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12. seje Sveta za radiodifuzijo, ki je bila v torek, 27. novembra 2007, ob 16.00 uri na sedeiu 
Sveta za radiodifuzijo, Stegne 7, v Ljubljani. 

Prisotni Clani Sveta za radiodifuz'y'o: 
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. Miha KriSelj, APEK 
Vladislav Stres, Ministrstvo za kulturo 
Saga Gnezda, APEK 
Tomai Gorjanc, APEK 
Ale5 Luci, Glasnik, d.o.0. 
Anamarija Kekec, Radio Tednik Ptuj, d.o.0. 
Joie BraCiC, Radio Tednik Ptuj, d.o.0. 

Predsednik Sveta je ugotovil prisotnost Sestih Clanov Sveta in s tem sklepCnost Sveta, 
prisotnost vabljenih oseb, ter sporoCil, da se je direktor Agencije za post0 in elektronske 
komunikacije, vabljena oseba, opraviCil, ker se seje ne more udeleiiti. 

Ob 16.13 se je seji pridruiil Elan Sveta g. Brlek. Predsednik Sveta je ugotovil prisotnost vseh 
Clanov Sveta. 

Zaradi razlogov nastalih po sklicu 12. seje je predsednik Sveta predlagal, Svet pa soglasno, 
s 7 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji 

SKLEP St. 11XII 
Na predlagani dnevni red 12. seje Sveta za radiodifuzijo se uvrstita dve novi toCki, toCka 3 
(Sklep o viSini meseCnih nagrad) in toCka 4 (Komunikacija med Svetom za radiodifuzijo in 
Ministrstvom za kulturo), ostale toCke pa se ustrezno pre9tevilCijo. 

Na seji je bil soglasno sprejet naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 1 1. 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 viSini meseCnih nagrad 

4. Komunikacija med Svetom za radiodifuzijo in Ministrstvom za kulturo 

5. Evidenca pritoib na Svet za radiodifuzijo 

6. Predlogi javnih razpisov za opravljanje radiodifuzije na oddajnih toCkah: 
- ldrija 2 K29 
- TriiC 2 KO9 
- Smarjetna gora 102,6 MHz 
- LoSki potok 99,5 MHz 
- TrSkagora 97,l MHz 
- Nova Gorica 1 104,9 MHz 
- Skofja Loka 94,7 MHz 

7. Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc - ocenjevanje ponudb: 
- Tinjan 106,4 MHz 
- Ptuj 92,3 MHz 
- Vuzenica K36 
- MaliC LaSko KO8 

8. Vloge za izdajo dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti - v 
predhodno mnenje: 
- Kolmar Ena, d.o.0. za radijski program Radio Sonce 
- Carli, d.o.0. za televizijski program Golica TV 

9. PoroCilo o analizi radijskih programov glede izpolnjevanja pogojev za status programa 
posebnega pomena: 
- radijski program Alpski val, izdajatelj Radio Kobarid, d.o.0. 

10. Vloga za pridobitev 20 ali veC odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleia oziroma 
deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja televizijskega programa - v predhodno 
mnenje: 
- Gomar, d.d., Partizanska 5, 2000 Maribor za pridobitev deleia v premoienju druibe 

MTV Adria, Litostrojska cesta 44c, 1000 Ljubljana 
- Mina Media Limited, Agiou Pavlou, 15 Ledra House Agios Andreas, P.C. 11 05, Ciper, 

Nikozija za pridobitev deleia v premoienju druibe MTV Adria, Litostrojska cesta 44c, 
1000 Ljubljana 

11. Vloga javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za izdajo odloEbe o dodelitvi radijskih 
frekvenc na oddajni toEki: 
- Dolnji LakoS 92,7 MHz 

12. Sprejeta sprememba Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo 

13. Razno 
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K toCki 1) Potrditev zapisnika 11. seje Sveta za radiodifuzijo 

Predsednik Sveta je dal na glasovanje potrditev zapisnika 11. seje Sveta. 

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

SKLEP St. uXll 
Potrdi se zapisnik 11. seje Sveta za radiodifuzijo v predloienem besedilu. 

