno:
o pritožba na slišnost Radia Capris
o članstvo Sveta za radiodifuzijo v združenju EPRA

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka (01) 583 63 85.

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Tomaž Simonič, APEK
ga. Simona Kralj Zatler, APEK
g. Miha Krišelj, APEK
ga. Tanja Kerševan Smokvina
g. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 01 583 63 85, vendar ne
morejo sodelovati pri razpravi.

Številka: SE35/05 750-20/2005/1
Ljubljana, 20.4.2005

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

35. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v ponedeljek, 25. aprila 2005 ob 10.00 uri v poslovni
hiši Fotone, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.
3.
4.
5.
6.

r e d:

Potrditev zapisnika 34. seje Sveta za radiodifuzijo z dne 11. 3. 2005
Odločitev za predhodno mnenje ATRP glede omejevanja koncentracije po 58. členu ZMED
o za družbo Sivent, d.d.
Status Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS - v predhodno mnenje
Predlog letnega načrta strokovnega nadzora nad izvajanjem programskih zahtev - v
sprejem
Strokovni nadzor nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev radijskega programa
Radio Center
Razno

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka (01) 583 63 85.

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Tomaž Simonič, APEK
g. Miha Krišelj, APEK
sektor za nadzor programskih vsebin, APEK
g. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 01 583 63 85, vendar ne
morejo sodelovati pri razpravi.

Številka: 750-3/2005/8
Ljubljana, 3.3.2005

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

34. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v petek, 11.3. 2005 ob 9.00 uri v prostorih Agencije za
pošto in elektronske komunikacije RS, v poslovni hiši Fotone, Stegne 7, Ljubljana (I.
nadstropje, velika sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.
3.

r e d:

Potrditev zapisnika 33. seje z dne 1. februar 2005
Letno poročilo 2004
Razno - Pošta

Po seji Sveta bo predstavitev strategije razvoja radiodifuzije v RS, ki jo bo predstavil vodja delovne
skupine mag. Rok Mencej. Predstavitev bo trajala predvidoma eno uro.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 01 583 63 02.

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•

Člani sveta

•
•
•
•
•

G. Tomaž Simonič, APEK
Ga. Simona Kralj Zatler, APEK
G. Miha Krišelj, APEK
Sektor za nadzor programskih vsebin, APEK
G. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

Predstavnike zainteresirane javnosti prosimo, da svojo udeležbo na seji predhodno najavijo na tel. 01 583 63 02.
Javnost pri razpravi ne more sodelovati.

Številka: 750-3/2005/2
Ljubljana, 25.1.2005

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

33. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek 1.2.2005 ob 9.30 uri (prestavljena seja z dne
14.01.2005) v prostorih Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, v poslovni hiši
Fotone, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.

r e d:

Potrditev zapisnika 31. seje z dne 9. november 2004
Potrditev zapisnika 32. seje z dne 14. december 2004
Obrazloženi sklepi javnega razpisa
Javni razpis oddajna točka Pečarovci
Letno poročilo 2004
Strategija razvoja radiodifuzije
Vloga z zaprosilom za predhodno mnenje glede omejevanja koncentracije po 58.čl. Zakona
o medijih - Matej Boultazer
7.
o Poročilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2003 v Poročevalcu
o Zapis sestanka v zvezi z javnim razpisom - v vednost
o Odločbe - redni letni monitoring 2004 - v vednost
o Ne obravnavanje ponudbe Ra 15 Pečarovci 95.7 MHz - radio Maxi
o Uprava RS za javna plačila
o RTV Slovenija - Odločbe o dodelitvi frekvenc
o nova prejeta pošta

o
o

2.
3.
4.
5.
6.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 01 583 63 02.

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

Člani sveta
G. Tomaž Simonič, APEK
Ga. Simona Kralj Zatler, APEK
Sektor za nadzor programskih vsebin, APEK
G. Vojko Stopar, Ministrstvo za kulturo
G. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

Predstavnike zainteresirane javnosti prosimo, da svojo udeležbo na seji predhodno najavijo na tel. 01 583 63 02.
Javnost pri razpravi ne more sodelovati.

