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24. seje Sveta za radiodifuzijo, ki je bila v torek, 25. novembra 2008, ob 16.00 uri na sedeiu Sveta za 
radiodifuzijo, Stegne 7, v Ljubljani. 

Prisotni Elani Sveta za radiodifuzijo: 
izr.prof. dr. Dejan Jelovac (predsednik) 
mag. Borut Dolanc 
Mitja Katavit 
Sebastjan Strm5ek 
mag. Miha Slamberger 

Ostali prisotni: 
mag. Tomai Simonit, APEK 
Branko Jezovjek, Ministrstvo za kulturo 
Teja AntonEit, APEK 
Sa5a Gnezda, APEK 

Na zatetku seje je predsednik Sveta ugotovil prisotnost petih Clanov Sveta in s tern skleptnost Sveta, 
ugotovil je tudi prisotnost vabljenih oseb in dodal, da sta nenavzota tlana Sveta posredovala 
opravifilo, da se seje ne moreta udeleiiti. 

Na seji je bil soglasno s 5 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih sprejet naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 23. seje Sveta za radiodifuzijo 

2. Pregled uresnitevanja sklepov s prejJnjih sej ter pobude in predlogi Elanov sveta - Evidenca o 
izvajanju sklepov in pobud 

3. Sklep o viJini mesetnih nagrad 

4. Vloga za izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti - v predhodno mnenje: 
- ASPN, d.o.o., za televizijski program SPORT TV 

5. tistopis dokumenta delovne skupine za prenovo meril za izbiro med zainteresiranimi ponudniki 
programov za pridobitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije 



6. Evropski pristop k medijski pismenosti v digitalnem okolju - razprava 

7. Razno 

K toZki 1) Potrditev zapisnika 23. seje Sveta za radiodifuzijo 

Predsednik Sveta je dal na glasovanje potrditev zapisnika 23. seje Sveta. 

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

SKLEP ft.l/XXIV 
Potrdi se zapisnik 23. seje Sveta za radiodifuzijo v predloienem besedilu. 

K totki 2) Pregled uresnitevanja sklepov s prejfnjih sej ter pobude in predlogi tlanov sveta - 
Evidenca o izvajanju sklepov in  pobud 

V zvezi z uresnititvijo sprejetih sklepov, pobud in drugih predlogov je predsednik Sveta ugotovil, da 
ena pobuda sprejeta na zadnji seji ni realizirana, sklepi zadnje seje, pa so vsi razen enega, realizirani. 
V zvezi z nerealizirano pobudo je bilo dogovorjeno, da se vsebina zadeve uvrsti na dnevni red 
naslednje seje, glede nerealiziranega sklepa, pa je predsednik Sveta prevzel pobudo za uskladitev 
termina za sestanek z direktorjem Agencije. 

K totki 3) Sklep o viZini mesetnih nagrad 

Svet je soglasno, s 4 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih (pri glasovanju je bil odsoten Elan Sveta g. 
Dolanc) sprejel naslednji : 

SKLEP gt.Z/XXIV 
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni l ist RS, it. 62/01, 115/06 in 100/07) in 
upoitevaje vse kriterije, ki so kumulativno naiteti v 27. Elenu Poslovnika, Svet doloti viiino nagrad za 
mesec november 2008 za posamezne Elane, kot sledi: 

1. predsednik sveta: 
izr.prof. dr. Dejan Jelovac - 742,14 EUR 

2. Elani sveta: 
mag. Valerij GraZiE - 247,38 EUR 
Darko Brlek - 247,38 EUR 
mag. Borut Dolanc - 247,38EUR 
Mitja KataviE - 247,38 EUR 
Sebastjan Strmiek - 247,38 EUR 
mag. Miha Slamberger - 247,38 EUR 

IzplaEilo se izvede prvi naslednji delovni dan po prejetju sklepa. 

K totki 4) Vloga za izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti - v predhodno mnenje: 
- ASPN, d.o.o., za televizijski program SPORT TV 



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

SKLEP St. 3/XXIV 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za post0 in elektronske komunikacije Republike Slovenije pozitivno 
predhodno mnenje k izdaji dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti druibi ASPN, d.o.o., Vojkova 
cesta 49,1000 Ljubljana, za program SPORT TV. 

K totki 5) tistopis dokurnenta delovne skupine za prenovo rneril za izbiro rned zainteresiranirni 
ponudniki prograrnov za pridobitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije 

Predsednik Sveta je prisotnim razloiil, da je gradivo predmetne totke rezultat dveh sestankov 
delovne skupine za prenovo meril za izbiro med zainteresiranimi ponudniki programov za pridobitev 
radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije, ki sta bila 12. novembra z zatetkom ob 15:OO uri in na 
dan pred sejo, t.j. 24. novembra 2008 z zatetkom ob 11:OO uri, udeleiili pa so se jih predstavniki 
Agencije in predsednik Sveta. Dodal je re, da je gradivo, ki so ga vabljeni na zadevno sejo prejeli 
skupaj z vabilom, rezultat prvega omenjenega sestanka (z dne 12. novembra) ter da gradivo, ki ga je 
ga. Gnezda prisotnim uvodoma k predmetni totki razdelila, predstavlja tistopis dopolnjene verzije 
dokumenta, ki je rezultat sestanka na dan pred sejo (24. novembra) in nadomejta prej omenjeno 
gradivo, prejeto z vabilom. Za seznanitev z vsebino nadomestnega gradiva je predsednik Sveta 
predlagal 10 minutni odmor. Seja se je prekinila ob 16.30 uri. 

