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27. seje Sveta za radiodifuzijo, ki je bila v torek, 17. februarja 2009, 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. Valerij Grafit
mag. Borut Dolanc
Mitja Katavit
mag. Miha Slamberger
Ostali prisotni:
mag. Tomai Simonit, APEK
mag. Miha Krifelj, APEK
Branko Jezovgek, Ministrstvo za kulturo
mag. Tanja Kerfevan Smokvina, APEK
Tomai Gorjanc, APEK
Safa Gnezda, APEK

Na zatetku seje je predsednik Sveta ugotovil prisotnost petih tlanov Sveta in s tem skleptnost Sveta,
ugotovil je tudi prisotnost vabljenih oseb in dodal, da je eden od nenavzotih tlanov Sveta
posredovala opravitilo, da se seje ne more udeleiiti.
Na seji je bil soglasno s 5 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih sprejet naslednji dnevni red:

1. Potrditev zapisnika 26. seje Sveta za radiodifuzijo

2. Pregled uresnitevanja sklepov s prejfnjih sej ter pobude in predlogi tlanov sveta - Evidenca o
izvajanju sklepov in pobud
3. Sklep o vifini mesetnih nagrad
4. Vloga javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za izdajo odlotbe o dodelitvi radijskih frekvenc na
oddajni totki:
- Rob 91,5 MHz

5. Merila za izbiro med zainteresiranimi ponudniki programov za pridobitev radijskih frekvenc za
opravljanje radiodifuzije SploSni akt o spremembi sploinega akta o natrtu uporabe radijskih
frekvenc obravnava

-

6. Aktivno sodelovanje pri pripravi nove slovenske medijske zakonodaje v skladu z dolotili evropske
Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah - organizacija posveta
7. Razno

K totki 1) Potrditev zapisnika 26. seje Sveta za radiodifuzijo

Predsednik Sveta je dal na glasovanje potrditev zapisnika 26. seje Sveta.
Svet je s 4 glasovi za, 0 proti in 1vzdrian sprejel naslednji
SKLEP Zt. l/XXVII
Potrdi se zapisnik 26. seje Sveta za radiodifuzijo v predloienem besedilu.

K totki 2) Pregled uresnitevanja sklepov s prejjnjih sej ter pobude in predlogi Clanov sveta
Evidenca o izvajanju sklepov in pobud

-

Predsednik Sveta je prisotne obvestil, da se je dne 10. februarja 2009 sestala delovna skupina za
prenovo meril, rezultat sestanka pa je bila uskladitev stalift. Dodal je, da je zadeva na dnevnem redu
predmetne seje ter poudaril zadovoljstvo ob dejstvu, da se delo Sveta odvija tudi v Casu med sejami
in daje konkretne rezultate. Predsednik Sveta je sporotil tudi, da sta se s podpredsednikom Sveta g.
GraSiEem kot vabljeni osebi udeleiila 12. seje Komisije Driavnega sveta za kulturo, znanost, Solstvo in
;port, ki se je odvila 11. februarja 2009 in dodal, da se je Komisija DS v skladu s svojimi pristojnostmi
seznanila s PoroCilom Sveta za radiodifuzijo za leto 2007, re prej pa izkazala tudi konkretno zanimanje
v zvezi z delom Sveta za radiodifuzijo.
G. GraSit je predstavil vsebinske predloge Porotila Sveta za radiodifuzijo za leto 2008.

Ktotki 3) Sklep o viJini rnesetnih nagrad

Svet je soglasno, s 5 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih sprejel naslednji :
SKLEP 5t. 2/XXVII
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, 3t. 62/01, 115/06 in 100/07) in
upogtevaje vse kriterije, ki so kumulativno naSteti v 27. (ilenu Poslovnika, Svet doloti viJino nagrad za
mesec februar 2009 za posamezne tlane, kot sledi:

1. predsednik sveta:
izr.prof. dr. Dejan Jelovac - 718,77 EUR
2. tlani sveta:
mag. Valerij GraZiE - 239,59 EUR
Darko Brlek - 239,59 EUR
mag. Borut Dolanc - 239,59 EUR
Mitja KataviC - 23959 EUR
Sebastjan Strmrek - 239,59 EUR

mag. Miha Slamberger - 239,59 EUR
lzplatilo se izvede prvi naslednji delovni dan po prejetju sklepa.