Številka: 750-37/2004/4
Ljubljana, 6.1.2005

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

33. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v petek 14.1.2005 ob 13.30 uri v prostorih Agencije za
pošto in elektronske komunikacije RS, v poslovni hiši Fotone, Stegne 7, Ljubljana (I.
nadstropje, velika sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

r e d:

1.
Potrditev zapisnika 31. seje z dne 9. november 2004
Potrditev zapisnika 32. seje z dne 14. december 2004
Obrazloženi sklepi javnega razpisa
Javni razpis oddajna točka Pečarovci
Letno poročilo 2004
Strategija razvoja radiodifuzije
Vloga z zaprosilom za predhodno mnenje glede omejevanja koncentracije po 58.čl. Zakona
o medijih - Matej Boultazer
7.
o Poročilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2003 v Poročevalcu
o Zapis sestanka v zvezi z javnim razpisom - v vednost

o
o

2.
3.
4.
5.
6.

o
o
o
o

Odločbe - redni letni monitoring 2004 - v vednost
Ne obravnavanje ponudbe Ra 15 Pečarovci 95.7 MHz - radio Maxi
Uprava RS za javna plačila
RTV Slovenija - Odločbe o dodelitvi frekvenc

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 01 583 63 02.

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

Člani sveta
G. Nikolaj Simič, APEK
Ga. Simona Zatler, APEK
Sektor za nadzor programskih vsebin, APEK
G. Vojko Stopar, Ministrstvo za kulturo
G. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

Predstavnike zainteresirane javnosti prosimo, da svojo udeležbo na seji predhodno najavijo na tel. 01 583 63 02.
Javnost pri razpravi ne more sodelovati.

Številka: SE32
Ljubljana, 8. 12. 2004

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

32. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek, 14.12.2004 ob 12.15 uri v prostorih Agencije za
pošto in elektronske komunikacije RS, v poslovni hiši Fotone, Stegne 7, Ljubljana (I.
nadstropje, velika sejna soba).

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.

r e d:

Potrditev Sklepa z delovnega sestanka Sveta za radiodifuzijo z dne 06.12.2004
Potrditev dnevnega reda
Dopolnilo Predloga natančnejših meril za ocenjevanje ponudb na javnem razpisu za
dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije 2004
Javni razpis za dodelitev frekvenc za opravljanje radiodifuzije 2004:
o Poročilo Komisije za vodenje postopka javnega razpisa o pregledu in oceni prispelih
ponudb
o Poročilo s podatki za ocenjevanje ponudb, ki jih ocenjuje Svet za radiodifuzijo
Vloga po 58. členu - vloga Janeza Štimca
Vloga za podelitev statusa programa posebnega pomena ? TV Celje
Razno:

o

oglaševanje podjetja Telemach - obvestilo

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 01 583 63 02.

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

Člani sveta
G. Nikolaj Simič, APEK
Ga. Simona Zatler, APEK
Sektor za nadzor programskih vsebin, APEK
G. Vojko Stopar, Ministrstvo za kulturo
G. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

Predstavnike zainteresirane javnosti prosimo, da svojo udeležbo na seji predhodno najavijo na tel. 01 583 63 02.
Javnost pri razpravi ne more sodelovati.