Seja se je nadaljevala ob 16.43 uri in se po poglobljeni razpravi ponovno prekinila z desetminutnim 
odmorom ob 19.02 uri. 

Seja se je nadaljevala ob 19.13 uri. 

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

SKLEP St. 4/XXIV 
Svet za radiodifuzijo je po tehtni razpravi na 24. seji, dne 25. 11.2008 v zvezi s predloienim 
tistopisom dokumenta delovne skupine za prenovo meril za izbiro med zainteresiranimi ponudniki 
programov za pridobitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije ugotovil, da se strinja z 
vsebino meril navedenih v predmetnem dokumentu pod totkami 1,3,4,5,6,7,8,10,12. 

V zvezi z vsebino meril navedenih v predmetnem dokumentu pod totkami 2, 9.1, 9.2 in 11 Svet za 
radiodifuzijo ugotavlja, da je treba vsebino dokumenta dopolniti oziroma spremeniti, in sicer tako, da 
se: 

- pri merilu pod totko 2, kot opcija doda vsebina merila, navedenega v dokumentu Ocena stonjo 
rodijskih in televizijskih progromov, prenovljeno progromsko merilo in priporotilo zo rozvoj 
rodiodifuzije no Slovenskem pod podtotko 2 totke 3.3 Merila; 

- pri merilu pod totko 9.1 besedilo nadomesti z novim besedilom, ki bo vkljutil koncept tehnitnega 
elaborata; 

- pri merilu pod totko 9.2 besedilo )Stet0 do roka za oddajo ponudbecc nadomesti z besedilom )Stet0 
pred rokom za oddajo ponudbecc; 

- pri merilu pod totko 11, kot opcija doda vsebina merila, navedenega v dokumentu Oceno stonjo 
rodijskih in televizijskih progromov, prenovljeno progromsko merilo in priporotilo zo rozvoj 
rodiodifuzije no Slovenskem pod podtotko 11 totke 3.3 Merila. 



Dogovorjene spremembe v obravnavano besedilo bo vnesel predsednik Sveta. 

tistopis besedila bo Svet predloiil neodvisnemu pravnemu strokovnjaku z namenom pravne presoje 
ustreznosti meril z veljavnimi predpisi in pravno varnostjo. 

PlaEilo opravljene storitve bo Svet plaEal iz  postavke wunanja strokovna podporacc finantnega naErta 
Sveta za radiodifuzijo za leto 2008, Jt. 0012-105/2007/2 z dne 23.10.2007. 

Za izbiro neodvisnega strokovnjaka in predloiitev besedila v presojo se na podlagi 12. Elena 
Poslovnika Sveta za radiodifuzijo ustanovi delovna skupina v sestavi: 

- g. Borut Dolanc (Elan Sveta za radiodifuzijo) 
- g. Miha Slamberger(Elan Sveta za radiodifuzijo) 
- g. Sebastjan StrmJek (Elan Sveta za radiodifuzijo) 

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

SKLEP St. 5/XXIV 
Svet za radiodifuzijo prosi Agencijo, da do naslednje redne seje Sveta pripravi nov predlog merila 
TehniEna usposobljenost za oddajanje ra/tv programa, tako da bo to, v skladu z na predmetni seji 
danim predlogom direktorja Agencije za poJto in elektronske komunikacije RS, vsebovalo obrazec za 
pripravo elaborata tehnitne usposobljenosti zainteresiranega ponudnika za oddajanje ra/tv 
programa in bo na podlagi podatkov navedenih v tem obrazcu mogoEe ponudbe zainteresiranih 
ponudnikov predloiene na javne razpise za pridobitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije 
ustrezno oceniti. 

K toEki 6) Evropski pristop k medijski pismenosti v digitalnem okolju - razprava 

V razpravi, v kateri je predsednik Sveta poudaril pomembnost medijske pismenosti, ter predstavil 
nekatere predloge za njeno uveljavitev v Sloveniji, se je Svet med drugim strinjal, da aktivnost Sveta 
na polju razvoja medijske pismenosti predstavlja enega od pomembnejjih elementov delovanja Sveta 
v letu 2009 ter sprejel dogovor o premisleku glede konkretnih predlogov o vlogi Sveta na tem 
podrotju. 

K toEki 7) Razno 

7.1 ) 
Naslednja, 25. seja Sveta bo 16. decembra 2008, ob 14.00 uri. 

Seja se je zakljutila ob 20.50 uri. 

Zapisnik pripravila: 
SaZa Gnezda predsednik 

. - 


