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13. seje Sveta za radiodifuzijo, ki je bila v torek, 18. decembra 2007, ob 16.00 uri na sedeiu 
Sveta za radiodifuzijo, Stegne 7, v Ljubljani. 

Prisotni Elani Sveta za radiodifuzijo: 
Doc. dr. Dejan Jelovac (predsednik) 
mag. Valerij GraSiC (namestnik predsednika) 
mag. Borut Dolanc 
Mitja KataviC 
mag. Miha Slamberger 

Ostali prisotni: 
mag. Tomai SimoniC, APEK 
mag. Miha KriSelj, APEK 
Vladislav Stres, Ministrstvo za kulturo 
Saga Gnezda, APEK 
Tanja KerSevan Smokvina, APEK 
Jernej Vodopivec, APEK 
Boris SuSin, Moj Radio - Boris SuSin, s.p. 
Simon VuCer, APEK 

Predsednik Sveta je ugotovil prisotnost petih Clanov Sveta in s tem sklepCnost Sveta, 
prisotnost vabljenih oseb, ter prisotnost najavljenih nevabljenih oseb. Predsednik Sveta je 
dodal, da sta ga nenavzoCa Clana Sveta obvestila, da se seje ne moreta udeleiiti. 

Na seji je bil soglasno sprejet naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 12. seje Sveta za radiodifuzijo 

2. Pregled uresnikvanja sklepov s prejSnjih sej ter pobude in predlogi Clanov sveta - 
Evidenca o izvajanju sklepov in pobud 

3. Sklep o viSini meseCnih nagrad 

4. Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc - ocenjevanje ponudb 
- Celje Golovec 102,6 MHz 
- Gornja Radgona 107,7 MHz 



5. Javni razpis- obvestila o zakljueku: 
- Meljski Hrib 101,3 MHz 
- Murska Sobota 97,6 MHz 

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

7. Evidenca prito2b na Svet za radiodifuzijo - razprava 

8. Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta za radiodifuzijo 

9. PoroCilo Agencije za poSto in elektronske kornunikacije RS o ugotovitvah po sklepu Sveta 
za radiodifuzijo St. 81x11 

10. Evidenca uresnicevanja pobud na javne razpise - dopolnitev Agencije za poSto in 
elektronske kornunikacije RS in razprava 

11. Strategija razvoja radijskih in televizijskih prograrnov v RS - predstavitev novega 
delovnega osnutka s strani Agencije za poito in elektronske komunikacije RS 

12. Razno 

K toEki 1) Potrditev zapisnika 12. seje Sveta za radiodifuzijo 

Predsednik Sveta je dal na glasovanje potrditev zapisnika 12. seje Sveta. 

Svet je s 4 glasovi za, 0 proti in 1 vzdrianih sprejel naslednji 

SKLEP 5t. I/XIII 
Potrdi se zapisnik 12. seje Sveta za radiodifuzijo v predloienern besedilu. 

K toEki 2) Pregled uresniCevanja sklepov s prejSnjih sej ter pobude in predlogi Elanov 
sveta - Evidenca o izvajanju sklepov in pobud 

G. GraSiC je obvestil Svet, da je internetna stran Sveta kot dogovorjeno i e  postavljena na 
novi dorneni in da so na njej rned drugim objavljeni tudi sprejeti zapisniki preteklih sej Sveta 
in plan dela Sveta. Razloiil je, da delovna skupina za prenovo internetne strani nadaljuje 
delo z usklajevanjem predlogov logotipa, v zvezi s Cirner je bil s strani predstavnika Agencije, 
Clana zadevne delovne skupine g. Jerneja Vodopivca, predlagan tudi sestanek z oblikovalko. 
Predsednik Sveta je povzel besede tudi drugih Clanov Sveta in izrazil pohvalo vsem, ki so si 
prizadevali k uresnititvi prenove internetne strani Sveta. 