K toCki 2) Pregled uresnieevanja sklepov s prejSnjih sej ter pobude in predlogi Clanov 
sveta - Evidenca o izvajanju sklepov in pobud 

G. GraSiC je obvestil Svet, da se je 23. novembra sestala delovna skupina za prenovo 
internetne strani Sveta. Delovna skupina je sestavila zapisnik (St. 0012-1261200711 z dne 
26.1 1.2007), iz katerega izhajajo razlicni predlogi v zvezi s prenovo internetne strani Sveta. 

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

SKLEP 8t. 31x11 
Svet se je seznanil z zapisnikom sestanka delovne skupine za prenovo internetne strani 
Sveta (St. 0012-1261200711 z dne 26.1 1.2007) in doloCil, da se do 02.12.2007 na internetni 
naslov predsednika in podpredsednika Sveta zbirajo dopolnitve in predlogi k navedenemu 
zapisniku. 

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

SKLEP St. 41x11 
Svet za radiodifuzijo ugotavlja, da je s strani Agencije za poSto in elektronske komunikacije 
prejel dokument St. 38101-4310712 z dne 27.1 1.2007, katerega prilogi sta tabela pobud za 
javni razpis od 01 .01.2004 dalje, in tabela izvedenih javnih razpisov od 01 .01.2004, s Cimer 
je sklep St. 001 2-1 091200717 sprejet na 1 1. seji Sveta dne 23.10.2007 realiziran. Evidenca se 
bo v nadalje trajno vodila v obliki dveh povezanih tabel. Svet bo razpravo o vsebini evidence 
uvrstil na dnevni red naslednje 13. seje. Agencija bo do nasled~je seje Svetu predloiila 
predlagane dopolnitve tabel in potrebno razlago v zvezi s predloienima tabelama, ki bo po 
potrditvi s strani Sveta predstavljala njun uvod. 

Ob 17.40 se je seja na pobudo predsednika Sveta prekinila z 10 minutnim odmorom in se 
nadaljevala ob 17.50. 

V nadaljevanju seje je predsednik Sveta seznanil Svet, da je ga. Gnezda pripravila predlog 
pregleda uresniCitve plana dela za leto 2007. 

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

SKLEP St. 5Mll 
Clani Sveta do 02.12.2007 pregledajo pripravljen predlog pregleda uresnieitve plana dela 
Sveta za leto 2007 (gradivo, ki so ga prejeli na seji), ugotovijo kaj je realizirano ter doloEijo 
prioriteto uresniCitev nalog do konca leta 2007. 

K toeki 3) Sklep o viSini meseCnih nagrad 

Po razpravi je Svet soglasno, s 7 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednja sklepa: 

Stran 3 od 10 



SKLEP gt. 61x11 
UpoStevaje vse kriterije, ki so kumulativno naSteti v 27. Clenu Poslovnika, Svet doloti viSino 
nagrad za mesec oktober 2007 za posamezne Clane, kot sledi: 
1. predsednik sveta: 

doc. dr. Dejan Jelovac - 707,46 EUR 

2. Clani sveta: 
mag. Valerij GraSiC - 235,82 EUR 
Darko Brlek - 235,82 EUR 
mag. Borut Dolanc - 235,82 EUR 
Mitja KataviC - 235,82 EUR 
Sebastjan StrmSek - 235,82 EUR 
mag. Miha Slamberger - 235,82 EUR 

IzplaCilo se izvede prvi naslednji delovni dan po prejetju sklepa. 

SKLEP St. 7Kll 
UpoStevaje vse kriterije, ki so kumulativno naSteti v 27. Clenu Poslovnika, Svet doloEi viSino 
nagrad za mesec november 2007 za posamezne Clane, 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 KataviC - 235,82 EUR 
Sebastjan StrmSek - 235,82 EUR 
mag. Miha Slamberger - 235,82 EUR 

IzplaCilo se izvede prvi naslednji delovni dan po prejetju sklepa. 

