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30. seje Sveta za radiodifuzijo, ki je bila v torek, 26. maja 2009, ob 16.00 uri na sedeiu Sveta za 
radiodifuzijo, Stegne 7, v Ljubljani. 

Prisotni tlani Sveta za radiodifuzijo: 
izr.prof. dr. Dejan Jelovac (predsednik) 
mag. Valerij Grajit 
Sebastjan Strmjek 
mag. Miha Slamberger 

Ostali prisotni: 
mag. Miha Krijelj, APEK 
mag. Tanja Kerjevan Smokvina, APEK 
Tomai Gorjanc, APEK 
Anie Koljek, APEK 
Ivan Seljak, Radio Cerkno, d.o.0. 

Na zatetku seje je predsednik Sveta ugotovil prisotnost jtirih tlanov Sveta in s tem skleptnost Sveta. 
Predsednik Sveta je ugotovil tudi prisotnost vabljenih oseb in posredoval opravitila odsotni tlanov 
Sveta in direktorja APEK, da se seje ne morejo udeleiiti. 

Na seji je bil soglasno s 4 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih sprejet naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 29. seje Sveta za radiodifuzijo 

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

3. Sklep o vijini mesetnih nagrad 

4. Javni razpis za dodelitev pravice razgirjanja televizijskih programov v digitalni radiodifuzni tehniki 
na obmotju Republike Slovenije - v soglasje 

5. Vloga za pridobitev 20 ali vet odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleia oziroma deleia 
glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja radijskega programa - v predhodno mnenje: 
- Radio Cerkno, d.o.o., Platijeva ulica 39, 5282 Cerkno za pridobitev deleia v premoienju 

druibe Radio Kobarid, d.o.o., Gregortiteva ulica 20, 5222 Kobarid; 



6. PoroEila o izvajanju internih pravil (etiEnih kodeksov) izdajateljev televizijskih prograrnov na 
podlagi 84. Elena Zakona o rnedijih 

7. PoroEilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2008 - seznanitev s potekorn priprav 

8. Razno 

K toEki 1) Potrditev zapisnika 29. seje Sveta za radiodifuzijo 

Predsednik Sveta je dal na glasovanje potrditev zapisnika 29. seje Sveta. 

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

SKLEP Zt. 1/XXX 
Potrdi se zapisnik 29. seje Sveta za radiodifuzijo v predloienern besedilu z naslednjo sprernernbo: 
Pod toEko Razno 6.1 se v besedilo kot Eetrti stavek ustrezno urnesti uG. Kriielj je pojasnil tudi, da 
Zakon o elektronskih kornunikacijah predvideva rnoinost pridobitve frekvenc za prireditve in za ta 
narnen Agencija potrebuje proste frekvence, saj bi v nasprotnern prirneru to zakonsko doloEilo 
predstavljalo rnrtvo Erko na papirju.cc 

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

G. Gnezda je povzela sklepe sprejete na zadnji seji, predsednik Sveta pa ugotovil, da so vsi sklepi 
zadnje, 29. seje Sveta realizirani. 

K toEki 3) Sklep o vifini meseEnih nagrad 

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

SKLEP ft. 2/XXX 
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, i t .  62/01, 115106 in 100/07) in 
upoitevaje vse kriterije, ki so kurnulativno naiteti v 27. Elenu Poslovnika, Svet doloti viiino nagrad za 
rnesec rnaj 2009 za posamezne Elane, kot sledi: 

1. predsednik sveta: 
izr.prof. dr. Dejan Jelovac - 715,242 EUR 

2. Elani sveta: 
mag. Valerij GrafiE - 238,414 EUR 
Darko Brlek - 238,414 EUR 
mag. Borut Dolanc - 238,414 ELlR 
Mitja KataviE - 238,414 ELlR 
Sebastjan Strrniek - 238,414 EUR 
mag. Miha Slarnberger - 238,414 EUR 

IzplaEilo se izvede prvi naslednji delovni dan po prejetju sklepa. 