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

SKLEP St. 2MIII 
Delovna skupina za prenovo internetne strani nadaljuje z delorn in na naslednji, 14. seji 
predstavi predlog logotipa. 

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

SKLEP St. 3/Xlll 
Svet ugotavlja, da je veCina sprejetih nalog realiziranih, trenutno pa Se poteka realizacija 
nekaterih pornembnih nalog, zaradi njihove zahtevnosti pa ni mogoee ugotoviti, kdaj bod0 



konCane. Svet bo na januarski seji 2008 pod sarnostojno toCko ))Osnutek plana dela za leto 
2008a vkljuEil v navedeni plan Se nerealizirane naloge iz plana dela za leto 2007, s Cirner bo 
sklep Sveta St. 001 2-1 171200718, sprejet na 12. seji Sveta kot sklep St. 5lXll, uresnibn. 

Ob krajSi obrazloiitvi predsednika Sveta v zvezi z razlogorn sprejetja sklepa o popravku 
besedila sklepa Sveta St. 0012-1 121200713 sprejetega na 12. seji Sveta, kot sklep St. 26lXll, 
je Svet po razpravi s 4 glasovi za, 0 proti in 1 vzdrian, sprejel naslednji sklep: 

SKLEP 8t. 4/Xlll 
Sklep St. 001 2-1 1212007-3 z dne 27.1 1.2007 se glasi: 
Sve t  za radiodifuzijo glede na sprejeta sklepa (St. 0012-511200714 z dne 26.6.2007 in St. 
001 2-1 121200712 z dne 27.1 1.2007) ugotavlja, da Akana, d.o.0. Cesta 24. junija 23, 1231 
Ljubljana in Gornar, d.d. Partizanska 5 2000 Maribor nista pridobila lastninskega ali 
upravljavskega deleia ozirorna deleia glasovalnih pravic v prernoienju izdajatelja 
televizijskega prograrna 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, kar porneni, da sta po zakonu pravno niEna. Svet zato v zadevnern prirneru ne more 
dati niti pozitivnega niti negativnega predhodnega rnnenja o vlogi druibe Mina Media 
Limited, Agiou Pavlou, 15 Ledra House Agios Andreas, P.C. 1 105, Ciper, Nikozija, ki jo 
zastopa pooblaSEena odvetnigka druiba Odvetniki Selih & Partnerji o.p., d.n.o., za 
pridobitev 100% deleia v prernoienju izdajatelja televizijskega prograrna MTV Adria, to je v 
druibi MTV Adria, d.o.o., Litostrojska cesta 44C, 1000 Ljubljana.(( 

Svet je ugotovil, da so vsi sprejeti sklepi uresniCeni ali pa v postopku uresniCitve. 

K toEki 3) Sklep o vi8ini meseEnih nagrad 

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

SKLEP St. 5/Xlll 
UpoStevaje vse kriterije, ki so kurnulativno naSteti v 27. Clenu Poslovnika, Svet doloCi viSino 
nagrad za rnesec decernber 2007 za posarnezne 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 StrrnSek - 235,82 EUR 
mag. Miha Slarnberger - 235,82 EUR 

IzplaCilo se izvede prvi naslednji delovni dan po prejetju sklepa. 

SKLEP St. 6/Xlll 
Svet bo do naslednje seje Clana Sveta g. Brleka pisno obvestil o pravicah in obveznostih 
Elana Sveta v povezavi z izplaCilorn rneseCnih nagrad za Clana Sveta. 

Na pobudo podpredsednika Sveta g. GraSiEa, bo Svet do naslednje seje poiskal rnoinost 
nagrajevanja Clanov v zvezi z njihovirn dodatnirn inlali strokovnirn delorn, ki presega redne 
obveznosti Elana Sveta. 