G. Slamberger se je opraviCil in sejo zapustil ob 18.20. 

K toCki 4) Komunikacija med Svetom za radiodifuzijo in Ministrstvom za kulturo 

Predsednik Sveta je seznanil Svet, da se v zadnjem Casu gradivo za seje Sveta ni poSiljalo 
na Ministrstvo za kulturo, vendar pa je ta praksa i e  spremenjena. 

Po razpravi je Svet s 5 glasovi za, 0 proti in 1 vzdrian sprejel naslednji 

SKLEP gt. 81x11 
1. Svet za radiodifuzijo ugotavlja, da je priSlo do prekinitve poSiljanja gradiva za seje na 

Ministrstvo za kulturo, kot obvezno vabljenim. 
2. Svet za radiodifuzijo tako dejanje in prakso smatra kot nedopustno. 
3. Svet za radiodifuzijo prosi Agencijo za poSto in elektronske komunikacije, da do 

naslednje seje Sveta raziSCe okoliSCine in ga do takrat o ugotovljenem in o sistemu 
kontrole obvesti. 



K toEki 5) Evidenca pritoib na Svet za radiodifuzijo 

Po razpravi je Svet soglasno, s 6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji 

SKLEP St. 91x11 
Svet ugotavlja, da je sklep St. 0012-95/2007/10, sprejet na 10. seji Sveta, kot sklep St. 4/X 
realiziran. Evidenca pritoib na Svet za radiodifuzijo bo Clanom Sveta poslana po elektronski 
poSti. 

K toEki 6) Predlogi javnih razpisov za opravljanje radiodifuzije na oddajnih toEkah: 
- ldrija 2 K29 
- TriiE 2 KO9 
- ~marjetna gora 102,6 MHz 
- LoSki potok 99,s MHz 
- TrSka gora 97,l MHz 
- Nova Gorica 1 104,9 MHz 
- ~ k o f j a  Loka 94,7 MHz 

Po razpravi je Svet soglasno, s 6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednje sklepe: 

SKLEP St. 101XII 
1. Svet za radiodifuzijo sprejema pogoje glede programskih vsebin na javnem razpisu za 
dodelitev prostega radiodifuznega kanala za televizijsko difuzno radijsko postajo na oddajni 
toEki ldrija 2 K29: 

program mora v tedenskem oddajnem Casu vsebovati poleg otroSkih ali mladinskih, 
kulturno-zabavnih in kulturno-umetnigkih 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 prostega radiodifuznega kanala za televizijsko difuzno radijsko postajo 
na oddajni toCki ldrija 2 K29, v besedilu kot so navedena in opisana v dokumentu St. 38141- 
30/2007/1. 

3. Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za poSto in elektronske komunikacije Republike 
Slovenije soglasje k sklepu o uvedbi javnega razpisa za dodelitev prostega radiodifuznega 
kanala za televizijsko difuzno radijsko postajo na oddajni toEki ldrija 2 K29, v besedilu kot 
izhaja iz dokumenta St. 38141-30/2007/1. 

SKLEP St. 111XII 
1. Svet za radiodifuzijo sprejema pogoje glede programskih vsebin na javnem razpisu za 
dodelitev prostega radiodifuznega kanala za televizijsko difuzno radijsko postajo na oddajni 
toEki TriiE 2 K09: 

program mora v tedenskem oddajnem Easu vsebovati poleg otroSkih ali mladinskih, 
kultumo-zabavnih in kulturno-umetnigkih programskih vsebin vsaj Se dve izmed 
ostalih programskih vsebin, ki so doloEene 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 prostega radiodifuznega kanala za televizijsko difuzno radijsko postajo 
na oddajni toEki TriiE 2 K09, v besedilu kot so navedena in opisana v dokumentu St. 38141- 
31 /2007/1. 

3. Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za poSto in elektronske komunikacije Republike 
Slovenije soglasje k sklepu o uvedbi javnega razpisa za dodelitev prostega radiodifuznega 
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kanala za televizijsko difuzno radijsko postajo na oddajni toEki TriiC 2 K09, v besedilu kot 
izhaja iz dokumenta St. 38141 -31/2007/1. 