Številka: 750-37/2004/1 (SE31/11)
Ljubljana, 3. 11. 2004

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

31. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek, 09.11.2004 ob 10.15 uri v prostorih Agencije za
pošto in elektronske komunikacije RS, v poslovni hiši Fotone, Stegne 7, Ljubljana (I.
nadstropje, velika sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

r e d:

Potrditev zapisnika 30. seje z dne 28.09.2004
Verifikacija 13. korespondenčne seje
Poročilo - Delo in stanje na področju radiodifuzije v letu 2003
Poročilo o rednem letnem monitoringu
Seznanitev s prakso prikazovanja pregleda dnevnega tiska na tujih javnih televizijah
Letni monitoring (posnetki 2004)
1. Val 202
2. A1
3. ARS
Vloga po 58. členu - vloga družbe Infonet Media d.d.
Osnutek predloga letnega načrta nadzora - v razpravo
Osnutek meril za ocenjevanje v razpisu - merila in predlog prikaza podatkov po teh merilih
- v obravnavo
V vednost prejeta pošta ( problematika Radia Gorenc, postopek podaljšanja ODRF Radia
Študent, pridobivanje podatkov za odločanje po 58. členu, Radio Cerkno d.o.o. ? Radio
odmev, Odločba da se Radiu Ognjišče dodeli status nepridobitnega radijskega programa
posebnega pomena)
Elektronska pošta - Severnoprimorski aktiv društva novinarjev (debata)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 01 583 63 02.

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

Člani sveta
G. Nikolaj Simič, APEK
Ga. Simona Zatler, APEK
Sektor za nadzor programskih vsebin, APEK
G. Vojko Stopar, Ministrstvo za kulturo
G. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

Predstavnike zainteresirane javnosti prosimo, da svojo udeležbo na seji predhodno najavijo na tel. 01 583 63 02.
Javnost pri razpravi ne more sodelovati.

Številka: SE30/10
Ljubljana, 28. 9. 2004

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

30. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek, 28. 09. 2004 ob 9.00 uri v poslovni hiši Fotone,
Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

www-srd

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.

3.

4.
5.
6.

r e d:

Potrditev zapisnika 29. seje Sveta z dne 13. julij 2004
Odločitev za predhodno mnenje APEK glede omejevanja koncentracije po 58. členu Zmed
1. za Radio Alfa, d.o.o.
2. za Robert Markovič
3. za družbo Infonet Media, d.d.
4. za Brigito Vrbanjščak
Poročilo o postopku izbire ponudnika na javnem razpisu leta 1999 za oddajno točko Krško
na frekvenci 93,4MHZ
Predlog dopolnitve obrazložitve sklepa Sveta za radiodifuzijo
Odločitev o podelitvi statusa nepridobitnega programa posebnega pomena
1. za Radio Ognjišče
Poročilo o rednem letnem monitoringu
Razno
1. Prispela pošta v vednost

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka (01) 583 63 02.

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

Člani sveta
G. Nikolaj Simič, APEK
Ga. Simona Zatler, APEK
Sektor za nadzor programskih vsebin, APEK
G. Vojko Stopar, Ministrstvo za kulturo
G. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

Predstavnike zainteresirane javnosti prosimo, da svojo udeležbo na seji predhodno najavijo na tel. (01) 583 63
02. Javnost pri razpravi ne more sodelovati.

Številka: SE29/09
Ljubljana, 9. 7. 2004

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

29. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek, 13.07.2004 ob 10.00 uri v poslovni hiši Fotone,
Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.

3.

r e d:

Potrditev zapisnika 28. seje Sveta z dne 15. junij 2004
Odločitev za predhodno mnenje ATRP glede omejevanja koncentracije po 58. členu Zmed
1. za družbo IVR, d.o.o.
2. za Beloglavec Draga
3. za Farkaš Gezo
Odločitev o podelitvi statusa radijskega programa posebnega pomena
1. Vloga Radia Štajerski val
2. Vloga Radia Gorenc

4.
5.

Poročilo o postopku izbire ponudnika na javnem razpisu leta 1999 za oddajno točko krško
na frekvenci 93,4MHZ
Razno
V vednost prejeta pošta:
1. Financiranje Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije
2. Radio Gorenc

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka (01) 583 63 02.