K totki 4) Vloga javnega zavoda Radiotelevizija Slovenija za izdajo odlotbe o dodelitvi radijskih
frekvenc na oddajni toEki:
Rob 91,5 MHz

-

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

SKLEP M.3/XXVII
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za port0 in elektronske komunikacije Republike Slovenije pozitivno
predhodno mnenje k izdaji odloEbe o dodelitvi radijskih frekvenc Radioteleviziji Slovenija, javni zavod,
Kolodvorska 2, Ljubljana, ki jo zastopa poobla5Eenec Miran Dolenec, za razrirjanje radijskega
programa RADIO SLOVENIJA INTERNATIONAL/Radio Si/ na oddajni toCki Rob 91,5 MHz.

K totki 5) Merila za izbiro med zainteresiranimi ponudniki programov za pridobitev radijskih
frekvenc za opravljanje radiodifuzije Splojni a M o spremembi sploJnega akta o naErtu uporabe
radijskih frekvenc obravnava

-

Predsednik Sveta je uvodoma razloiil, da je gradivo k predmetni toEki dnevnega reda seje rezultat
sestanka delovne skupine za prenovo meril, ki se je sestala 10. februarja 2009 in da predstavlja
Eistopis na omenjenem sestanku usklajenih predlogov meril. clane Sveta in ostale prisotne je
predsednik Sveta obvestil tudi o prispelih pripombah Elana Sveta g. Brleka, ki pa so se nanarale na
predloge meril pred uskladitvijo, prispele pa so dan po izvedenem sestanku in dogovorjeni uskladitvi.
Po tem, ko je ga. Gnezda prisotnim razdelila fotokopije prispelih pripomb, se je seja na predlog
predsednika Sveta prekinila z 10 minutnim odmorom z namenom, da se prisotni seznanijo z vsebino
razdeljenega gradiva.
Seja se je prekinila ob 16.50 uri in se nadaljevala ob 17.00 uri.
Po odmoru, v katerem se je Svet seznanil z vsebino prispelih pripomb g. Brleka, je Svet nadaljeval
razpravo o predlogu meril, ki je bil dogovorjen na sestanku delovne skupine, t.j. 10. februarja 2009.
Po razpravi v kateri se je Svet dogovoril za manjje spremembe besedila gradiva, je Svet soglasno s 5
glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih sprejel nasled~ji

SKLEP St. 4/XXVII
Svet za radiodifuzijo sprejema merila za izbiro med zainteresiranimi ponudniki programov v
postopkih javnih razpisov za dodelitev raclijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije v naslednjem
besedilu:
1.Obseg lastne produkcije (0-7 toEk)

Namen tega merila je ponudnikom dodeliti toEke glede na minimalni obseg programskih vsebin
lastne produkcije ponujenega programa v tedenskem oddajnem Easu. Ponudniku, ki ima v svojem
programu vetji minimalni obseg programskih vsebin lastne produkcije v tedenskem oddajnem Easu,
se dodeli vet toEk.
Tabela 1: Lestvica, namenjena javnim razpisom za radijske programe

Minimalni obseg lastne produkcije v tedenskem oddajnem Easu

ToEke

(v odstotkih)
od 30,O % do 35,O %
vet od 35,O % do 40,O %
vet od 40,O % do 45,O %
vet od 45,O % do 50,O %
vet od 50,O %

0
1
3
5
7

Tabela 2: Lestvica, namenjenajavnim razpisom za televizijske programe

I

I

Minimalni obseg lastne produkcije v tedenskem oddajnem tasu
(v odstotkih)
od 20,O % do 25,O %
vetod 25,O % do 30,O %
vet od 30,O % do 35,O %
vet od 35,O % do 40,O %
vet od 40,O %

