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17. seje Sveta za radiodifuzijo, ki je bila v torek, 22. aprila 2008, ob 16.00 uri na sedeiu 
Sveta za radiodifuzijo, Stegne 7, v Ljubljani. 

Prisotni Clani Sveta za radiodifuzijo: 
doc. dr. Dejan Jelovac (predsednik) 
mag. Valerij GraSiC (namestnik predsednika) 
Darko Brlek 
Mitja KataviC 
mag. Miha Slamberger 

Ostali prisotni: 
Blai Rotovnik, Ministrstvo za kulturo 
Sa5a Gnezda, APEK 

Predsednik Sveta je na zaEetku seje ugotovil prisotnost Stirih Clanov Sveta in s tem 
sklepCnost Sveta ter dodal, da sta se dva od nenavzoCih Clanov Sveta opraviCila, ker se seje 
ne moreta udeleiiti, prav enako pa sta storili tudi dve vabljeni osebi. 

Na seji je bil soglasno sprejet naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 16. 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. Vloga za pridobitev 20 ali vet odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleia oziroma 
deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja televizijskega programa - v predhodno 
mnenje: 
- Sivent, d.d., Dunajska 270, 1000 Ljubljana v premoienju druibe Net N, d.o.o., 

Dunajska 270, 1000 Ljubljana - Geza FarkaS, Mladinska 6la, 9231 Beltinci za pridobitev deleia v premoienju druibe 
Radio Murski Val, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska Sobota 

5. Nagradni nateCaj za nov logotip Sveta za radiodifuzijo 

6. Pripombe k predlogu Strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v RS 

7. Razno 



K toEki 1) Potrditev zapisnika 16. seje Sveta za radiodifuzijo 

Predsednik Sveta je dal na glasovanje potrditev zapisnika 16. seje Sveta. 

Svet je soglasno s 4 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrian sprejel naslednji 

SKLEP St. 1IXVII 
Potrdi se zapisnik 16. seje Sveta za radiodifuzijo v predloienem besedilu. 

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

Ob 16.1 1 se je seji pridruiil Clan Sveta g. Brlek. 

G. Brlek je podal pripombo na (v prvi toCki seje i e  sprejeti) zapisnik 16. seje Sveta. Menil je, 
da njegovo loeeno mnenje k sprejetemu sklepu Sveta 16. seje (pod toCko 9 Resolucija Sveta 
za radiodifuzijo o oceni stanja radijskih in televizijskih programov ter strategiji razvoja 
radiodifuzije na Slovenskem) v zapisniku 16. seje Sveta ni zapisano v obliki, kot je bilo na 
sami seji izraieno, ker pa se seje ne snemajo, tega zdaj ni mogoCe preveriti. Dodal je tudi, 
da se ne more spomniti, kaj je natanCno tisto, kar je povedal na prejSnji seji kot svoje IoCeno 
mnenje, da pa kar je zapisano v sprejetem zapisniku ne drii. Poudaril je, da do take situacije 
ne bi priSlo, Ce bi se seje snemalo in bi obstajali magnetogrami sej. G. Brlek je izrecno na 
zapisnik povedal, da je na sejo zamudil 7 minut, da je bil zapisnik zadnje seje med tem i e  
sprejet, vendar je kljub temu podal svoje pripombe. Dodal je Se, da bo sejo protestno 
zapustil, ker mu ni bila dana moinost popravka. 

Ob 16.22 se je seji pridruiil predstavnik Ministrstva za kulturo, g. Blai Rotovnik. 

Ob 16.23 je sejo zapustil g. Brlek. 

Predsednik Sveta je povedal, da je trditev g. Brleka, da mu ni bila dana moinost naknadno 
popraviti zapisa kar je povedal na prejSnji seji, neresniena. Dodal je Se, da je bila g. Brleku 
dana beseda v zvezi s prvo toCko dnevnega reda, kljub temu da je Svet takrat i e  razpravljal 
v drugi toCki dnevnega reda predmetne seje. Predsednik je poudaril dejstvo, da se Seje ne 
snemajo, ker to ne dopuSCa Poslovnik. Ob tem je predsednik Sveta ugotovil, da g. Brlek 
zlorablja seje Sveta za svoje politiCno motivirane provokacije, kar po njegovih besedah 
predstavlja motenje dela Sveta in krSitev Poslovnika. 

Predsednik Sveta je v zvezi z uresnieitvijo sprejetih sklepov, pobud in drugih predlogov 
ugotovil, da so vsi sklepi realizirani ali pa je njihova realizaciji v teku. 

K toEki 3) Sklep o vigini meseCnih nagrad 

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

SKLEP 6t. 2lXVII 
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, St. 62101, 115106 in 
100107) in upoStevaje vse kriterije, ki so kumulativno naSteti v 27. Clenu Poslovnika, Svet 
doloti viSino nagrad za mesec april 2008 za posamezne Clane, kot sledi: 
1. predsednik sveta: 

doc. dr. Dejan Jelovac - 756,27 EUR 



2. Clani sveta: 
mag. Valerij Gra5iC - 252,09 EUR 
Darko Brlek - 252,09 EUR 
mag. Borut Dolanc - 252,09 EUR 
Mitja KataviC - 252,09 EUR 
Sebastjan StrmSek - 252,09 EUR 
mag. Miha Slamberger - 252,09 EUR 

IzplaCilo se izvede prvi naslednji delovni dan po prejetju sklepa. 