Dr. Sandra Bašič-Hrvatin
Predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

Člani sveta
G. Nikolaj Simič, ATRP
Ga. Simona Zatler, ATRP
Sektor za nadzor programskih vsebin, ATRP
G. Vojko Stopar, Ministrstvo za kulturo
G. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

Predstavnike zainteresirane javnosti prosimo, da svojo udeležbo na seji predhodno najavijo na tel. (01) 583 63
02. Javnost pri razpravi ne more sodelovati.

Številka: SE28/08
Ljubljana, 11. junij 2004

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

28. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek, 15. junija 2004 ob 12.00 uri v poslovni hiši
Fotone, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.

2.

r e d:

Odločitev za predhodno mnenje ATRP glede omejevanja koncentracije po 58. členu ZMed
o za družbo IVR, d.o.o.
o za Beloglavec Draga
o za Farkaš Gezo
Odločitev o podelitvi statusa radijskega oz. televizijskega programa posebnega pomena
o vloga družbe Radio Slovenske Gorice, d.o.o., Lenart
o vloga družbe NT&RC, d.o.o., Celje
vloga družbe Radio Gorenc, d.o.o., Tržič
vloga družbe Idea TV-Kanal 10, d.o.o., Murska Sobota
vloga družbe Radio Univox, Podjetje za RTV produkcijo, d.o.o., Kočevje
Vloga družbe Tele-TV, d.o.o., izdajatelja televizijskega programa Gorenjska televizija (GTV)
za dodelitev statusa programa posebnega pomena
Razno:
o Poziv Radia Center, d.o.o., na izdajo odločbe o dodelitvi radijske frekvence 102,4
MHz, za radijski program Radio Center

o
o
o

3.
4.

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka (01) 583 63 87.

dr. Sandra Bašič-Hrvatin
predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

člani sveta
g. Nikolaj Simič, ATRP
ga. Simona Zatler, ATRP
sektor za nadzor programskih vsebin, ATRP
g. Vojko Stopar, Ministrstvo za kulturo
g. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

Predstavnike zainteresirane javnosti prosimo, da svojo udeležbo na seji predhodno najavijo na tel. (01) 583 63
87. Javnost pri razpravi ne more sodelovati.

Številka: SE27/06
Ljubljana, 21.maj, 2004

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

27. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v ponedeljek, 24. maja 2004 ob 13.00 uri v poslovni hiši
Fotone, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

r e d:

1.

Obravnava razpisne dokumentacije in soglasje k sklepu o uvedbi javnega razpisa za
dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije

2.

Razno

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite na telefonsko številko (01) 583 63 87.

dr. Sandra Bašič-Hrvatin
predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•

Člani sveta
g. Nikolaj Simič, ATRP
ga. Simona Zatler, ATRP
sektor za nadzor programskih vsebin, ATRP

Predstavnike zainteresirane javnosti prosimo, da svojo udeležbo na seji predhodno najavijo na tel. (01) 583 63
87. Javnost pri razpravi ne more sodelovati.

Številka: SE26/06
Ljubljana, 10.maj, 2004

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

26. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v ponedeljek, 17. maja 2004 ob 15.15 uri v poslovni hiši
Fotone, Stegne 7, Ljubljana (I. nadstropje, velika sejna soba)

Predlagam naslednji

dnevni

1.
2.

3.

r e d:

Potrditev zapisnika 25. seje Sveta z dne 26. marca 2004
2.Odločitev za predhodno mnenje ATRP glede omejevanja koncentracije po 58. členu ZMed
o za družbo Kolmar, d.o.o.
o za družbo Naš čas, d.o.o.
Odločitev o podelitvi statusa radijskega oz. televizijskega programa posebnega pomena
o vloga družbe Studio D d.d., Novo Mesto (poročilo o dodatni izjasnitvi)
o vloga družbe Koroški radio d.o.o., Slovenj Gradec
o vloga družbe Radio Štajerski val d.o.o., Šmarje pri Jelšah