-,_I,._

l OCKe

0
1
3
5
7

Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov, navedenih v Dovoljenju, ki je priloieno
ponudbi.
Oceno ponudb pri merilu ))obseg lastne produkcije(( poda Svet.
2. PolitiEna nevtralnost programa (0-4 totke)
Ocena je vezana na izjavo o polititni nevtralnosti programa, ki jo ponudnik priloii v ponudbi. Ce
ponudnik priloii izjavo, prejme 4 totke, t e ponudnik ne priloii izjave, prejme 0 totk.
Oceno ponudb pri merilu ))polititna nevtralnost programacc poda Svet.
lzjava o polititni nevtralnosti programa se glasi:
Zavezujemo se, da bomo v primeru dodelitve pravice, za katero kandidiramo, v svojem programu
spoitovali natelo polititne nevtralnosti, pri temer bomo:
ob slede~juprofesionalnim in sploino sprejetim etitnim in estetskim standardom ter vrednotam
zagotovili iztrpno, poiteno, resnitno in celovito porotanje o dogodkih in dogajanjih;
ohranjali nepristransko razmerje do vseh oseb in ustanov, tem in dogodkov ter nazorov in polititnih
opredelitev;
poskrbeli, da bomo informacije o dogodku ali dogajanju preverili pri razlitnih virih ter omogotili
osebam in organizacijam, na katere se informacije nanagajo, da pojasnijo svoje videnje dogodka
oziroma dogqjanja;
posluialcem in/ali gledalcem z enakomerno in enakovredno predstavitvijo raznolikih mnenj in
staliit ponudili dovolj vsestranskih informacij, da si bod0 o posameznem dogodku, dogajanju ali
temi lahko oblikovali svoje mnenje, pri temer bomo poskrbeli, da bod0 dejstva in okoliitine
predstavljene celovito ter da bomo do vseh strani ohranili nepristransko drio;
poskrbeli, da ne bomo omogotali nesorazmernih moinosti za prisotnost v programskem tasu,
izraianje mnenj ali drugo ravnanje, ki bi ga bilo mogote razumeti kot podporo kateri od polititnih
opcij ali skupin pritiska;
poskrbeli, da v naiem porotanju o kontroverznih polititnih, gospodarskih in drugih javnih temah,
brez opredeljevanja za doloteno stran predstavimo vse nasprotujote si poglede in stalizta.

3. fanrska in tematska raznovrstnost programa (0-15 toEk)
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti totke glede na ianrsko in tematsko raznovrstnost
programskih vsebin v predvajanem programu. Ponudniku se dodeli toCke glede na to, kako
raznovrsten program ponuja, in sicer:
- 0 toEk, te v programu tedensko predvaja do 4 razlitne vrste programskih vsebin, ki so doloCene v
Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, i t . 77/02, v nadaljevanju:
Pravilnik),
- 5 toEk, Ee v programu tedensko predvaja 5 raznovrstnih programskih vsebin, ki so dolotene v
Pravilniku,
- 10 totk, Ee v programu tedensko predvaja 6 raznovrstnih programskih vsebin, ki so dolotene v
Pravilniku, in
- 15 totk, Ee v prograrnu tedensko predvaja 7 ali vet raznovrstnih programskih vsebin, ki so dolotene
v Pravilniku.
V primeru programsko specifitnega obmotja Svet podrobneje razdela merilo nianrska in tematska
raznovrstnostcc in doloti dodatne programske zahteve, ki se nanagajo na tematsko raznovrstnost.

Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov, navedenih v Dovoljenju, ki je priloieno
ponudbi.
Oceno ponudb pri merilu Ganrska in tematska raznovrstnost programacc poda Svet.
4. Stopnja razvitosti prizemeljske radiodifuzije na dolofenem obmotju (0-15 toCk)
Namen tega merila je ponudniku dodeliti toEke glede na prispevek njegovega programa k radiodifuziji
na razpisanem obrnotju.
Ponudnik prejrne 15 toclk, te :
ima vsaj 5 let izkujenj na podrotju radiodifuzije,
v tedenskem oddajnem Easu predvaja vsaj 5 raznovrstnih programskih vsebin, ki so dolotene
v Pravilniku, in
ima v programu, s katerim kandidira, najviiji sebtevek rninimalnih tedenskih povpreCij
deleiev posameznih zvrsti programskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem Casu
(toEka 2.e Dovoljenja) med vsemi ponudniki, katerih ponudbe se ocenjujejo.