SKLEP St. 121XII 
1. Svet za radiodifuzijo sprejema pogoje glede programskih vsebin na javnem razpisu za 
dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni toeki Smarjetna gora 
102,6 MHz: 

lastna produkcija radijskega programa mora obsegati najmanj 40 odstotkov 
tedenskega oddajnega Easa; 
poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem 
Casu predvajati vsaj Se tri druge vrste 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 toEki 
Smarjetna gora 102,6 MHz, v besedilu kot so navedena in opisana v dokumentu St. 38141- 
32/2007/1. 

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 toEki Smarjetna gora 102,6 MHz, v besedilu kot izhaja iz 
dokumenta St. 38141 -32/2007/1. 

SKLEP St. 13lXll 
1. Svet za radiodifuzijo sprejema pogoje glede programskih vsebin na javnem razpisu za 
dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni toCki LoSki potok 993 
MHz: 

predvajati mora lokalno ali regionalno usmerjen program z obmoeja statistihe regije 
jugovzhodna Slovenija; 
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 LoSki 
potok 993 MHz, v besedilu kot so navedena in opisana v dokumentu St. 38141-33/2007/1. 

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 LoSki potok 993 MHz, v besedilu kot izhaja iz 
dokumenta St. 38141 -33/2007/1. 

SKLEP St. 14lXll 
1. Svet za radiodifuzijo sprejema pogoje glede programskih vsebin na javnem razpisu za 
dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni toEki TrSka gora 
97,l MHz: 

lastna produkcija radijskega programa mora obsegati najmanj 40 odstotkov 
tedenskega oddajnega Casa; 
poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem 
Easu predvajati vsaj Se tri druge vrste 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 TrSka 
gora 97,l MHz, v besedilu kot so navedena in opisana v dokumentu St. 38141-34/2007/1. 



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 TrSka gora 97,l MHz, v besedilu kot izhaja iz 
dokumenta St. 381 41 -34/2007/1. 

SKLEP St. 151Xll 
1. Svet za radiodifuzijo sprejema pogoje glede programskih vsebin na javnem razpisu za 
dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni toCki Nova Gorica 1 104,9 
MHz: 

lastna produkcija radijskega programa mora obsegati najmanj 40 odstotkov 
tedenskega oddajnega Casa; 
poleg informativnih in zabavnih programskih vsebin mora v tedenskem oddajnem 
Casu predvajati vsaj Se tri druge vrste 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 Nova 
Gorica 1 104,9 MHz, v besedilu kot so navedena in opisana v dokumentu St. 38141- 
35/2007/1. 

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 Nova Gorica 1 104,9 MHz, v besedilu kot izhaja iz 
dokumenta St. 38141 -35/2007/1. 

SKLEP St. 161Xll 
1. Svet za radiodifuzijo sprejema pogoje glede programskih vsebin na javnem razpisu za 
dodelitev radijske frekvence za opravljanje radiodifuzije na oddajni toCki Skofja Loka 94,7 
MHz: 

program mora biti namenjen tudi posluSalcem obCin na obmoCju gorenjske statistiCne 
regije; 
minimalno tedensko povpreCje deleiev lastne produkcije v dnevnem oddajnem Easu 
mora znaSati najmanj 40 %; 
poleg informativnih in izobraievalnih programskih vsebin mora v tedenskem 
oddajnem Easu predvajati vsaj Se eno vrsto programskih vsebin, ki je doloCena 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 Skofja 
Loka 94,7 MHz, v besedilu kot so navedena in opisana v dokumentu St. 38141 -36/2007/1. 

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 Skofja Loka 94,7 MHz, v besedilu kot izhaja iz 
dokumenta St. 381 41 -36/2007/1. 