vloga družbe Tele-TV, d.o.o., Kranj
vloga družbe Radio Tednik Ptuj, d.o.o.,Ptuj
vloga družbe IDEA TV - KANAL 10. d.o.o., Murska Sobota
vloga družbe VTV Studio, d.o.o., Velenje
vloga družbe Radio Cerkno d.o.o., Cerkno
vloga družbe VA Video Audio film, d.o.o., Nova Gorica
vloga družbeRADIO KOBARID d.o.o.
4. Dopis Javnega zavoda RTV Slovenije o dodeljevanju radijskih frekvenc
5. Strategija glede programa "Radio Slovenija International"
6. Prošnja ATRP za dopolnitev obrazložitve o izbiri ponudnika na javnem razpisu leta 1999 za
oddajno točko Krško na frekvenci 93, 4 (MHz)
7. Soglasje k sklepu o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje
radiodifuzije
8. Seznanitev s stanjem postopka reševanja vloge družbe Radio Mega. 1, d.o.o., za dodelitev
proste frekvence
9. Letni načrt strokovnega nadzora nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz Zakona
o medijih
10. Razno:
o Poročilo ATRP o stanju postopkov strokovnega nadzora radijskih in televizijskih
programov
o Pobude družbe Domates d.o.o., Sponka TV, za razpis frekvenc

o
o
o
o
o
o
o

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka (01) 583 63 87.

dr. Sandra Bašič-Hrvatin
predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

Člani sveta
g. Nikolaj Simič, ATRP
ga. Simona Zatler, ATRP
sektor za nadzor programskih vsebin, ATRP
g. Vojko Stopar, Ministrstvo za kulturo
g. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

Predstavnike zainteresirane javnosti prosimo, da svojo udeležbo na seji predhodno najavijo na tel. (01) 583 63
87. Javnost pri razpravi ne more sodelovati.

SRDF - Svet za radiodifuzijo na novem naslovu.
SRDF se je skupaj z Agencijo za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije preselil v
nove poslovne.
Naš novi naslov od 19. aprila 2004 dalje je:
Svet za radiodifuzijo Stegne 7, p. p. 418 SI-1000 Ljubljana
Tel. št.: 01 583 63 02
Faks: 01 511 11 01
E-pošta: srdf.box@apek.si

SEJA SVETA ZA RADIODIFUZIJO:

Številka: SE25/05
Ljubljana, 17.marec, 2004

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

25. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v petek, 26. marca 2004 ob 10.00 uri v poslovni hiši
Lesnine, Parmova 53, Ljubljana (I. nadstropje, soba 102)

Predlagam naslednji

dnevni

r e d:

1.
2.
3.

Potrditev zapisnika 23. seje Sveta z dne 9.12. 2003
Potrditev zapisnika 24. seje Sveta z dne 27. januar 2004
Odločitev za predhodno mnenje ATRP glede omejevanja koncentracije po 58. členu ZMed
za Infonet media d.d.
4. Odločanje o podelitvi statusa radijskega oz. televizijskega programa posebnega pomena
o Poročilo o dodatni izjasnitvi k vlogi družbe Zavod kabelska televizija Ormož
5. Mnenje Sveta k v vlogi s poročilom Ministrstva za kulturo in končno analizo programa IDEA
TV - KANAL 10
6. Prenos upravljanja Radia Ormož
7. Prošnja za soglasje sveta k definiciji televizijskih pogovornih oddaj in njena vključitev v
Metodologijo nadzora programskih vsebin radijskih in televizijskih programov
8. Poročilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2003
9. Razno
1.
Poročilo ATRP o stanju vlog za pridobitev statusa programa posebnega pomen
2.
Obvestilo o ustavitvi postopka za dodelitev statusa programa posebnega pomena družbe
NT&RC d.o.o. Celje in družbe TV Celje d.o.o.
3.
Razlaga deleža lastne produkcije regionalnih programskih vsebin in deleža lastne produkcije
v oddajnem času - dodatno pojasnilo v obravnavanemu programu Vaš kanal na 24. seji Sveta
4.
Pregled radiodifuznih frekvenc, primernih za javni razpis
5.
Mnenje glede pridobivanja več kot 20% lastniškega deleža v izdajateljih radijskih
programov s strani Produkcije Plus, d.o.o., Kranjčeva 26, 1521 Ljubljana
6.
Dopis Radiotelevizije Slovenija, Oddajniki in zveze, radijskim in televizijskim postajam s
statusom nekomercialnih programov po Zakonu o javnih glasilih
7.
Predstavitev osnutka strategije razvoja T-DAB (Rok Mencej, nosilec delovne skupine Sveta
za pripravo strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v Republiki Sloveniji, cca. 20 - 30
minut)