-

Ponudnik, ki ne izpolnjuje vseh treh navedenih pogojev, prejme 0 totk.
Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov, navedenih v Dovolje~ju,ki je priloieno
ponudbi, in podatkov Agencije.
Oceno ponudb pri merilu ))stopnja razvitosti radiodifuzije na razpisanem obmotjucc poda Svet.
5. Dosezena stopnja pokritosti razpisanega obmotja z istim programom (0-7 toCk)
Ponudniki programov, ki fe oddajajo ponujeni program v soseSEini razpisanega obrnotja, imajo
prednost pred tistimi, ki i e oddajajo ponujeni program na oddaljenem obmotju. Za oddaljeno se
3teje takjno obmotje, ki z razpisanim ne more tvoriti homogenega radijskega omreija in bi v primeru
izdaje takbne odlotbe o dodelitvi radijskih frekvenc ustvarili nepovezane otoke istega programa. Za
tvorjenje homogenega radijskega omreija se Steje, Ee se razpisano obmoije nahaja manj kot 20 km
od obstojetega obmotja.

Stran 5 od 13

Za obstojete obmotje pokrivanja se upoSteva geografska obmotja pokrivanja, ki so dolotena v
obstojetih veljavnih odlotbah o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezen program.
Stopnja pokritosti posameznega razpisanega obmotja

ToCke
I

Ne tvori homogeno (oddaljenost od razpisanega obmotja je vetja ali enaka 20 km) ali

1

je vetja ali enaka 10 km in

0

4

maniSa od 10 km)

7

Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov Agencije.
Oceno ponudb pri merilu ndoseiena stopnja pokritosti razpisanega obmotjacc poda Agencija.
6. Mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja obmotja z novim
programom (0-6 totk)

Obmotje pokrivanja razpisane frekvence sega v obtino
. Za pozitivno mnenje
pristojnega organa navedene obtine o utemeljenosti pokrivanja obmotja obtine s ponujenim
programom, ki ga ponudnik pridobi po objavi razpisa, se ponudniku dodeli 6 totk.
Oceno ponudb pri merilu nmnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja
obmoiija z novim programomcc, poda Agencija.
7. Zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oz. regionalni radijski ali televizijski program (0-3
totke)

.

Ponudniku s sedeiem v
Obmotje pokrivanja razpisane frekvence sega v obtino
navedeni obtini se dodeli 3 toCke, te ponudbi priloii zagotovilo, ki ga pridobi po objavi razpisa, da
obtina, v kateri ima ponudnik svoj sedei in v katero hkrati sega obmotje pokrivanja razpisane
frekvence, podpira lokalni oziroma regionalni radijski program.
Oceno ponudb pri merilu ))zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma regionalni radijski
program((, poda Agencija.
8. Ekonomsko stanje prosilca (0-15 totk)

razpisne
Pri merilu ekonomsko stanje se na podlagi priloienih dokazil, ki so zahtevana v totki
dokumentacije, ponudniku dodelijo totke glede na viiino poslovnih prihodkov iz naslova
radijske/televizijske dejavnosti, po standardni klasifikaciji opredeljene s Sifro 60.100/60.200, v
preteklem poslovnem letu.
Tabela 1: Lestvica, namenjena javnim razpisom za radijske programe

Poslovni prihodki i z naslova radijske dejavnosti v preteklem poslovnem
letu
do 100.000 €
vet od 100.000 € do 250.000 €
vet od 250.000 € do 500.000 €
vet od 500.000 € do 750.000 €
vet od 750.000 €

Totke

-

0
3
7
10
15

Tabela 2: Lestvica, namenjenajavnim razpisorn za televiIijske prograrne
Poslovni prihodki iz naslova televizijske dejavnosti v preteklem
poslovnem letu
do 500.000 €
vet od 500.000 € do 750.000 €
vet od 750.000 € do 1.000.000 €
vet 1.000.000 € do 1.500.000 €
vetod 1.500.000t