K toEki 7) Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc - ocenjevanje ponudb: 
- Tinjan 106,4 MHz 
- Ptuj 92,3 MHz 
- Vuzenica K36 
- MaliE LaSko KO8 

Po razpravi je Svet soglasno, s 6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih sprejel naslednje sklepe 
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SKLEP St. 17lXll 
Svet za radiodifuzijo predlaga, da se prosta radiodifuzna frekvenca za zvokovno difuzno 
radijsko post30 na oddajni toCki Tinjan 106,4 MHz dodeli ponudniku Radio Center, d.o.o., 
fitna ulica 12, 2000 Maribor, ki ga zastopa direktor Matej Boltauzer, za radijski program 
Radio Center. 

SKLEP St. 18lXll 
Svet za radiodifuzijo predlaga, da se prosta radiodifuzna frekvenca za zvokovno difuzno 
radijsko postajo na oddajni toCki Ptuj 92,3 MHz dodeli ponudniku Glasnik, d.o.o., Ulica 
Lackove Cete 44, 2250 Ptuj, ki ga zastopa direktor Ale5 Luci, za radijski program Radio 
Grom. 

SKLEP St. 19Mll 
Svet za radiodifuzijo predlaga, da se prost radiodifuzni kanal za televizijsko difuzno radijsko 
postajo na oddajni toCki Vuzenica K36 dodeli ponudniku PRVA l V ,  Televizijska dejavnost, 
d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Mart Luik, za televizijski 
program TV 3. 

SKLEP St. 20lXll 
Svet za radiodifuzijo predlaga, da se prost radiodifuzni kanal za televizijsko difuzno radijsko 
postajo na oddajni toCki MaliC LaSko KO8 dodeli ponudniku PRVA l V ,  Televizijska dejavnost, 
d.o.o., Vojkova cesta 58, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa direktor Mart Luik, za televizijski 
program lV 3. 

G. Brlek se je opraviCil in sejo zapustil ob 19.44. 

Na predlog predsednika Sveta je Svet v nadaljevanju predCasno obravnaval toCko ))Razno((. 
Predstavnik Ministrstva za kulturo g. Stres je Svet seznanil s teiavami InStituta za varovanje 
zdravja pri objavljanju njihovih obvestil v medijih. 

Po razpravi je Svet soglasno, s 5 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji 

SKLEP St. 21Mll 
Svet za radiodifuzijo se je seznanil z neformalnim predlogom Ministrstva za kulturo, da se 
uredijo kriteriji za oblikovanje seznama najpomembnejgih dogodkov, kot jih doloEa 75. Clen 
Zakona o medijih. V primeru, da Svet prejme uradno pobudo za ureditev navedenih kriterijev, 
bo razpravo o tem uvrstil na dnevni red prve naslednje seje. 

K toCki 8) Vloge za izdajo dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske 
dejavnosti - v predhodno mnenje: 

- Kolmar Ena, d.o.0. za radijski program Radio Sonce 
- Carli, d.o.0. za televizijski program Golica N 

Svet je soglasno, s 5 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednja sklepa 

SKLEP St. 221x11 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za poSto in elektronske komunikacije Republike Slovenije 
pozitivno predhodno mnenje k izdaji dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti druibi Kolmar 
Ena, d.o.o., f itna ulica 12, 2000 Maribor, za program Radio Sonce. 

SKLEP St. 231x11 
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Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za poSto in elektronske komunikacije Republike Slovenije 
pozitivno predhodno mnerlje k izdaji dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti druibi 
Carli, d.o.o., BravniCarjeva ulica 13, 1000 Ljubljana, za program Golica TV. 

K toeki 9) PoroEilo o analizi radijskih programov glede izpolnjevanja pogojev za status 
programa posebnega pomena: 
- radijski program Alpski val, izdajatelj Radio Kobarid, d.o.0. 

Po razpravi je Svet soglasno, s 5 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji 

SKLEP St. 24lXll 
Svet za radiodifuzijo se je seznanil s poroCilom Agencije za poSto in elektronske 
komunikacije RS St. 0604-1612007115 in ugotavlja, da radijski program Alpski val z 
izdajateljem druibo Radio Kobarid, d.o.o., GregorEiCeva 20, 5222 Kobarid izpolnjuje vse 
pogoje za status lokalnega programa posebnega pomena. 