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka (01) 280 46 60.

dr. Sandra Bašič-Hrvatin
predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

Člani sveta
g. Nikolaj Simič, ATRP
ga. Simona Zatler, ATRP
sektor za nadzor programskih vsebin, ATRP
g. Vojko Stopar, Ministrstvo za kulturo
g. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 473 49 02, vendar ne morejo
sodelovati pri razpravi.

Številka: SE24/04
Ljubljana, 22 januar, 2004

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

24. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek, 27. januarja 2004 ob 09.00 uri v poslovni hiši
Lesnine, Parmova 53, Ljubljana (I. nadstropje, soba 102)

Predlagam naslednji

dnevni

1.

2.

r e d:

Soglasja k podelitvi statusa radijskega oz. televizijskega programa posebnega pomena
o vloga družbe ATV Babnik & CO, d.n.o., Litija
o vloga družbe Televizija Novo mesto, d.o.o., Novo mesto
Razno

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka (01) 280 46 60.

dr. Sandra Bašič-Hrvatin
predsednica

Vabljeni:
•
•
•
•
•
•

Člani sveta
g. Nikolaj Simič, ATRP
ga. Simona Zatler, ATRP
sektor za nadzor programskih vsebin, ATRP
g. Vojko Stopar, Ministrstvo za kulturo
g. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 473 49 02, vendar ne morejo
sodelovati pri razpravi.

Številka: SE22/03
Ljubljana, 17.november 2003

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

22. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek, 25.novembra 2003 ob 12.15 uri v poslovni hiši
Lesnine, Parmova 53, Ljubljana (I. nadstropje, soba 102)

Predlagam naslednji

dnevni

r e d:

1.

Potrditev zapisnika 21. seje Sveta z dne 4.11.2003

2.

Odločitev za predhodno mnenje ATRP glede omejevanja koncentracij po 58.členu
ZMed za Radio Brežice

3.

Predlogi k podelitvi statusa radijskega oz. televizijskega programa posebnega
pomena
a)

TV program RTS (Tele 59 d.o.o.) - regionalni TV program

4.

Mnenje in soglasje Sveta k spremembi Metodologije nadzora programskih vsebin

5.

Predhodno mnenje k splošnemu aktu o vrednosti točke po 5. odstavku 116. člena
ZTel-1

6.

Razno:

a)

Radio Salomon: poročilo o analizi programske vsebine ATRP in dopis
Ministrstva za kulturo o inšpekcijskem nadzoru – v vednost

b)

ugovor na vodenje sej Sveta za radiodifuzijo s strani ATRP

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 473 49 02.

dr. Sandra Bašič-Hrvatin
predsednica

Vabljeni:
•

člani sveta

•

g. Nikolaj Simič, ATRP

•

ga. Simona Zatler, ATRP

•

sektor za nadzor programskih vsebin, ATRP

•

g. Vojko Stopar, Ministrstvo za kulturo

•

g. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 473 49 02, vendar ne morejo
sodelovati pri razpravi.