Totke

--

0
3
7
10

15

Oceno ponudb pri merilu ))ekonomsko stanjecc poda Agencija.
9. Tehnitna in kadrovska usposobljenost (0-15 totk)

Pri merilu tehniCna in kadrovska usposobljenost se loteno ocenjujeta tehnitna in loteno kadrovska
usposobljenost za oddajanje radijskega/televizijskega programa, ponudniku pa se lahko dodeli od 0
do 15 totk.
9.1. Tehnitna usposobljenost za oddajanje radijskegajtelevizijskega programa (0-7 totk)
Obrazec za merilo za tehnitno usposobljenost priprave radijskega programa

1

Vrednost tehnitne o ~ r e m e
za produkcijo radijskega programa
za postprodukcijo radijskega prograrna
za predvajanje radijskega prograrna
za arhiviranje radijskega programa

1

Nabavna vrednost v ELlR

1
-

Opis posameznih skupin:
1. Oprema za produkcijo radijskega programa obsega tehnitno opremo, ki se uporablja za
ustvarjanje vsebin radijskega programa: tehnitna oprema za snemanje ali prenose v iivo in
tehnitna oprema, ki se posredno ali neposredno uporablja pri snemanju ali prenosih v iivo
(studio, studijska oprema, scenografija, scenski rekviziti, ...);
2. oprema za postprodukcijo radijskega programa obsega tehnitno opremo, ki se uporablja za
obdelavo posnetih vsebin za potrebe predvajanja ali arhiviranja;
3. oprema za predvajanje radijskega programa obsega tehnitno opremo, ki se uporablja za
predvajanje vsebin za potrebe radiodifuznega oddajanja programa;
4. oprema za arhiviranje radijskega prograrna obsega tehnitno opremo, ki se uporablja za
shranjeva~javsebin za potrebe kasnejfega predvajanja ali kasnejSe obdelave;
5. posamezno osnovno sredstvo je lahko zajeto samo v eni skupini tehniEne opreme, ne glede
na to ali se uporablja v vet skupinah tehniEne opreme ali pa samo v eni.
stevilo totk za posamezno skupino
Vrednost tehniCne opreme za produkcijo radijskega programa
Do 10.000 EUR
Vet od 10.000 EUR do 30.000 EUR
Vet od 30.000 EUR

Toeke
0
1.2
2.8

Vrednost tehniine opreme za postprodukcijo radijskega programa
Do 10.000 EUR

ToEke
0

r

Vet od 10.000 EUR do 30.000 EUR
Vet od 30.000 EUR

0.9
2.1

Vrednost tehnitne opreme za predvajanje radijskega programa
Do 10.000
- - - -EUR
Vet od 10.000 EUR do 30.000 EUR
Vet od 30.000 EUR

ToEke
n
"
0.75
1.75

Vrednost tehnitne opreme za arhiviranje radijskega programa
Do 2.000 EUR
Vet od 2.000 EUR do 5.000 EUR
Vet od 5.000 EUR

ToEke
0
0.15
0.35

-

--

-

Obrazec za merilo za tehnitno usposobljenost priprave televizijskega programa

I

1

Vrednost tehnitne o ~ r e m e
za produkcijo televizijskega programa
za postprodukcijo televizijskega programa
za predvaianie televiziiskena Droarama
za arhiviranje televizijskega programa