K toEki 10) Vloga za pridobitev 20 ali vet odstotkov lastninskega ali upravljalskega 
deleia oziroma deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja televizijskega 
programa - v predhodno mnenje: 
- Gomar, d.d., Partizanska 5, 2000 Maribor za pridobitev deleia v premoienju 

druibe MTV Adria, Litostrojska cesta 44c, 1000 Ljubljana 
- Mina Media Limited, Agiou Pavlou, 15 Ledra House Agios Andreas, P.C. 1105, 

Ciper, Nikozija za pridobitev deleia v premoienju druibe MTV Adria, 
Litostrojska cesta 44c, 1000 Ljubljana 

Po razpravi je Svet soglasno, s 5 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji 

SKLEP St. 25lXll 
Svet za radiodifuzijo ne more podati pozitivnega predhodnega mnenja glede vloge druibe 
Gomar, d.d., Partizanska 5 2000 Maribor, za pridobitev 44,0245 odstotkov lastninskega ali 
upravljavskega deleia oziroma deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja 
televizijskega programa MTV Adria, to je v druibi MTV Adria, d.o.o., Litostrojska cesta 44C, 
1000 Ljubljana, ker je bil pravni posel i e  izveden. 

Po razpravi je Svet soglasno, s 5 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji 

SKLEP St. 26lXll 
Svet za radiodifuzijo glede na sprejeta sklepa (St. 0012-511200714 z dne 26.6.2007 in St. 
0012-1121200712 z dne 27.1 1.2007) ugotavlja, da Akana, d.o.0. Cesta 24. junija 23, 1231 
Ljubljana in Gomar, d.d. Partizanska 5 2000 Maribor nista pridobila lastninskega ali 
upravljavskega deleia oziroma deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja 
televizijskega programa MTV Adria, to je v druibi MTV Adria, d.o.o., Litostrojska cesta 44C, 
1000 Ljubljana, saj sta bila pravna posla izvedena brez predhodnega soglasja Ministrstva za 
kulturo, zato ne more vsebinsko odloCati o vlogi druibe Mina Media Limited, Agiou Pavlou, 
15 Ledra House Agios Andreas, P.C. 1105, Ciper, Nikozija, ki jo zastopa pooblaSkna 
odvetniSka druiba Odvetniki Selih & Partnerji o.p., d.n.o., za pridobitev 100% deleia v 
premoie~ju izdajatelja televizijskega programa MTV Adria, to je v druibi MTV Adria, d.o.o., 
Litostrojska cesta 44C, 1000 Ljubljana. 

K toEki 11) Vloga javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za izdajo odloCbe o 
dodelitvi radijskih frekvenc na oddajni tof  ki: 
- Dolnji LakoS 92,7 MHz 



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

SKLEP St. 27lXll 
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 pooblaSEenec Miran Dolenec, 
za razSirjanje radijskega programa POMURSKI M A D ~ R S K I  RADIO - MURAVIDEK 
MAGYAR RADIO na oddajni totki Dolnji LakoS 92,7 MHz. 

K toEki 12) Sprejeta sprememba Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo 

Po razpravi je Svet soglasno, s 5 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji 

SKLEP 5t. 28lXll 
Zaradi sprejete spremembe Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzuo (Odlok o spremembi 
Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo, Uradni list RS, St.10012007) bo Svet na naslednji 
seji sprejel ustrezno spremembo in dopolnitev Poslovnika Sveta za radiodifuzijo (Uradni list 
RS, St. 14107). 

K toEki 13) Razno 

Naslednja seja Sveta bo 18. decembra 2007, ob 16.00 uri. 

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

SKLEP St. 29lXll 
Svet bo dne 16.1 1.2007 prejeti odgovor Agencije St. 000-21200715 obravnaval na naslednji 
sej i. 

Svet je izrazil zadovoljstvo z novimi ovojnicami v katerih se razpoSilja gradivo za seje in je 
hkrati izrazil pohvalo vsem, ki so pri tem bili udeleieni. 

Seja se je zakljutila ob 21 .OO uri. 
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