Številka: 0132-52/2020/3
Ljubljana, 17. december 2020

ZAPISNIK
43. redne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v četrtek, 19. novembra 2020,
ob 16. uri, in je potekala v obliki videokonference

Prisotni člani Sveta:
Aleš Lipičnik, predsednik Sveta,
Gorazd Škrabar, namestnik predsednika (od vključno 4. točke dnevnega reda),
Jure Godler, član,
mag. Rina Klinar, članica,
mag. Mitja Kregar, član,
Samo Šter, član.

Prisotni iz vabljenih organov:
Tanja Muha, Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS),
Uršula Menih Dokl, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za medije, Ministrstvo za
kulturo,
Janja Varšek, AKOS,
Tomaž Gorjanc, AKOS,
Skender Adem, Ministrstvo za kulturo,
Martin Hari, AKOS, sekretar Sveta.

Ostali vabljeni in prisotni:
Udeležba predstavnikov zainteresirane javnosti ni bila možna.
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Uvod:
Sejo je otvoril predsednik Sveta Aleš Lipičnik, ki je uvodoma ugotovil, da je Svet ob prisotnosti petih
članov sklepčen.

K točki 1.:
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 1:
Potrdi se v sklicu predlagani dnevni red 43. redne seje Sveta za radiodifuzijo.
Sklep je bil sprejet s petimi glasovi članov Sveta ZA.
Potrjeni dnevni red 43. redne seje:
1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem
2. Potrditev zapisnika 42. redne seje – predlog v sprejem
3. Potrditev dopolnjenih zapisnikov 35. redne in 40. redne seje Sveta – predloga v sprejem
4. Vloga za pridobitev statusa lokalnega radijskega programa posebnega pomena za radijski
progam Radio Prlek – v predhodno mnenje
5. Letno poročilo Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2019/2020 - obravnava
6. Razno

K točki 2.:
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 2:
Potrdi se zapisnik 42. redne seje Sveta v predloženem besedilu.
Sklep je bil sprejet s petimi glasovi članov Sveta ZA.

K točki 3.:
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 3:
Potrdita se dopolnjena zapisnika 35. in 40. redne seje Sveta v predloženih besedilih.
Sklep je bil sprejet s petimi glasovi članov Sveta ZA.

