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34. seje Sveta za radiodifuzijo, ki je bila v torek, 29. septembra 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 GraZif 
mag. Borut Dolanc 
Mitja KataviE 
mag. Miha Slamberger 
Sebastjan Strmjek 

Ostali prisotni: 
mag. Miha KriZelj, APEK 
Skender Adem, Ministrstvo za kulturo 
Tomai Gorjanc, APEK 
Barbara Novak, Radio 1, d.o.0. 
Leo Oblak, Radio 1, d.o.0. 
Boris Surin, MojRadio, s.p. 
Sara Gnezda, APEK 

Na zatetku seje je predsednik Sveta ugotovil prisotnost restih Elanov Sveta in s tern skleptnost Sveta, 
posredoval sporotilo odsotnega Elana Sveta, da se seje ne more udeleiiti in pozdravil prisotnost 
vabljenih oseb, to je namestnika direktorja Agencije za poi30 in elektronske komunikacije RS in 
predstavnika Ministrstva za kulturo. Predsednik Sveta je pozdravil tudi prisotno zainteresirano 
javnost in opozoril, da kakrfnokoli snemanje na seji ni dovoljeno. 

Na seji je bil soglasno s 6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrfanih sprejet naslednji dnevni red: 

1. Potrditev zapisnika 33. seje 

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

3. Sklep o virini mesetnih nagrad 

4. FinanEni natrt za leto 2010 

5. Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc - ocenjevanje ponudb 
- LjubiEna 2 97,4 MHz 



6. Vloga za izdajo dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti - v predhodno 
mnenje: 

- OK TV Breiice Djurdjica Marfit, s.p., Cesta prvih borcev 11, 8250 Breiice, za televizijski program 
OK TV 

7. PoroEilo Agencije za pofto in elektronske komunikacije RS s posveta o izvajanju zaftite otrok in 
mladoletnikov pred potencialno Zkodljivimi vsebinami v televizijskih programih 

8. PoroEilo o analizi radijskega programa glede izpolnjevanja pogojev za status programa posebnega 
pomena- ponoven postopek: 

- televizijski program Media TV - izdajatelj Media Partner, d.o.0. Skofja Loka 

9. Razno 

K totki 1) Potrditev zapisnika 33. seje Sveta za radiodifuzijo 

Predsednik Sveta je dal na glasovanje potrditev zapisnika 33. seje Sveta. 

Svet je s 5 glasovi za, 0 proti in 1 vzdrian sprejel naslednji: 

SKLEP Jt. l/XXXIV 
Potrdi se zapisnik 33. 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 

Ga. Gnezda je povzela sklepe in dogovore, sprejete na zadnji, 33. seji Sveta, predsednik Sveta pa je 
ugotovil, da so vsi sklepi realizirani in da ni nerealiziranega sklepa zadnje seje. Predsednik Sveta je 
prisotnim sporoEil tudi, da je Svet prejel vabilo na 11. sejo Odbora Driavnega zbora Republike 
Slovenije za kulturo, folstvo, Zport in mladino, ki se bo odvijala 6. oktobra 2009, saj je na dnevnem 
redu predvidena obravnava PoroEila Sveta za radiodifuzijo za leto 2008. 

K totki 3) Sklep o viJini mesec'nih nagrad 

Svet je s 5 glasovi za, 0 proti in 1 vzdrian sprejel naslednji : 

SKLEP Jt. Z/XXXIV 
Na podlagi Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, St. 62/01, 115/06 in 100/07) in 
upojtevaje vse kriterije, ki so kumulativno najteti v 27. Elenu Poslovnika, Svet doloti vifino nagrad za 
mesec september 2009 za posamezne Elane, kot sledi: 

1. predsednik sveta: 
izr.prof. dr. Dejan Jelovac - 707,46 EUR 

2. Elani sveta: 
mag. Valerij GrafiE - 235,82 EUR 
Darko Brlek - 235,82 ELlR 
mag. Borut Dolanc - 235,82 ELlR 
Mitja KataviE - 235,82 EUR 
Sebastjan StrmZek - 235,82 EUR 
mag. Miha Slamberger - 235,82 EUR 



lzplatilo se izvede prvi naslednji delovni dan po prejetju sklepa. 

K toEki 4) FinanEni naErt za leto 2010 

Predsednik Sveta je najprej prebral predlog sklepa za Finantni natrt za leto 2010 po posameznih 
postavkah ter dodal, da je predlog oblikovan na podlagi dosedanjih izkufenj porabe sredstev. Po 
razpravi je Svet soglasno s 6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih sprejel naslednji 

SKLEP Jt. 3/XXXIV 
Svet za radiodifuzijo sprejema finantni natrt Sveta za radiodifuzijo za leto 2010 v skupnem znesku 
50.000 EUR po naslednjih postavkah: 

K toEki 5) Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc - ocenjevanje ponudb 
- LjubiEna 2 97,4 MHz 

Naziv 
Mesetne nagrade in povratila potnih stroJkov Elanov 
Strokovno izobraievanje, izpopolnjevanje ali usposabljanje 
Svetovanje neodvisnih strokovnjakov 
Reprezentanca 

Na soglasno (6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih) izglasovani predlog je javnost ob 16.21 uri zapustila 
sejno sobo. 

