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18. seje Sveta za radiodifuzijo, ki je bila v torek, 27. maja 2008, ob 17.00 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 
mag. Borut Dolanc 
Mitja KataviC 
mag. Miha Slamberger 

Ostali prisotni: 
mag. Miha KriSelj, APEK 
mag. Tanja KerSevan Smokvina, APEK 
Tomai Gorjanc, APEK 
Saga Gnezda, APEK 

Predsednik Sveta je na zaCetku seje ugotovil prisotnost Sestih Clanov Sveta in s tem 
sklepCnost Sveta ter sporoCil opraviEilo direktorja APEK, da se seje ne more udeleiiti. 

Na seji je bil soglasno sprejet naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 17. seje Sveta za radiodifuzijo 

2. Potrditev zapisnika 4. korespondenCne seje Sveta za radiodifuzijo 

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

4. Sklep o viSini meseCnih nagrad 

5. Pregled prejetih poroEil izdajateljev televizijskih programov o izvajanju internih pravil 
(etiCnih kodeksov) iz 84. Clena Zakona o medijih 

6. Doseieni deleii izdajateljev za preteklo leto 2007 

7. Vloge za izdajo dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti - v 
predhodno mnenje : 
- Alpski odmevi, d.o.o., televizijski program Televizija Alpski odmevi (N Alpski 

odmevi) 



- prenos dovoljenja: EVJ Elektroprom, d.o.o., televizijski program ETV, na dru2bo ETV 
mediji in turizem, d.o.0. 

8. Vloga javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za izdajo odlotbe o dodelitvi radijskih 
frekvenc na oddajni totki: 
- (5epovan Lokve 957 MHz 
- (5epovan Lokve89,3MHz 

9. Razno 

K toCki 1) Potrditev zapisnika 17. seje Sveta za radiodifuzijo 

G. Brlek je oporekal ugotovitvi predsednika Sveta, zapisani v zapisniku 17. seje Sveta, in 
povedal, da njegov protest na 17. seji Sveta ni predstavljal politiEne provokacije, temveE je bil 
to protest proti vodenju seje. Rekel je, da tako seja, kot sprejemanje odlotitev s 
preglasovanjem po njegovem mnenju nista v redu ter poudaril ieljo, da se njegovo mnenje 
uvrsti v zapisnik. G. Brlek je na zapisnik v zvezi s 5. odstavkom toCke 2 zapisnika 17. seje 
Sveta izrecno ponovil izjavo, da ni bil polititno motiviran, ampak je sejo zapustil, ker se ni 
strinjal z vodenjem seje. 

Predsednik Sveta je dal na glasovanje naslednji: 

SKLEP St. 1/XVIII 
Potrdi se zapisnik 17. seje Sveta v predlagani dikciji, s pripombo g. Brleka, da je 17, sejo 
Sveta zapustil zaradi nestrinjanja z vodenjem seje in ne zaradi politiCno motiviranih 
provokacij. 

Svet s 3 glasovi za, 1 proti in 2 vzdriana ni sprejel predlagane dopolnitve zapisnika. 

K toCki 2) Potrditev zapisnika 4. korespondenCne seje Sveta za radiodifuzijo 

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

SKLEP i t .  2IXVIII 
Potrdi se zapisnik 4. korespondenene seje, ki se je izvedla 24.04.2008, v besedilu kot izhaja 
iz dokumenta 3. 0012-28/200819, z dne 27.05.2008. 

K toEki 3) Pregled uresnicevanja sklepov s prejSnjih sej ter pobude in predlogi Clanov 
sveta - Evidenca o izvajanju sklepov in pobud 

V razpravi v zvezi z uresnieitvijo sprejetih sklepov, pobud in drugih predlogov je predsednik 
Sveta ugotovil, da ni nerealiziranih sklepov zadnje seje. Svet se je strinjal s predlogom 
predsednika, da se Evidenco o izvajanju sklepov in pobud po njenem pregledu razdeli na del 
v katerem bod0 zajeti sklepi sprejeti v letu 2007 in del s sklepi sprejetimi v letu 2008 ter da se 
v bodoCe osve2uje le del za leto 2008. 