Stan 3 od 7 



K toCki 4) Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc - ocenjevanje ponudb 
- Celje Golovec 102,6 MHz 
- Gornja Radgona 107,7 MHz 

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

SKLEP St. 7/Xlll 
Svet za radiodifuzijo predlaga, da se prosta radiodifuzna frekvenca za zvokovno difuzno 
radijsko postajo na oddajni toCki Celje Golovec 102,6 MHz dodeli ponudniku Moj Radio Boris 
SuSin, s.p., KidriCeva 2b, 3320 Velenje, ki ga zastopa Boris SuSin, za radijski program 
MojRadio. 

SKLEP St. 8lXlll 
Svet za radiodifuzijo predlaga, da se prosta radiodifuzna frekvenca za zvokovno difuzno 
radijsko postajo na oddajni toCki Gornja Radgona 107,7 MHz dodeli ponudniku Recal, d.o.o., 
ul. Dr. Franca KovaCiCa 22, 9240 Ljutomer, ki ga zastopa Drago f uman, za radijski program 
Radio Maxi - PrleSki val. 

K toEki 5) Javni razpis- obvestila o zakljuf ku: 
- Meljski Hrib 101,3 MHz 
- Murska Sobota 97,6 MHz 

Po razpravi je Svet soglasno, s 4 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih (pri glasovanju je bil 
odsoten g. KataviE), sprejel naslednji 

SKLEP St. 9/Xlll 
Svet se je seznanil z obvestili o zakljuCku javnih razpisov za dodelitev radijske .frekvence na 
oddajnih toekah Meljski hrib 101,3 MHz in Murska Sobota 97,6 MHz. 

K tofki 6) Resolucija Sveta za radiodifuzijo o oceni stanja radijskih in televizijskih 
programov ter strategiji razvoja radiodifuzije na Slovenskem 

Predsednik Sveta je povedal, da je bil na sestanku delovne skupine dne 11. decembra 2007 
predstavljen delovni osnutek Resolucije Sveta za radiodifuzijo o oceni stanja radijskih in 
televizijskih programov ter strategiji razvoja radiodifuzije na Slovenskem. S predlogi in 
pobudami dopolnjen osnutek je bil poslan vsem Clanom Sveta v aktivno vkljuCitev k 
sodelovar~ju pri izdelavi konCnega predloga. Predsednik Sveta je nadaljeval, da je do tekok 
seje (13. seja), z upogtevanjem novih predlogov oblikovan drugi osnutek, ki bo prav tako 
poslan vsem Clanom Sveta. Dodal je Se, da se uresnicevanje tega zelo pomembnega 
projekta intenzivno nadaljuje, s Cimer nastaja izjemno kompleksen dokument, ki bo na seji 
Sveta obravnavan Sele po predhodni uskladitvi z vsemi Clani Sveta. 

Po razpravi je Svet soglasno, s 5 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel nasledry'i sklep 

SKLEP St. lO/Xlll 
Svet se je seznanil s potekom dela v zvezi z Resolucijo Sveta za radiodifuzijo o oceni stanja 
radijskih in televizijskih programov ter strategiji razvoja radiodifuzije na Slovenskem. 

K tofki 7) Evidenca pritofb na Svet za radiodifuzijo - razprava 

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



SKLEP St. 111XIII 
Svet ugotavlja, da Evidenca pritoib ustreza duhu njenega namena. Evidenca pritoib se bo 
tekote osveievala in trajno vodila. 

K toEki 8) Spremembe in dopolnitve Poslovnika Sveta za radiodifuzijo 

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

SKLEP St. 12IXlll 
Na podlagi 28. Clena Poslovnika Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, St. 14/07) je Svet za 
radiodifuzijo na svoji 13. seji dne 18.12.2007 sprejel SKLEP o spremembah Poslovnika 
Sveta za radiodifuzijo: 

1. 
V Poslovniku Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, St. 14/07) se besedilo 11. Elena spremeni 
tako, da se v celoti glasi: 
>>I 1. Clen 
Svet ima Sekretarja, ki ga na predlog predsednika Sveta imenuje in razreguje Svet s 
sklepom sprejetim z veCino glasov vseh Clanov Sveta. 