I

Nabavna vrednost v EUR
-

- -

I

- -

Opis posameznih skupin:
6. Oprema za produkcijo televizijskega programa obsega tehnitno opremo, ki se uporablja za
ustvarjanje vsebin televizijskega programa: tehnitna oprema za snemanje ali prenose v iivo
in tehniEna oprema, ki se posredno ali neposredno uporablja pri snemanju ali prenosih v iivo
(studio, studijska oprema, scenografija, scenski rekviziti, ...);
7. oprema za postprodukcijo televizijskega programa obsega tehnitno opremo, ki se uporablja
za obdelavo posnetih vsebin za potrebe predvajanja ali arhiviranja;
8. oprema za predvajanje televizijskega programa obsega tehnitno opremo, ki se uporablja za
predvajanje vsebin za potrebe radiodifuznega oddajanja programa;
9. oprema za arhiviranje radijskega programa obsega tehnitno opremo, ki se uporablja za
shranjevanja vsebin za potrebe kasnejiega predvajanja ali kasnejie obdelave;
10. posamezno osnovno sredstvo je lahko zajeto samo v eni skupini tehnitne opreme, ne glede
na to ali se uporablja v vet skupinah tehnitne opreme ali pa samo v eni.
Stevilo toEk za posamezno skupino

1

Vrednost tehnitne opreme za produkcijo televizijskega programa
Do 50.000 EUR
Vet od 50.000 EUR do 300.000 EUR
Vet od 300.000 EUR

ToEke
0
1.2
2.8

Vrednost tehnitne opreme za postprodukcijo televizijskega programa
Do 200.000 EUR
Vet od 200.000 EUR do 500.000 EUR
Vet od 500.000 EUR

ToEke
0
0.9
2.1

VeE od 100.000 EUR do 300.000 EUR
Vet od 300.000 EUR

,

0.75
1.75

Stran 8 od I 3

Vrednost tehnitne opreme za arhiviranje televizijskega programa
Do 100.000 EUR
Vet od 100.000 EUR do 300.000 EUR
Vet od 300.000 EUR

Totke
0
0.15
0.35

Oceno ponudb pri podmerilu ))tehnitna usposobljenost za oddajanje radijskega/televizijskega
programacc poda Agencija.
9.2. Kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega/televizijskega programa (0-8 toEk)
Pri podrnerilu kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega/televizijskega programa se
ponudniku dodelijo totke glede na itevilo zaposlenih ter glede na zaposlitev na delovnih mestih
kljuCnih za opravljanje radijske/televizijske dejavnosti.
9.2.1 Stevilo zaposlenih
Ponudniku se dodeli od 0 do 3 toCke glede na 3tevilo zaposlenih, ki sodelujejo pri produkciji programa
in imajo s ponudnikom vsaj eno leto, 3teto pred rokom za oddajo ponudbe, sklenjeno pogodbo o
zaposlitvi za doloten ali nedoloten tas, v obeh primerih s polnim delovnim Casom.
Stevilo zaposlenih pri ponudniku
0

ToCke
0

1-5
-

6-10

1
2

vet kot 10

3

-

1

9.2.2 Zaposlitev na delovnih mestih, kljutnih za opravljanje radijske/televizijske dejavnosti
Ponudniku se dodeli od 0 do 5 toCk, Ce delavci, ki ustrezajo pogojem navedenim pod totko 9.2.1 pri
ponudniku opravljajo delovne naloge spodaj navedenih kljutnih delovnih mest za opravljanje
radijske/televizijske dejavnosti. Za vsako kljuCno delovno mesto prejrne ponudnik 1toCko (0,s toCke v
primeru televizijske dejavnosti), Ce iz podatkov, navedenih v obrazcu, priloienem pod totko
ponudbe, izhaja, da vsaj en delavec (ki ustreza pogojem navedenim pod toEko 9.2.1) opravlja delovne
naloge tega kljutnega delovnega mesta.
Pri tem se upoitevajo tako nazivi delovnih mest, ki ustrezajo spodaj opredeljenim kljuCnim delovnim
mestom, kakor tudi delovne naloge, opredeljene v pogodbi o zaposlitvi delavcev na drugih delovnih
mestih, ki jih je mot iteti v okvir posameznega kljutnega delovnega mesta za opravljanje
radijske/televizijske dejavnosti.

Jobelo 1:Kljuc'no delovno mesto za izvojanje radijske dejavnosti
Zap. it.
1.
2.
3.
4.

5.

Kljutno delovno mesto
Odgovorni urednik
Novinar
Radijski voditelj
Glasbeni opremljevalec ali glasbeni urednik
Tonski tehnik
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Tabela 2: Kljuc'na delovna mesta za izvajanje televizQskedejavnosti
Zap. Zt.