K totki 4) Javni razpis za dodelitev pravice raziirjanja televizijskih programov v digitalni 
radiodifuzni tehniki na obmotju Republike Slovenije - v soglasje 

Predsednik Sveta je povzel vsebino dopisa Agencije ter v zvezi z dejstvom, da so iz  prvega 
multipleksa po le nekaj meseEnem oddqjanju izstopili itirje izdqjatelji televizijskih programov s 
pravico razjirjanja svojega programa v digitalni radiodifuzni tehniki, postavil vpraianje, zakaj se je to 
zgodilo, kateri so razlogi za navedeno, in izpostavil, ali ne bi bilo morda smiselno odpraviti razloge za 
ta odklon, preden se uvede nov javni razpis za dodelitev tovrstnih pravic. 
G. Krirelj je pojasnil, da je Agencija organizirala tri sestanke z izdajatelji, ki so izstopili i z  prvega 
multipleksa, ter z operaterjem tega multipleksa, na katerih je skuiala ugotoviti razloge za izstop in 
poiskati naEin za odpravo teh razlogov. Agencija po vseh teh sretanjih predvideva, da gre za 
taktiziranje nekaterih izdajateljev, predvsem zaradi razmeroma dolgega prehodnega obdobja in 
visokih stroikov za istotasno oddajanje na analogni in digitalni platformi. Po obiirni razpravi je Svet 
soglasno s 4 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih, sprejel naslednji: 

SKLEP it. 3/XXX 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za poito in elektronske komunikacije Republike Slovenije soglasje k 
sklepu o uvedbi javnega razpisa za dodelitev pravic razgirjanja televizijskih programov v digitalni 
radiodifuzni tehniki na obmotju Republike Slovenije in soglasje k merilom za izbiro najboljiih 
ponudnikov, v besedilu kot izhaja iz  dokumenta 3.38141-5/2009-1, s tem, da se: 
- pri merilu nObseg lastne produkcijecc spremeni razpon toEk iz  NO-12cc na no-10a in ustrezno temu 

razporedijo toEke v tabeli predmetnega merila; 
- pri merilu nDolgoroEna vzdrinost lastne produkcijecc spremeni maksimalno itevilo toCk iz  no-8a na 

no-10a in ustrezno temu popravi tudi besedilo predmetnega merila. 

K totki 5) Vloga za pridobitev 20 ali vet odstotkov lastninskega ali upravljalskega deleia oziroma 
deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja radijskega programa - v predhodno mnenje: 

- Radio Cerkno, d.o.o., Platiieva ulica 39, 5282 Cerkno za pridobitev deleia v premoienju 
druibe Radio Kobarid, d.o.o., Gregortiteva ulica 20,5222 Kobarid; 

Predsednik Sveta je na zaEetku razprave g. Seljaku, direktorju druibe Radio Cerkno, d.o.o., ponudil 
moinost predstavitve oziroma pojasnitve vloge druibe Radio Cerkno, d.o.0. za pridobitev 
lastninskega ali upravljalskega deleia oziroma deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja 
radijskega programa Alpski val, druibi Radio Kobarid, d.o.0. G. Seljak je prisotnim pojasnil, da obe 
druibi tesno sodelujeta, da sta si zelo podobni, ter da se ielita v okviru obstojete zakonodaje 
programsko povezati, s timer bi s skupnim programom lahko dosegli oziroma pokrili pribliino 2 % 
prebivalcev Republike Slovenije. IzhajajoC iz  tega dejstva, je po njegovih besedah IogiEna posledica 
tudi lastninska povezava, katere rezultat bo motnejri izdajatelj, vendar ne na rkodo programa. 

Na predlog Elanov Sveta je javnost zapustila sejno sobo ob 16.53 uri. 

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

SKLEP it. 4/XXX 
Svet za radiodifuzijo daje pozitivno predhodno mnenje glede vloge druibe Radio Cerkno, d.o.o., 
Platireva 39, 5282 Cerkno, za pridobitev 51 odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleia oziroma 
deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja radijskega programa Alpski Val, to je v druibi Radio 
Kobarid, d.o.o., GregorEiEeva ulica 20, 5222 Kobarid. 



