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Spoštovani naročnik POROČEVALCA,
Na osnovi določil Zakona o davku na dodano
vrednost (Ur. list 89/98) in Pravilnika o izvajanju
zakona o davku na dodano vrednost (Ur. list 4/99)
objavljamo, da je REPUBLIKA SLOVENIJA DRŽAVNI
ZBOR, Šubičeva 4, 1000 LJUBLJANA davčni
zavezanec za davek na dodano vrednost na podlagi
prvega odstavka 76. člena zakona o davku na dodano
vrednost.

Za nemoteno poslovanje po uvedbi davka na
dodano vrednost vam sporočamo podatke:
matična številka
davčna številka
račun
:

:

5022924
21881677
50100-845-50204

Izdajatelj glasila nadomešča s to izjavo uradno
pisno informacijo posameznim naročnikom.

Uredništvo Poročevalca

^

SKLEPI,

STALIŠČA

IN

DODATNI

SKLEPI

3. seje Državnega zbora Republike Slovenije

SKLEPA, STALIŠČA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o uporabi genske tehnologije
-EPA 1331 -II
Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 28.2.2001 ob
obravnavi predloga zakona o uporabi genske tehnologije
(ZUGT) - prva obravnava, na podlagi prvega odstavka 185.
člena in 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja
SKLEPA
1. Predlog zakona o uporabi genske tehnologije - prva
obravnava, razen VI. poglavja, je primerna podlaga za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Predlagatelj naj pripravi predlog zakona za drugo obravnavo
ob upoštevanju naslednjih
stališč:
2.1.

upošteva naj mnenje Sekretariata Državnega zbora za
zakonodajo in pravne zadeve;

2.2.

ukrepe za preprečevanje in zmanjšanje možnih škodljivih
vplivov uporabe genske tehnologije naj opredeli tako, da
se bodo nedvoumno nanašali tudi na biotsko
raznovrstnost;

2.3.

načelo javnosti naj razširi tudi na področje dela z gensko
spremenjenimi organizmi (GSO) v zaprtih sistemih;

2.4.

prouči naj možnost, da se načelo javnosti razširi tudi na
delo znanstvenih odborov za uporabo genske tehnologije;

2.5.

doda naj načelo odgovornosti in pravnega varstva v
primeru nesreče;

2.6.

v predvideni znanstveni odbor za namerno sproščanje
GSO in dajanje izdelkov na trg naj vključi tudi strokovnjake
za živalski genom (zootehnik ali zoolog);

2.7.

pri namernem sproščanju GSO v okolje naj se upošteva
načelo postopnosti;
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2.8.

opredeli naj, kako se obravnavajo in upoštevajo mnenja
in pripombe, ki jih ima pravico dati javnost v 30 dneh po
objavi v sredstvih javnega obveščanja k vsakemu
namernemu sproščanju GSO v okolje;

2.9.

predvidi naj ukrepe za primer nesreče pri namernem
sproščanju GSO v okolje;

2.10.

jasneje naj opredeli in razmeji monitoring in presojo vplivov
na okolje (vrste monitoringov oziroma presoj, postopke,
inštitucije za opravljanje monitoringov oziroma presoj,
financiranje);

2.11.

prouči naj možnost, da v zakon vključi tudi člen, ki
opredeljuje uvoz iz držav, ki niso članice Evropske unije;

2.12.

črta naj VI. poglavje - Genska preiskava in gensko
zdravljenje človeka ter v povezavi s tem ustrezno
spremeni naslov predloga zakona;

2.13.

med naštetimi organi, ki opravljajo inšpekcijsko
nadzorstvo, naj črta Veterinarsko upravo Republike
Slovenije;

2.14.

predvidi in opredeli naj sodelovanje inšpektoratov, ki bodo
opravljali inšpekcijsko nadzorstvo, z ustreznimi
strokovnimi inštitucijami.

2.15.

opredeli naj možnost obveščanja, informiranja in
izobraževanja javnosti in strokovnih inštitucij.
DODATNI

SKLEP

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da še v letošnjem letu predloži v obravnavo predlog
zakona za področje genske preiskave in genskega zdravljenja
človeka.
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SKLEPA IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o medijih - EPA 811-11
Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 2.3.2001 ob
obravnavi predloga zakona o medijih (ZMed) - druga
obravnava, na podlagi drugega odstavka 195. člena in drugega
odstavka 194. člena poslovnika Državnega zbora sprejel naslednja

2. Tretja obravnava predloga zakona se opravi v skladu z drugim
odstavkom 194. člena poslovnika Državnega zbora.

SKLEPA

Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da za tretjo obravnavo predloga zakona prouči pozitivne
in negativne učinke oziroma posledice združevanja Agencije za
radiodifuzijo z Agencijo za telekomunikacije Republike Slovenije.