K točki 4.:
Zadevo je uvodoma predstavil predstavnik AKOS, ki je pristojni organ za odločanje o podelitvi statusa.
AKOS je v skladu z zakonodajo pripravil analizo programa in preveril izpolnjevanje pogojev. Določen
zadržek se je pojavil pri izpolnjevanju pogoja glede zaposlenih, vendar je bilo ugotovljeno, da je
namenu zakona vseeno zadoščeno. Po predpisanem postopku je bila vloga posredovana na
Ministrstvo za kulturo, ki je pritrdilo mnenju agencije, da so pogoji za podelitev statusa izpolnjeni, ter
podalo pozitivno mnenje k podelitvi.
Tekom diskusije je bilo izpostavljeno, da gre za radijski program z dolgoletno tradicijo, ki je zelo vpet v
lokalno okolje, skrbi za lokalno kulturno in jezikovno identiteto, je bogat po vsebini in kakovosten,
izdajatelj pa naj bi si že dalj časa prizadeval za pridobitev statusa. Tudi med člani Sveta je obveljal
konsenz, da so pogoji za pridobitev statusa izpolnjeni.
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Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) daje Agenciji za komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) pozitivno predhodno mnenje k
dodelitvi statusa lokalnega programa posebnega pomena izdajatelju Zavod za informiranje Ormož,
Grajski trg 3, 2270 Ormož, za radijski program Radio Prlek.
Obrazložitev:
Svet za radiodifuzijo je od agencije dne 6. 11. 2020 prejel dopis št. 38160-1/2020/20 v zvezi z vlogo
izdajatelja Zavod za informiranje Ormož (v nadaljevanju: izdajatelj) za pridobitev statusa lokalnega
programa posebnega pomena za radijski program Radio Prlek. Dopis poleg prilog vsebuje tudi
podrobno analizo agencije glede izpolnjevanja zakonskih pogojev na strani izdajatelja in njegovega
programa.
Iz celotnega dopisa agencije in njegovih prilog je razvidno, da je izdajatelj podal popolno vlogo.
Dopis agencije nadalje vsebuje tudi podrobno analizo glede izpolnjevanja pogojev iz 77. in 78. člena
Zakona o medijih s strani izdajatelja in njegovega programa, vključno s podrobno programsko
analizo programa Radio Prlek v preverjanem časovnem obdobju. Iz slednje med drugim izhaja, da je
v programu zagotovljen zelo visok delež lokalnih vsebin lastne produkcije in da gre za izrazito lokalni
program, ki ustrezno zagotavlja obveščanje lokalnega prebivalstva. V zvezi s programskimi pogoji
Svet izpostavlja, da so ti za pridobitev statusa vsekakor ključnega pomena.
Vprašanje glede izpolnjevanja zakonskih pogojev se je glede na ugotovitve agencije odprlo samo v
zvezi s pogojem, ki se nanaša na zaposlitev sodelavcev za nedoločen čas. Ugotovljeno je bilo namreč,
da so pri izdajatelju za nedoločen čas sicer zaposleni več kot trije sodelavci, vendar od tega nekateri
za krajši delovni čas, pri čemer pa skupni seštevek njihovih delovnih časov ustreza času treh
zaposlitev za polni delovni čas. V zvezi s tem dejstvom je agencija v svojem dopisu pojasnila, da bi
to po namenu določbe in javnem interesu na tem področju lahko predstavljalo izpolnitev pogoja iz
7. alineje 1. odstavka 78. člena Zakona o medijih. Ministrstvo za kulturo, ki agenciji tako kot Svet
podaja predhodno mnenje, se je opredelilo, da je v zvezi z izpolnjevanjem zakonskih pogojev
potrebno upoštevati tudi javni interes oz. javno korist, k podelitvi statusa pa je podalo pozitivno
predhodno mnenje. Sam izdajatelj pa je (v dopisu agenciji) izpostavil, da je namen zakonske določbe
izpolnjen, ter podal podrobnejša pojasnila, iz katerih je razvidna smiselnost zaposlitev na opisan
način.
Svet se zato pridružuje mnenju ostalih deležnikov, da je potrebno predmetno zakonsko določbo
interpretirati po njenem namenu in ciljih, ki jih zasleduje. Glede na navedene ugotovitve je Svet
odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.

K točki 5.:
Predsednik Sveta je uvodoma opisal trenutno fazo priprave letnega poročila ter opravljene aktivnosti.
Posamezni člani Sveta so ob tem ponovno izpostavili, katere teme bi veljalo najbolj izpostaviti v letnem
poročilu.
Diskusija se je v nadaljevanju osredotočila na problematiko glede seznama pomembnejših dogodkov
za televizijski prenos kot ene od izpostavljenih tem v poročilu. Predstavnik Ministrstva za kulturo je na
povabilo predsednika Sveta predstavil dosedanje dogajanje, pravni okvir (nacionalni in evropski) in
verjetne oziroma zaželene bodoče aktivnosti. Poglede Sveta je nato predstavil tudi predsednik Sveta.
Ob zaključku diskusije se je članom Sveta predstavila tudi nova vršilka dolžnosti generalnega direktorja
Direktorata za medije pri Ministrstvu za kulturo, ki je ob tem predstavila določene vidike medijske
regulacije.
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Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5:
Svet za radiodifuzijo bo na svoji decembrski seji predvidoma potrdil letno poročilo za obdobje
2019/2020.
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.

K točki 6.:
Svet je pod to točko sprejel sklep o mesečnih nagradah. Svet je določil datuma 44. redne seje in
pripravljalnega sestanka nanjo.
Vsi sklepi so bili sprejeti s po šestimi glasovi članov Sveta ZA.

Seja se je zaključila ob 17.00.

Zapisnik pripravil:
Martin Hari

Predsednik Sveta:
Aleš Lipičnik

Vročiti:
- Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana – po e-pošti
- Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, Stegne 7, 1000 Ljubljana – po e-pošti
- javna objava na spletni strani Sveta za radiodifuzijo
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