K toCki 4) Vloga za pridobitev 20 ali veC odstotkov lastninskega ali upravljalskega 
deleia oziroma delefa glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja televizijskega 
programa - v predhodno mnenje: 

- Sivent, d.d., Dunajska 270, 1000 Ljubljana v premoienju druibe Net TV, d.o.o., 
Dunajska 270,1000 Ljubljana - Geza FarkaS, Mladinska 6/a, 9231 Beltinci za pridobitev deleia v premoienju 
druibe Radio Murski Val, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13,9000 Murska Sobota 

Po razpravi je Svet soglasno 4 glasovi za, 0 proti, 0 vzdrianih sprejel naslednja sklepa: 

SKLEP St. 3 W l l  
Svet za radiodifuzijo daje pozitivno predhodno mnenje glede vloge druibe Sivent, d.d., 
Dunajska 270, 1000 Ljubljana, za pridobitev 100 odstotkov lastninskega ali upravljavskega 
deleia oziroma deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja televizijskih programov 
Net W, Net XXL in Net 24, to je v druibi Net W, d.o.o., Dunajska cesta 270, 1000 Ljubljana. 

SKLEP St. 4 M l l  
Svet za radiodifuzijo daje pozitivno predhodno mnenje glede vloge Geza FarkaSa, Mladinska 
6/a, 9231 Beltinci, za pridobitev 100 odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleia 
oziroma deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja radijskega programa Radio 
Murski Val, to je v druibi Radio Murski Val, d.o.o., Ulica arhitekta Novaka 13, 9000 Murska 
Sobota. 

K toCki 5) Nagradni nateEaj za nov logotip Sveta za radiodifuzijo 

Predsednik Sveta je povzel dogajanje v zvezi s spreminjanjem podobe Sveta za 
radiodifuzijo, ki se je po njegovih besedah vleklo i e  od zaktka tega mandata, predstavil je 
potek nagradnega nateCaja za nov logotip Sveta za radiodifuzijo in povedal, da se je nanj s 
svojimi reSitvami odzvalo devet avto rjev. 

G. KataviC je bil prijetno preseneCen nad odzivom avtorjev, G. GraSiC, podpredsednik Sveta, 
pa je izrazil navduSenje, da se ))zgodbaa glede spreminjanja podobe Sveta za radiodifuzijo 
zdaj konCuje, ter dodal, da je bilo iz prejetih reSitev razvidno, da ne gre za preprosto zadevo. 

Predsednik Sveta je izrazil zahvalo Clanom Sveta, ki so ves ta Cas sodelovali pri navedenem 
projektu, ter Se posebej g. GraSiCu in g. KataviCu, ki sta vloiila veliko truda, da je Svet prispel 
do regitve. Dodal je tudi, da se je likovno izraianje poslanstva Sveta izkazalo kot zahtevna 
naloga. 

Po razpravi je Svet soglasno s 4 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednja sklepa: 

SKLEP 8t. 5/XVll 



Svet za radiodifuzijo potrjuje odloCitev komisije nagradnega nateCaja za izdelavo logotipa za 
Svet za radiodifuzijo, da se izbere regitev, ki je v zapisniku komisije St. 0012-1812008113 z 
dne 21.04.2008 opredeljena kot reSitev St. 9. 

SKLEP St. 61XVll 
Svet za radiodifuzijo prosi Agencijo za poSto in elektronske komunikacije RS, da po 
prevzemu oziroma prenosu materialnih avtorskih pravic izbrane reSitve nagradnega nateCaja 
za izdelavo logotipa na Svet za radiodifuzijo, priCne s prenovo grafiCne podobe internetne 
strani Sveta za radiodifuzijo, ki bo skladna z izbrano reSitvijo, kot ta izhaja iz zapisnika 
komisije nagradnega nateCaja St. 001 2-1 81200811 3 z dne 21.04.2008. 

K toEki 6) Pripombe k predlogu Strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v 
RS 

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

SKLEP St. 7lXVll 
Svet za radiodifuzijo bo pripombe k predlogu Strategije razvoja radijskih in televizijskih 
programov v RS sprejel na korespondenCni seji, ki se bo izvedla v Cetrtek 24.04.2008. 

K toEki 7) Razno 

Nasled~ja, 18. seja Sveta bo 27. maja 2008, ob 16.00 uri. 

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

SKLEP St. 81XVll 
Svet za radiodifuzijo bo g. Cenclju, direktorju druibe R Domiale, d.o.o., poslal elektronsko 
sporoCilo s pojasnilom poteka postopka javnega razpisa kot ta izhaja iz prejetega dokumenta 
St. 3814 -11200812 z dne 21.04.2008, ki ga je pripravila pravna slu2ba Agencije za poSto in 
elektronske komunikacije RS. 

Svet je sklenil, da do naslednje seje pripravi pregled prejetih poroCil izdajateljev televizijskih 
programov o izvajanju internih pravil iz Cetrtega odstavka 84. Elena Zakona o medijih. 

Seja se je zakljuCila ob 17.50 uri. 

,car.  Dejan ~ e l o v a v  
* predsednik 
L, 