Po razpravi v zvezi s prenovo graficne podobe internetne strani Sveta za radiodifuzijo je Svet 
soglasno s 6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih sprejel naslednji: 

SKLEP i t .  3/XVlll 
Svet za radiodifuzijo pooblaSCa SaSo Gnezda, da uredi vse potrebno z avtorjem izbranega 
logotipa (oblikovalcem) ter informatikom Agencije za pogto in elektronske zadeve, da se do 



sestanka delovne skupine za prenovo internetne strani SRDF, ki bo 17. junija 2008 ob 16.00 
uri pripravi predlog nove internetne strani SRDF. 

K toEki 4) Sklep o viSini meseEnih nagrad 

Po razpravi je Svet soglasno s 5 glasovi za, 0 proti in 1 vzdrianih, sprejel naslednji: 

SKLEP St. 4lXVlll 
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 
doloEi vigino nagrad za mesec maj 2008 za posamezne Elane, kot sledi: 
1. predsednik sveta: 

doc. dr. Dejan Jelovac - 753,45 EUR 

2. Clani sveta: 
mag. Valerij GraSiC - 251,15 ELlR 
Darko Brlek - 251 ,I 5 EUR 
mag. Borut Dolanc - 251 ,I5 EUR 
Mitja KataviE - 251,15 EUR 
Sebastjan StrmSek - 251,15 EUR 
mag. Miha Slamberger - 251 , I  5 ELlR 

IzplaCilo se izvede prvi naslednji delovni dan po prejetju sklepa. 

K toEki 4) Pregled prejetih poroEil izdajateljev televizijskih programov o izvajanju 
internih pravil (etiEnih kodeksov) iz 84. Elena Zakona o medijih 

Na zaEetku razprave je Elan Sveta g. Dolanc pripomnil ugotovitev, da na seji ni prisoten 
predstavnik Ministrstva za kulturo, predsednik Sveta pa dodal, da Svet ni prejel nobenega 
opraviCila vabljene osebe Ministrstva za kulturo. 

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

SKLEP St. 5/XVlll 
Svet ugotavlja, da je do 27. marca 2008 prejel Stirinajst (14) poroEil na podlagi petega 
odstavka 84. Elena Zakona o medijih in sicer Stirinajstih (14) razliEnih izdajateljev televizijskih 
programov od skupaj StiriinSestdesetih (64), ki so bili imetniki dovoljenja za izvajanje 
televizijske dejavnosti na dan 31.12.2007. 
Svet bo o tej ugotovitvi obvestil Ministrstvo za kulturo ter mu predlagal ustrezne ukrepe v 
skladu z njegovimi pristojnostmi. 

K toCki 6) Doseieni dele2i izdajateljev za preteklo leto 2007 

Po razpravi je Svet soglasno s 6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih sprejel naslednji: 
SKLEP St. 6/XVlll 

Svet se je seznanil s podatki, kot ti izhajajo iz gradiva nDoseieni deleii izdajateljev za 
preteklo leto 2007<<, predloienega k 6. toCki 18. seje Sveta. V razpravi je Svet ugotovil, da 
predpisanega deleia predvajanja slovenske glasbe ne dosegajo niti tisti, ki slovensko glasbo 
producirajo. Svet zaproSa Agencijo, da do nasled~je seje Sveta pripravi poroEilo o trenutnem 
stanju postopkov na tem pomembnem podroCju. 

Stan 3 od 5 



K toEki 7) Vloge za izdajo dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske 
dejavnosti - v predhodno mnenje : - Alpski odmevi, d.o.o., televizijski program Televizija Alpski odmevi (TV Alpski 

odmevi) 
- prenos dovoljenja: EVJ Elektroprom, d.o.o., televizijski program ETV, na druibo 

ETV mediji in turizem, d.o.0. 

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

SKLEP St. 71XVlll 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za poSto in elektronske komunikacije Republike Slovenije 
pozitivno predhodno mnenje k izdaji dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti druibi 
Alpski odmevi, d.o.o., Cesta svobode 11, 4260 Bled, za program Televizija Alpski odmevi 
( N  Alpski odmevi). 