Številka: SE21/03
Ljubljana, 30.oktober 2003

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

21. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek, 4. novembra 2003 ob 12.00 uri v poslovni hiši
Lesnine, Parmova 53, Ljubljana (I. nadstropje, soba 102)

Predlagam naslednji

dnevni

r e d:

1. Potrditev zapisnika 19. seje Sveta z dne 30.9.2003
2. Potrditev zapisnika 20. seje Sveta z dne 21.10.2003
3. Soglasja k podelitvi statusa radijskega oz. televizijskega programa posebnega
pomena
4. Razno

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 473 49 02.

dr. Sandra Bašič-Hrvatin
predsednica

Vabljeni:
• člani sveta
• g. Nikolaj Simič, ATRP
•

ga. Simona Zatler, ATRP

• sektor za nadzor programskih vsebin, ATRP
•

g. Vojko Stopar, Ministrstvo za kulturo

•

g. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

Zainteresirane nevabljene osebe se lahko udeležijo seje po predhodni najavi na tel. 473 49 02,
vendar ne morejo sodelovati pri razpravi.

Številka: SE20/03
Ljubljana, 15.oktober 2003

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)

sklicujem

20. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek, 21.oktobra 2003 ob 12.00 uri v poslovni hiši Lesnine,
Parmova 53, Ljubljana (I. nadstropje, soba 102)

Predlagam naslednji

dnevni

r e d:

1. Potrditev zapisnika 19. seje Sveta z dne 30.9.2003
2. Soglasja k podelitvi statusa radijskega oz. televizijskega programa posebnega
pomena:
a) obravnava pravnega mnenja ATRP
b) preostale vloge že posredovane na 18.seji
c) zavod kabelska televizija Ormož, izdajatelj TV programa Kabelska
televizija Ormož – lokalni TV program
d) družba IDEA TV-KANAL d.o.o., izdajatelj TV programa Kanal 20 –
regionalni TV program
3.

Potrditev zapisnika 18. seje Sveta z dne 9.9.2003

4. Odločitev za predhodno mnenje ATRP glede omejevanja koncentracij po 58.členu
ZMed za družbo Radio Glas Ljubljane d.d.
5. Razno

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 473 49 02.

dr. Sandra Bašič-Hrvatin

predsednica

Vabljeni:
•

člani sveta

• g. Nikolaj Simič, ATRP
• ga. Simona Zatler, ATRP
•

sektor za nadzor programskih vsebin, ATRP

V vednost:
•

g. Vojko Stopar, Ministrstvo za kulturo

•

g. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

19. seja SRDF, kjer se bo obravnaval javni razpis se je z danes preložila na 30. september 2003 ob 12 uri.

Številka: SE19/03
Ljubljana, 16.september 2003

Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo
(Uradni list RS, št.: 62/01)
sklicujem
19. sejo Sveta za radiodifuzijo, ki bo v torek, 23.septembra 2003 ob 12.00 uri v poslovni hiši
Lesnine, Parmova 53, Ljubljana (I. nadstropje, soba 102)

Predlagam naslednji

dnevni

r e d:

1.

Potrditev zapisnika 18. seje Sveta z dne 9.9.2003

2.

Javni razpis za podelitev frekvenc za opravljanje radiodifuzije – obravnava
ponudb:
a) za zvokovno difuzno radijsko postajo
• oddajna točka Ljubljana, frekvenca 102,4MHZ
• oddajana točka Meljski hrib, frekvenca 95,9 MHz
• oddajana točka Ortnek, frekvenca 89,8 MHz
• oddajana točka Slovenj Gradec, frekvenca 105,2 MHz
• oddajana točka Hrvatini 2, frekvenca 97,3 MHz
• oddajana točka Izola, frekvenca 89,8 MHz
• oddajana točka Murska Sobota 1, frekvenca 648 kHz

b) za TV difuzno radijsko postajo
• oddajna točka Ajdovščina, 44.kanal
• oddajna točka Jelendol, 33.kanal
• oddajna točka Josipdol, 31.kanal
• oddajna točka Lepena, 37.kanal
• oddajna točka Podvolovjek 1, 36.kanal
• oddajna točka Spodnje Javorje, 42.kanal
• oddajna točka Spodnje Javorje, 45.kanal
• oddajna točka Tinjan, 54.kanal
3.