DODATNI SKLEP

1. Predlog zakona o medijih za tretjo obravnavo pripravi Vlada
Republike Slovenije.

SKLEP IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o Skladu za poplačilo odškodnine
žrtvam vojnega in povojnega nasilja - EPA 1101 - II
zakona o Skladu za poplačilo odškodnine žrtvam vojnega in
povojnega nasilja - tretja obravnava.

Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 28.2.2001 ob
obravnavi predloga zakona o Skladu za poplačilo
odškodnine žrtvam vojnega in povojnega nasilja (ZSPVO) tretja obravnava, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednji

DODATNI SKLEP
Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije da pripravi novelo zakona o žrtvah vojnega nasilja, po
katerih bodo pridobili status žrtve vojnega nasilja vsi civilni invalidi
vojne s priznanim statusom po posebnem zakonu.

SKLEP
Državni zbor pooblašča Sekretariat Državnega zbora za
zakonodajo in pravne zadeve za terminološko uskladitev predloga

SKLEPA, STALIŠČE IN DODATNI SKLEP
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o Radioteleviziji Slovenija - EPA 976 - II
Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 28.2.2001 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-C) - prva
obravnava, na podlagi prvega odstavka 185. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

stališčem:
Predlagatelj naj prouči in upošteva pripombe Sekretariata
Državnega zbora za zakonodajo in pravne zadeve.
DODATNI

SKLEP

SKLEPA
Državni zbor Republike Slovenije predlaga Vladi Republike
Slovenije, da pri pripravi novih sprememb in dopolnitev predloga
zakona o Radioteleviziji Slovenija prouči in po potrebi vgradi tudi
rešitve iz spreminjevalnih in dopolnjevalnih predlogov, ki so bili
predlagani k temu predlogu zakona.

1. Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o
Radioteleviziji Slovenija je primerna podlaga za pripravo
predloga zakona za drugo obravnavo.
2. Predlog zakona za drugo obravnavo pripravi Vlada Republike
Slovenije v skladu z naslednjim
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SKLEP IN DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga sprememb in dopolnitev Nacionalnega
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture - EPA 377 - II
Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 28.2.2001 ob
obravnavi predloga sprememb in dopolnitev Nacionalnega
programa razvoja slovenske železniške infrastrukture
(NPRSZI-A) - druga obravnava, na podlagi drugega odstavka
195. člena in 173. člena poslovnika Državnega zbora sprejel
naslednji

za li. tir Divača - Koper predstavi usklajenost rešitev z lokalnimi
skupnostmi. Ob tem pripominja, da je potrebno pred odločitvijo
o variantah tras proge upoštevati tudi določbo 45. j člena
zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor.
2. Državni zbor predlaga Vladi Republike Slovenije, da pri
oblikovanju gospodarske in ob tem prometne ter transportne
strategije države v večji meri upošteva dolgoročno
naravnanost Nacionalnega programa razvoja slovenske
železniške infrastrukture in zagotovi ustrezen obseg finančnih
sredstev v skladu z opredeljeno vsebino. Pri tem naj poleg
znanih finančnih virov prouči tudi možnost drugih virov oz.
zagotovitve dodatnih sredstev po posebnem zakonu. Tako
dopolnjeno finančno konstrukcijo za uresničitev projektov iz
nacionalnega programa s prilagojeno dinamiko porabe naj
vlada posreduje državnemu zboru v predlogu dopolnitev
Nacionalnega programa za tretjo obravnavo.

SKLEP
Predlog sprememb in dopolnitev Nacionalnega programa razvoja
slovenske železniške infrastrukture za tretjo obravnavo pripravi
Vlada Republike Slovenije.
DODATNA SKLEPA
1. Državni zbor Republike Slovenije od Vlade Republike Slovenije
pričakuje, da mu pred sprejetjem uredbe o lokacijskem načrtu

DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona o zagotavljanju
socialne varnosti slovenskim državljanom, ki so upravičeni do pokojnin iz republik
nekdanje SFRJ - EPA 1313 - II
pripravi naj tudi oceno potrebnih sredstev za možno
izenačenje nastalih razlik.

Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 28.2.2001 ob
obravnavi predloga zakona o dopolnitvi zakona o
zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki
so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ (ZZSVA) - skrajšani postopek, na podlagi 173. člena poslovnika
Državnega zbora sprejel naslednja

Na taj podlagi naj oceni, ali morebitne razlike v pravicah, ki jih
zagotavlja ta zakon, upravičencem upokojenim pred in po
monetarni osamosvojitvi, dopuščajo oceno spoštovanja
načela pravičnosti in enakosti pred zakonom. Če ne, naj Vlada
pripravi potrebne predloge sprememb in dopolnitev zakona o
zagotavljanju socialne varnosti slovenskim državljanom, ki
so upravičeni do pokojnin iz republik nekdanje SFRJ.