Promet v EUR 
35.000,OO 
5.000,OO 
9.000,OO 
1.000,OO 

Predsednik Sveta je pred razpravo spomnil, da gre za prvi javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc, 
ki vkljutuje merila za izbiro med zainteresiranimi ponudniki programov, po njihovem sprejetju na seji 
Sveta februarja 2009. Dodal je Je, da je bil Svet zaradi prve uporabe meril s'e posebej previden in je 
zato predmetno totko obravnaval na vet zadnjih sejah, pri tem pa iskal tudi dodatne informacije in 
interpretacije posameznih vpraJanj. 

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

SKLEP Jt.4/XXXIV 
Svet za radiodifuzijo predlaga, da se prosta radiodifuzna frekvenca za zvokovno difuzno radijsko 
postajo na oddajni totki Ljubitna 2 97,4 MHz dodeli ponudniku Radio 1, d.o.o., Stegne 11B, 1000 
Ljubljana, ki ga zastopa direktor Leo Oblak, za radijski program Radio 1 Stajerska; ENA MB. 

Ob 16.45 se je v sejno sobo vrnila javnost, predsednik Sveta pa je prebral vsebino sprejetega sklepa 
obravnavane totke dnevnega reda. 

K toEki 6) Vloga za izdqjo dovoljenja za izvajanje radijske oziroma televizijske dejavnosti - v 
predhodno mnenje: 

- OK TV Breiice Djurdjica MarJiC, s.p., Cesta prvih borcev 11, 8250 BreZice, za televizijski 
program OK TV 

Po razpravi je bil s 3 glasovi za, 2 proti in 1 vzdrianim, pri temer je z glasom za glasoval tudi 
predsednik Sveta izglasovan naslednji 



SKLEP Jt. 5/XXXIV 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za pofto in elektronske komunikacije Republike Slovenije pozitivno 
predhodno mnenje k izdaji dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti samostojni podjetnici OK TV 
Breiice Djurdjica Marfid, s.p., Cesta prvih borcev 11,8250 Breiice, za program OK TV. 

K totki 7) Porotilo Agencije za poJto in elektronske komunikacije RS s posveta o izvajanju zaJCite 
otrok in mladoletnikov pred potencialno Jkodljivimi vsebinami v televizijskih programih 

Predsednik Sveta je uvodoma prisotne spomnil, da je pod predmetno totko dnevnega reda 
predvidena obravnava porotila s Posveta o izvajanju zaitite otrok in mladoletnikov pred potencialno 
fkodljivimi vsebinami v televizijskih programih, ki ga je organizirala in izvedla Agencija za pofto in 
elektronske komunikacije RS junija letos, t.j. leta 2009. Menil je, da je Porotilo iztrpno in zanimivo, da 
ponuja veliko izhodiit za razpravo. Dodal je tudi, da gre za problematiko, ki sodi v samo jedro 
poslanstva Sveta za radiodifuzijo, pri Cemer je spomnil na obveznost izdajateljev, da Svetu za 
radiodifuzijo poiiljajo kopije internih estetskih in etitnih meril za prikazovanje oddaj, ki vkljutujejo 
prizore nasilja in seksualnosti, ter porotil o izvajanju teh internih pravil. V razpravi je Svet menil, da 
podrotje ni dovolj dobro urejeno, in se zanimal, kakine so kazni v primeru krfitev norm, ki to 
podrotje urejajo, predvsem pa v primeru izostanka pravilnega objavljanja opozoril oziroma oznak, da 
oddaje niso primerne za otroke in mladoletnike do 15. leta starosti. G. Gorjanc, APEK, je pojasnil, da v 
kolikor Agencija v postopku strokovnega nadzorstva ugotovi take krfitve, najprej izda odlotbo z 
opozorilom, hkrati pa poda tudi predlog za uvedbo postopka o prekrfku pri Inipektoratu Republike 
Slovenije za kulturo in medije. V nadaljevanju je poudaril, da je namen oznake predvsem opozoriti 
starie, kaj se bo predvajalo, ki naj nato odlotijo o tem, ali bod0 njihovi otroci predvajano tudi gledali. 
G. Gorjanc je povedal, da je Agencija zaznala dolotene spremembe v smislu doslednejiega 
oznatevanja in vetje obtutljivosti umeftanja zadevnih oddaj v program. Menil je tudi, da bi bilo treba 
tovrstne posvete okrepiti. 