SKLEP St. 8lXVlll 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za post0 in elektronske komunikacije Republike Slovenije 
pozitivno predhodno mnenje k prenosu dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti iz 
dru2be EVJ Elektroprom, d.o.o., Loke pri Zagorju 22, 1412 Kisovec, na druibo En/ mediji in 
turizem, d.o.0. Loke pri Zagorju 22, 141 2 Kisovec, za program E N .  

K toEki 8) Vloga javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za izdajo odloCbe o dodelitvi 
radijskih frekvenc na oddajni toCki: 

- Cepovan Lokve 957 MHz 
- Cepovan Lokve 89,3 MHz 

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

SKLEP St. 9lXVlll 
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 poobla5Cenec Miran Dolenec, 
za razsirjanje radijskega programa RADIO SLOVENIJA, drugi program - PROGRAM VAL 
202 NAL 2021 na oddajni totki Cepovan Lokve 95,7 MHz. 

SKLEP 5t. IOIXVIII 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za poSto in elektronske komunikacije Republike Slovenije 
pozitivno predhodno mnenje k izdaji odlotbe o dodelitvi radijskih frekvenc Radioteleviziji 
Slovenija, javni zavod, Kolodvorska 2, Ljubljana, ki jo zastopa pooblaSCenec Miran Dolenec, 
za razsirjanje radijskega programa RADIO SLOVENIJA, prvi program - PROGRAM A1 /A l l  
na oddajni toCki Cepovan Lokve 89,3 MHz. 

K toEki 9) Razno 
Naslednja, 19. seja Sveta bo 24. junija 2008, ob 15.00 uri. 

Predsednik Sveta je povedal, da je Svet prejel vabilo na tretjo toEko 32. seje Odbora za 
kulturo, Solstvo in Sport Driavnega Zbora RS, na kateri bo obravnavano PoroCilo Sveta za 
leto 2006. Dodal je Se, da je to predvsem poroCilo o delu Sveta prejsnjega mandata. 

Predsednik Sveta je opozoril, da so v reviji Medijska preia, majska izdaja, objavljeni trije 
Clanki na temo Strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v Republiki Sloveniji, in 
sicer Clanek dr. Sandre BaSiC Hrvatin in Clanka dveh predstavnikov Agencije za post0 in 



elektronske kornunikacije. Opozoril je, da je Elanek bivSe predsednice Sveta po njegovern 
rnnenju ialjiv do dokurnenta Ocena stanja radijskih in televizijskih prograrnov /...I, ki ga je 
pripravil Svet. 

Ga. KerSevan Srnokvina je dodala, da sta bila v Medijski preii v istern ternatskern sklopu 
objavljena 9e Elanek predstavnice Radia Aktual in Clanek predstavnice dolenjske regionalne 
televizije VaS kanal. Povedala je, da sta njen Elanek in Elanek g. KriSlja rezultat povabila ge. 
Brankice PetkoviC, prograrnske direktorice Mirovnega Instituta, ki ornenjeno revijo izdaja. Ga. 
PetkoviC je narnreE na javnern posvetu o predlogu Strategije razvoja radijskih in televizijskih 
prograrnov v RS, ki ga je Agencija organizirala januarja 2008, predstavnike Agencije povabila 
k predstavitvi zadevnega dokurnenta v ornenjeni reviji. Ga. KerSevan Srnokvina je poudarila, 
da sta bila Elanka oddana sredi marca 2008 in zato njuna vsebina odraia stanje zadeve v 
tistern obdobju. 

Predsednik Sveta je dejal, da Mirovni InStitut Svetu sploh ni ponudil rnoinosti predstavitve 
njegovih staliSC ter da se zdaj postavlja vpraSanje, ali bo SirSa javnost skozi te prispevke 
pravilno in ustrezno obveSEena o celotni zadevi. 

Clani Sveta, ki Se niso bili seznanjeni z obravnavanirni objavarni, so izrazili ieljo po vpogledu 
v Elanke. Ga. KerSevan Smokvina je pojasnila, da je revija v celoti dostopna na svetovnern 
spletu. Dogovorjeno je bilo, da se Clanorn Sveta posreduje povezava na spletno stran revije. 

Seja se je zakljuEila ob 18.50 uri. 
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r.-Qejan Jelovac 
pedsednik /' 