K torki 6) Poroiila o izvajanju internih pravil (etiinih kodeksov) izdajateljev televizijskih programov 
na podlagi 84. ilena Zakona o medijih 

V razpravi je predsednik Sveta izpostavil dejstvo, da je Svet prejel le 8 poroEil o izvajanju internih 
pravil (etiEnih kodeksov) od 8 izdajateljev televizijskih programov izmed vseh, ki so imeli na dan 
31.12.2008 dovoljenje za izvajanje televizijske dejavnosti. Menil je, da je stanje ialostno in poudaril, 
da so v skladu z dolotbo 84. Elena Zakona o medijih vsi izdajatelji televizijskih programov dolini Svetu 
poslati kopijo internih pravil (etitnih kodeksov) in porotilo o izvajanju teh internih pravil ter podatke 
o prejetih pritoibah gledalcev in njihovi obravnavi. 

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

SKLEP St. 5/XXX 
Svet za radiodifuzijo je obravnaval Evidenco prejetih internih pravil (etiEnih kodeksi) televizijskih 
izdajateljev, v skladu z doloEbo 84. Elena Zakona o medijih (Uradni list RS, ft. 110/06) ter prejetih 
poroEil o izvajanju internih pravil (etitni kodeksi) in ugotovil nezadovoljivo stanje tega podrotja. Svet 
je do izteka roka za posredovanje poroEil o izvajanju internih pravil, t.j. do konca februarja 2009, od 
71 izdajateljev, ki so bili imetniki dovoljenja za izvajanje dejavnosti na dan 31.12.2008, prejel porotilo 
o izvajanju internih pravil (etitni kodeksi) za preteklo leto (2008) 8 izdajateljev televizijskih 
programov. 

Svet bo zbrane podatke posredoval lnfpektoratu RS za kulturo in medije, ter predlaga ustrezno 
ukrepanje v skladu z njegovimi pristojnostmi na podlagi Zakona o medijih. 

K toEki 7) PoroEilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2008 - seznanitev s potekom priprav 

Predsednik Sveta je prisotne seznanil s stanjem priprav PoroCila o delu Sveta za radiodifuzijo za leto 
2008. 

K totki 8) Razno 

8.1 
Naslednja, 31. seja SRDF bo 30. junija ob 16.00 uri. 

8.2 
Svet je obravnaval dopis Ministrstva za kulturo ft. 61513-2/2007/21 z dne 13.5.2009, ki ga je Svet 
prejel 19. 5 2009 in s katerim Ministrstvo za kulturo poziva Svet, da mu posreduje predhodno 
mnenje glede vloge druibe Produkcija Plus, d.o.o., Ljubljana za pridobitev lastninskega ali 
upravljavskega deleia oziroma deleia glasovalnih pravic v premoienju izdajatelja televizijskega 
programa TV Pika, t.j. v druibi Televideo, d.o.o., Ljubljana, ki naj bo utemeljeno, obrazloieno in 
podprto z razlogi, ki so podlaga za oblikovanje mnenja. V razpravi je bilo poudarjeno dejstvo, da je 
Svet svoje predhodno mnenje v predmetni zadevi i e  posredoval Ministrstvu za kulturo, ter da je 
Ministrstvo za kulturo tisto, ki v konkretnem postopku sprejme odloEitev kot rezultat v svoji 
obrazloiitvi zajetih razlogov. 
Po razpravi je bil sprejet dogovorili, da se Ministrstvu za kulturo posreduje pisen odgovor. 

8.3 
Svet je obravnaval dopis ge. Cerar iz Domial, v katerem podaja osebno mnenje o g. Sorotarju, 
direktorju druibe Soda, d.o.o., ki je izdajateljica radijskega programa Radio Ljubljana in se razfirja na 
radijski frekvenci 92,6 MHz. 



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

SKLEP St. 6/XXX 
Svet se je seznanil z vsebino dopisa ge. Cerar in ugotovil, da v konkretnem primeru nima pristojnosti 
za ukrepanje. 

Seja se je zakljutila ob 17.56 uri. 

Zapis bd ik pripravila: 

SVET ZA RADlODlFUZlJO 

predsednik 