3.
4.
5.

r

Kljufno delovno mesto

Novinar
Reiiser
Producent

6.
7.
8.
9.

10.

S
n
e
m
a
l
e
c
Montaier
Osvetljevalec
Me5alec slike
Tonski tehnik

Kadrovska usposobljenost ponudnika se ocenjuje na podlagi podatkov, ki jih ponudnik navede v
obrazcu, ki se nahaja pod totko
razpisne dokumentacije.

Obrazec, ki qa izpolni ponudnik: Pregled pogodb o zaposlitvi za dolofen in nedolofen fas, v obeh
primerih s polnim delovnim fasom, ki jih ima ponudnik sklenjene s svojimi zaposlenimi, ki sodelujejo
pri produkciji programs.
Zap.3.

Datum
sklenitve
pogodbe

Doseiena
formalna
izobrazba

Naziv
delovnega
mesta

Navedba delovnih
nalog, opredeljenih
v pogodbi o
zaposlitvi, ki jih je
mot Steti v okvir
kljuCnih delovnih
mest

Vrsta pogodbe o
zaposlitvi
(doloten/nedoloten
tas)

r

Oceno ponudb pri podmerilu nkadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega/televizijskega
programacc poda Svet.
10. Stevilo potencialnih uporabnikov (0-4 tofke)
Ponudniki programov, ki bi z razpisanim obmotjem pridobili vetji odstotek novih uporabnikov
(poslu~alcev), imajo prednost pred drugimi ponudniki. Merilo je razmerje med potencialnimi
uporabniki znotraj razpisanega obmotja in uporabniki znotraj obstojetega obmotja pokrivanja. Za
obstojeta obmotja pokrivanja se upojteva obmotja pokrivanja, ki so dolotena v obstojetih veljavnih
odlotbah o dodelitvi radijskih frekvenc za posamezen program.

I Stevilo potencialnih uporabnikov

Totke

Nov program
Razpisano obmotje predstavlja manj kot 5% obstojetih uporabnikov
Razpisano obmotje predstavlja 5% ali vet, vendar manj kot 10%obstojetih
uporabnikov
Razpisano obmotje predstavlja 10%ali vet obstojetih uporabnikov

7

O
2
4

Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov Agencije.
Oceno ponudb pri merilu ))ftevilo potencialnih uporabnikovcc poda Agencija.
11. Dosedanje izkufnje ponudnika na podrotju radiodifuzije (0-8 totk)

Dosedanje izkufnje ponudnika na podrotju radiodifuzije se ocenjuje glede na ftevilo let delovanja
ponudnika na podrotju radiodifuzije. Steje se, da ponudnik deluje na podrotju radiodifuzije toliko let,
kolikor let je minilo od izdaje prvega akta Agencije ali njenih pravnih prednikov, s katerirn je bila
ponudniku dovoljena uporaba radijskih frekvenc za radiodifuzijo.
Stevilo let delovanja ponudnika
manj kot 1leto
1-3

1

13 ali vet

1

1

Totke
0

]

1

1

8

1

Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov Agencije.
Oceno ponudb pri merilu ))dosedanje izkufnje ponudnika na podrotju radiodifuzijecc poda Agencija.
12. Trajanje programa (0-1totka)
Namen tega merila je ponudnikom dodeliti totke glede na trajanje (obseg) programa v tedenskem
oddajnem bsu. Ponudniki, katerih program traja 168 ur, prejmejo 1 totko, ponudniki, katerih
program traja manj kot 168 ur, prejmejo 0 totk.
Trajanje programa
manj kot 168 ur
168 ur

0
1

Ponudbe se pri tem merilu ocenjujejo na podlagi podatkov, navedenih v Dovoljenju, ki je priloieno
ponudbi.
Oceno ponudb pri merilu Wajanje (obseg) programacc poda Svet.

-

Dodatno merilo Prednostno upoftevanje programov posebnega pomena
Dodatno merilo ))prednostno upojtevanje programov posebnega pomenacc se uporabi v primeru, da
dve ali vet ponudb doseieta enako vsoto totk. Za eno mesto visje bo uvrftena tista ponudba, katere
ponudnik predloii dokazilo, da ima program, s katerim kandidira, status programa posebnega
pomena iz 77., 79., 80. in 81. Clena ZMed.