Razno

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti Vas prosim, da to
sporočite po telefonu številka 473 49 52.
dr. Sandra Bašič-Hrvatin
predsednica

Vabljeni:
•

člani sveta

•

sekretarka sveta

•

g. Nikolaj Simič, ATRP

•

ga. Simona Zatler, ATRP

•

ga Tadeja Cerar, ATRP

•

g. Milan Lapornik, ATRP

•

ga. Tanja Kerševan Smokvina, ATRP

•

predstavniki ponudnikov

V vednost:
•

g. Vojko Stopar, Ministrstvo za kulturo

g. Sašo Gazdič, Ministrstvo za kulturo

15. seja sveta za radiodifuzijo
Svet za radiodifuzijo, bo v sredo, 12. marca 2003, zasedal na 15. seji.
Dnevni red seje:
1. Potrditev zapisnika 14. seje sveta z dne 19.12.2002
2. Vloga za spremembo odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za TV radiodifuzno
radijsko postajo – Moj TV d.o.o.
3. Uskladitev lastninskih deležev po 154. členu Zakona o medijih – vloga družbe
Quadrum d.o.o.
4. Akcijski plan aktivnosti SRDF in oblikovanje projektnih skupin
5. Soglasje k izdaji dovoljenja za izvajanje TV dejavnosti, kadar dejavnost ni vezana
na uporabo frekvenc – vloga KTV Ormož
6. Peticija v zvezi s prepovedjo predvajanja pornografije prek kabelskega omrežja Rkanal d.o.o.
7. Prijave gledalcev o kršitvah določb Zakona o medijih
8. Urgence oz. pobude v zvezi z javnim razpisom
9. Izvajanje 1. odstavka 90. člena ZMed
10. Razno
Seja bo ob 13. uri v sejni sobi Sveta za radiodifuzijo, soba 101, v poslovni hiši Lesnine na Parmovi
53 v Ljubljani.
Posameznike, ki bi se želeli udeležiti seje sveta, prosimo, da se predhodno najavijo sekretarki sveta
na telefonsko številko: 01/280-4664 ali prek elektronske pošte srdf.box@apek.si najkasneje dan
pred sejo.

Seja sveta za radiodifuzijo
Svet za radiodifuzijo, bo v četrtek, 19. decembra 2002, zasedal na 14. seji.
Dnevni red seje:
1. Potrditev zapisnika 13. seje sveta z dne 7.11.2002
2. Javni razpis za podelitev frekvenc za opravljanje radiodifuzije – obravnava ponudb
3. Vloge za uskladitev lastniških deležev po 154. členu ZMed
4. Potrditev sklepa 10. korespondenčne seje (sprejem predloga Pravilnika o merilih za financiranje
programskih vsebin radijskih ali televizijskih programov s statusom lokalnega, regionalnega ali

študentskega programa)
5. Poročilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2001/2002 – ponovna obravnava
6. Vloga operaterja, ki izvaja telekomunikacijske storitve, za dovoljenje za izvajanje televizijske
dejavnosti brez uporabe radijskih frekvenc
7. Analiza programske vsebine Kickboxer 3
8. Razno
Seja bo ob 13. uri v sejni sobi Sveta za radiodifuzijo, soba 101, v poslovni hiši Lesnine na Parmovi
53 v Ljubljani.
Za javnost so odprte 4., 5. in 7. točka dnevnega reda. Posameznike, ki bi se želeli udeležiti seje
sveta, prosimo, da se predhodno najavijo sekretarki sveta na telefonsko številko: 01/280-4664 ali
prek elektronske pošte srdf.box@apek.si najkasneje dva dni pred sejo.