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

SKLEP Jt.6/XXXIV 
Svet za radiodifuzijo se je seznanil s Porotilom s posveta o izvajanju zaftite otrok in mladoletnikov 
pred potencialno fkodljivimi vsebinami v televizijskih programih, ki ga je dne 3. 6. 2009 organizirala 
Agencija za pofto in elektronske komunikacije RS (dokument i t .  0604-14/2009/3 z dne 13. 8. 2009)) 
in predlagal uporabo na izvedenem posvetu pridobljenih izkufenj v zvezi z izvajanjem zaiEite otrok in 
mladoletnikov pred potencialno fkodljivimi vsebinami v televizijskih programih pri predlogu 
sprernemb zakonodaje. 

K totki 8) Porotilo o analizi radijskega programa glede izpolnjevanja pogojev za status programa 
posebnega pomena - ponoven postopek: 
- televizijski program Media N - izdajatelj Media Partner, d.o.0. skofja Loka 

Predsednik Sveta je prisotne seznanil s totko dnevnega reda, nato pa je na njegov predlog kratko 
predstavitev totke podal g. Gorjanc, APEK. Povedal je, da je Agencija leta 2008 z odlotbo ft. 0604- 
32/2007/14 z dne 26.2.2008 odvzela status programa posebnega pomena televizijskemu programu 
Deielna televizija Loka (sedaj Media TV) ter da je izdajatelj predmetnega programa v navedeni zadevi 
sproiil upravni spor. Razloiil je, da je bila v tem sporu izdana sodba Upravnega sodifta RS v Ljubljani 
(U 37712008-22) z dne 23.6.2009, s katero je sodiite odloCbo o odvzemu statusa programa 
posebnega pomena odpravilo ter zadevo vrnilo Agenciji v ponoven postopek, saj naj ta ne bi 
presodila, zakaj je glede na rezultat ugotovitvenega postopka odlotitev o odvzemu statusa 
najprimernejia, ter hkrati svoje odlotitve ni ustrezno obrazloiila. V razpravi je bilo razloieno tudi, da 
mora Agencija ponovno odlotiti glede na rezultat ugotovitvenega postopka, pri tem pa slediti 
pravnemu mnenju sodifta in njegovim staliftem, ki se titejo postopka. 



Na predlog predsednika Sveta se je seja ob 17.43 uri prekinila z 10 minutnim odmorom in nadaljevala 
ob 17.52. 

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

SKLEP gt. 7IXXXIV 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za pofto in elektronske komunikacije Republike Slovenije pozitivno 
predhodno mnenje za odvzem statusa lokalnega programa posebnega pomena televizijskemu 
programu MEDIA N, izdajatelja Media Partner, d.o.o., Kapucinski trg 8,4220 Skofja Loka. 

K totki 9) Razno 

9.1 
Svet je, kot dogovorjeno na zadnji, 33. seji, prejel v vednost odgovor Agencije na vprafanja 
odvetnifke druibe v zvezi s povezovanjem radijskih programov v Jirfo regionalno oz. nacionalno 
radijsko mreio. 

9.2 
Predsednik Sveta je prisotne obvestil o prejemu odgovora g. Sufina na dopis Sveta in na kratko povzel 
njegovo vsebino. Po razpravi je Svet soglasno s 6 glasovi za, 0 proti in 0 vzdrianih sprejel naslednji 

SKLEP gt.8/XXXIV 
Svet za radiodifuzijo se je seznanil z vsebino dopisa g. Sufina z dne 10.9.2009 in bo po5iljatelja 
zaprosil, da v krajfem dopisu v obliki ugotovitev in argumentacije, ki podpira trditve, posreduje svoje 
stalifte. Svet bo morebitni prejeti dopis proutil. 

9.3 
Svet je obravnaval v vednost prejeto dokumentacijo izdajatelja radijskega programa, s katero ta 
opozarja na domnevne krritve medijske zakonodaje drugega izdajatelja. Predsednik Sveta je dejal, da 
se je Svet v tem mandatu zaradi prijav krfitev odlotil, da Agenciji predlaga strokovni nadzor vseh 
radijskih programov, ki jirrl je bila v fasu njegovega mandata kot rezultat izbire na javnem razpisu 
dodeljena radijska frekvenca za opravljanje radiodifuzije, se je pa z rezultati omenjenega strokovnega 
nadzora tudi i e  seznanil. Predsednik Sveta je poudaril, da je Svet pozoren na izvajanje radijske (in 
televizijske) dejavnosti v praksi, menil pa je tudi, da bi bilo treba za utinkovitejJi nadzor primerno 
urediti oziroma spremeniti posamezne postopke. 

Ker se je razprava nadaljevala o konkretnejfih podatkih tekofih, fe ne zakljutenih postopkih 
strokovnega nadzora je na izglasovani predlog predsednika javnost ob 18.17 zapustila sejno sobo in 
se vrnila ob 18.32 uri. 

9.4. 
Naslednja, 35. seja Sveta za radiodifuzijo bo v torek 27. oktobra 2009. 

~eA,se je zakljueila ob 18.35 uri. 

Safa Gnezda 'I SVET ZA RADlODlFUZlJO predsednik 