Kot dokazilo Jteje fotokopija odlotbe o dodelitvi statusa lokalnega, regionalnega, Ptudentskega ali
nepridobitnega programa posebnega pomena.
Razvrstitev ponudb z uporabo merila ))prednostno upoStevanje programov posebnega pomenacc na
podlagi uradne evidence imetnikov odlotb o dodelitvi radijskih frekvenc poda Svet.
Dodatno merilo za enake ali podobne programske ponudbe
V primeru, da dva ali vet ponudnikov doseie enako vsoto totk in imajo vsi programi, s katerimi ti
ponudniki kandidirajo, hkrati tudi status programa posebnega pomena, bo za eno mesto viPje
uvrrtena ponudba tistega izdajatelja programa, ki pokriva manjie razpisano obmotje (ene ali veE
lokalnih skupnosti oz. regije) s sedeiem na obmotju, ki mu je program namenjen.
Razvrstitev ponudb z uporabo dodatnega merila za enake ali podobne programske ponudbe poda
Svet.
Po sprejetem sklepu je predsednik Sveta izrazil zadovoljstvo ob zakljutenem delu in zahvalo za
strokovno podporo.
K totki 6) Aktivno sodelovanje pri pripravi nove slovenske medijske zakonodaje v skladu z dolotili
evropske Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah organizacija posveta

-

Predsednik Sveta je na zatetku razprave spomnil na delavnico ))lzzivi regulacije avdiovizualnih
medijskih storitevcc, ki jo je 5. februarja 2009 organizirala Agencija za pojto in elektronske
komunikacije RS. Poudaril jet da Svet, izhajajot iz svojih pristojnosti, vidi potrebo po organiziranju
posveta o konceptualnih spremembah medijske zakonodaje, in dodal, da bi se tako izvlekli iz razprav
o preteklosti in se usmerili na prihodnost. Predsednik Sveta je dodal tudi, da bi Svet lahko s takim
posvetom uspejno prispeval k oblikovanju zakonodaje, in menil, da posredovanje mnenj k
zakljutenim zadevam nima pravega smisla.
Po razpravi je Svet soglasno, s 5 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih sprejel naslednji:
SKLEP Zt. S/XXVII
Svet za radiodifuzijo bo v skladu s svojo vlogo aktivno sodeloval pri pripravi nove slovenske medijske
zakonodaje v skladu z dolotili evropske Direktive o avdiovizualnih medijskih storitvah, tako da bo
organiziral in izvedel posvet o konceptu novega medijskega zakona, na katerega bod0 povabljeni
predstavniki kljutnih deleinikov v medijih. Za organizacijo predmetnega posveta se ustanovi delovna
skupina v sestavi:
mag. Borut Dolanc, Elan Sveta za radiodifuzijo
- mag. Miha Slamberger, Clan Sveta za radiodifuzijo
- izr. prof. dr. Dejan Jelovac, predsednik Sveta za radiodifuzijo

-

K toZki 7) Razno

Naslednja seja bo 31. marca 2009, Svet pa je v skladu z ustaljeno prakso sklicevanja sej na zadnji
torek v posameznem mesecu predvidel naslednje datume sej v letu 2009:
- 21. april2009
- 26. maj 2009
- 23. junij 2009
- 28. julij 2009
- 25. avgust 2009

-

29. september 2009
27, oktober 2009
24. november 2009
15. december 2009

7.2
Predsednik Sveta je spornnil na predloge udeleibe mednarodnih konferenc, ki jih je na januarski seji
predstavil podpredsednik Sveta g. GraSiE. Po razpravi glede viSine in vrste stroSkov, ki jih zahteva
udeleiba enega tlana na eni izmed predlaganih konferenc, je bil sprejet dogovor, da se prihajajote
mednarodne konference IPTV World forum 2009 v Londonu konec marca udeleii g. GraZiE.

Seja se je zakljutila ob 18.52 uri.
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