Sekretar Sveta v skladu s svojo funkcijo opravlja zlasti naslednje strokovno-administrativne 
naloge: 
-pomoE predsedniku Sveta pri organiziranju dela Sveta; 
-skrb za koordinacijo dela med Agencijo in Svetom; 
-skrb za zbiranje in pripravo gradiva; 
-vodenje zapisnikov sej; 
-skrb za uresnikvanje sklepov in odloCitev Sveta; 
-koordiniranje dela delovnih skupin; 
-skrb za pripravo in arhiviranje gradiv ter 
-druge strokovno-administrativne naloge. 

Sekretar je po nalogu predsednika Sveta tudi odredbodajalec za sredstva, ki so v okviru 
sredstev Agencije namenjena za delovanje Sveta.(( 

2. 
V Poslovniku Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, St. 14/07) se besedilo 27. Elena spremeni 
tako, da se v celoti glasi: 
~ 2 7 .  Clen 
Za svoje delo imajo predsednik in Clani Sveta pravico do povratila stroSkov in nagrade v 
skladu s VI. toCko Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, St. 62/01, 
1 15/06 in 100/07). 

Clanom Sveta pripada meseEna nagrada, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela, in 
znaSa najveC do 235,82 EUR, in se od 1. januarja 2008 usklajuje z letno stopnjo inflacije. 

Predsedniku Sveta pripada meseCna nagrada, ki je sorazmerna obsegu opravljenega dela, 
in znaSa najvee do trikratne viSine v drugem odstavku navedenega zneska. 

Namestniku predsednika, kadar opravlja naloge predsednika, pripada meseCna nagrada, ki 
je sorazmerna obsegu opravljenega dela, in znaSa najveC do dvakratne viSine v drugem 
odstavku navedenegazneska. 

Konkretno viSino meseCnih nagrad za pretekli mesec za posamezne Elane Sveta s sklepom 
doloCi Svet upogtevaje naslednje kriterije: 
-kvaliteta dela; 



-obseg dela; 
-vestnost, odgovornost in profesionalnost pri delu; 
-prizadevnost pri delu.(( 

Ob 17.42 se je seji pridruiila ga. Tanja KerSevan Smokvina. 

K toEki 9) PoroCilo Agencije za poSto in elektronske komunikacije RS o ugotovitvah po 
sklepu Sveta za radiodifuzijo St. 81x11 

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

SKLEP St. 13lXlll 
Svet se je seznanil s poroCilom Agencije v zvezi s sklepom Sveta St. 0012-1 171200719, 
sprejetim na 12. seji 27. novembra 2007, kot sklep St. 81x11. Svet ugotavlja, da je navedeni 
sklep s tem realiziran. 

Ob 18.15 se je seja na pobudo predsednika Sveta prekinila z 10 minutnim odmorom in se 
nadaljevala ob 18.25. 

K toEki 10) Evidenca uresniEevanja pobud na javne razpise - dopolnitev Agencije za 
post0 in elektronske komunikacije RS in razprava 

G. KriSelj je pojasnil dopolr~itve Evidence uresnieevanja pobud na javne razpise, predsednik 
Sveta pa dodal, da se je z navedeno evidenco pridobilo dodatno in uCinkovito orodje za 
spremljanje stanja na podroCju radiodifuzije. 

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

SKLEP St. 14lXlll 
Svet ugotavlja, da je sklep St. 0012-1 171200717 sprejet na 12. seji, dne 27. novembra 2007 
kot sklep 41x11 realiziran. 

Svet ugotavlja, da je s tem realizirana tudi ena od nalog Sveta zajetih v naCrtu dela za leto 
2007, pri kateri je Agencija zagotovila ustrezno pomoC, zaradi b s a r  ji Svet izraia pohvalo. 
Svet prosi Agencijo, da posreduje elektronsko obliko Evidence uresnieevanja pobud na javne 
razpise na elektronski naslov predsednika Sveta in direktorju Direktorata za medije na 
Ministrstvu za kulturo. Hkrati Svet prosi Agencijo tudi za smiselne osveiitve evidence, ki naj 
jih potem aiurno poSilja na ista naslova. 

K toEki 11) Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov v RS - predstavitev 
novega delovnega osnutka s strani Agencije za poSto in elektronske komunikacije RS 

Po uvodnih besedah predsednika Sveta, v katerih je osveiil potek nastajanja prejetega 
drugega delovnega osnutka Strategije razvoja radijskih in televizijskih programov RS je ga. 
Tanja KerSevan Smokvina pojasnila, da je drugi delovni osnutek Strategije rezultat 
obravnavanja in upoStevanja prejetih pripomb na prvi delovni osnutek ter sodelovanja z vet 
zunanjimi strokovnjaki na podroCju medijev, ki so dali svoje prispevke k nastanku trenutnega 
dokumenta. 

G. Dolanc se je opravieil in sejo zapustil ob 19.38. 

Po razpravi je Svet soglasno, s 4 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji 

SKLEP St. 151Xlll 



1. Svet bo sprejel Resolucijo Sveta za radiodifuzijo o oceni stanja radijskih in 
televizijskih programov ter strategiji razvoja radiodifuzije na Slovenskem. 

2. Na podlagi sprejete Resolucije Sveta za radiodifuzijo o oceni stanja radijskih in 
televizijskih programov ter strategiji razvoja radiodifuzije na Slovenskem poda Svet 
pripombe in predloge na drugi delovni osnutek predloga Strategije razvoja radijskih in 
televizijskih programov RS, ki ga je pripravila Agencija za poSto in elektronske 
komunikacije RS in ga Svetu posredovala z dopisom St. 3816-1912007-19 z dne 
1 1.12.2007. 

3. Agencija bo prejete pripombe preuCila in oblikovala tretji delovni osnutek, ki ga bo 
poslala v javno obravnavo. 

4. Po konCani javni obravnavi bo Agencija pripravila konCni predlog Strategije razvoja 
radijskih in televizijskih programov RS, ki ga bo Svet sprejel z izdajo soglasja na svoji 
prvi naslednji seji. 

K toCki 12) Razno 

1. Naslednja seja Sveta bo 29. januarja 2008, ob 16.00 uri. 

2. Predstavnik Ministrstva za kulturo g. Stres je predstavil pobudo za uspeSnejSe varovanje 
javnega interesa s poveCanjem ustrezne medijske predstavitve pomembnih informacij in 
seznanil Svet s konkretnim primerom zapleta pri vkljuCevanju v kabelsko omreije. 

Po razpravi je Svet soglasno, s 4 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji 

SKLEP St. 16Mlll 
Svet se seznavja s pobudo Ministrstva za kulturo, kakor ta izhaja iz vsebine dopisa 
Ministrstva za kulturo St. 61 51 -1120071100 z dne 14.12.2007. Svet se strinja, da obstaja 
problem pojava spregledanosti v smislu neobjavljanja dogodkov pomembnih za javnost in 
daje pobudo zakonodajalcu, da ta sprejme ustrezne zakonske spremembe na tem podroCju. 

Svet se je seznanil tudi s teiavami nekaterih medijev, ki jih imajo ti pri vkljuCitvi v kabelske 
sisteme in se strinja, da je to dejansko problem, za katerega svetuje Ministrstvu za kulturo, 
da najde ustrezne reSitve. 

3. Po razpravi je Svet soglasno, s 4 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji 

SKLEP St. 17Mlll 
Svet se je seznanil z dopisom Agencije St. 000-2/200715 z dne 16.1 1.2007. 

Seja se je zakljuEila ob 20.30 uri. 

Zapisnik pripravila: 