DODATNA SKLEPA
1. Vlada Republike Slovenije naj v treh mesecih po uveljavitvi
zakona pripravi oceno posledic sprejetega zakona tako, da:
ugotovi število prejemnikov pokojnin pred in po monetarni
osamosvojitvi Slovenije,
ugotovi razliko med višino pokojnine, ki jo za približno
enako plačo ali tarifne razrede o splošni kolektivni pogodbi
prejmejo upokojenci pred in po monetarni osamosvojitvi;

16. marec 2001

2. Vlada Republike Slovenije naj v treh mesecih pripravi v zvezi
z republikami nekdanje SFRJ tudi podatke o stanju
meddržavnih pogodb in reprocitet na področju invalidskopokojninskega zavarovanja ter jih skupaj s podatki iz
predhodnega sklepa posreduje Državnemu zboru.
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DODATNA SKLEPA
Državnega zbora ob obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah zakona
o vinu in drugih proizvodih iz grozdja in vina - EPA 101 - III
Državni zbor Republike Slovenije je na 3. seji, dne 22.2.2001 ob
obravnavi predloga zakona o spremembah in dopolnitvah
zakona o vinu in drugih proizvodih iz grozdja In vina (ZVDPA) - hitri postopek, na podlagi 173. člena poslovnika Državnega
zbora sprejel naslednja
DODATNA

3. člen, ki med drugimi govori o absolutnih vinorodniških legah,
ki ležijo samo nad 210 metri nadmorske višine
in
13. člen, ki določa, da mora biti cviček PTP polnjen hladno in
sterilno.
2. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v podzakonskem aktu
opredeli, da se za Bizeljčan rdečkasti dovoljuje mešanje
rdečega in belega grozdja priporočenega in tradicionalnega
sortnega sestava z najmanj 70 % rdečih sort.

SKLEPA

1. Državni zbor Republike Slovenije predlaga Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, da v Pravilniku o vinu z
oznako priznanega tradicionalnega poimenovanja - cviček
preveri ustreznost določil in jih spremeni:

poročevalec, št. 19

6

16. marec 2001

Predlog zakona o

SPREMEMBI

0

SODNIŠKI

IN

DOPOLNITVI

SLDŽBI

ZAKONA

(ZSS-C)

-hitri postopek -EPA 1330 -II

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 1998-2011-0007
Številka: 700-03/2000-1
Ljubljana, 08.03.2001

Ker temelji celotna ureditev dodatkov na predhodnem pisnem
soglasju udeleženih sodnikov in predsednikov sodišč, tudi s
tega vidika ni razlogov, da sprememba ne bi bila sprejeta po
hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije je na 16. seji dne 8.3.2001 določila
besedilo:

Ostala odprta vprašanja sodniške službe in uskladitve s
spremenjenim Zakonom o sodiščih, ki so bila predmet prvotno
predlaganih sprememb in dopolnitev, predlagatelj ponovno
preučuje v sodelovanju s pristojnimi organi sodne veje oblasti.
Ustrezne spremembe in dopolnitve zakona v tem delu bo
predlagal po rednem postopku.

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBI IN DOPOLNITVI
ZAKONA O SODNIŠKI SLUŽBI,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 201. člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po hitrem postopku.

Vlada Republike Slovenije s tem gradivom nadomešča predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o sodniški službi
- hitri postopek, ki smo vam ga poslali z dopisom št. 730-03/
2000-1 z dne 28.9.2000.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da predlog zakona o spremembi in
dopolnitvi zakona o sodniški službi obravnava po hitrem
postopku, ker to zahtevajo izredne potrebe države.

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

Gre za spremembo pri ureditvi položaja dodeljenega sodnika,
ki bo zagotovila učinkovitejše reševanje sodnih zaostankov. Z
vidika vstopa v Evropsko unijo je to prednostna naloga, ki
terja hitro rešitev. Rešitve iz predloga za spremembo zakona
so kot prednostni ukrepi že napovedane v okviru pridružitvenih
pogajanj.

- mag. Ivan Bizjak, minister za pravosodje,
- Hinko Jenull, državni sekretar v Ministrstvu za pravosodje.

Poleg razlogov mednarodnopravne narave, pa je podan tudi
državni interes po sprejemu zakona, saj uveljavitev predlagane
spremembe zagotavlja takojšnjo izvedbo programov za večjo
učinkovitost dela sodišč.
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Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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I. UVOD
1. Ocena stanja in razlogi za spremembo zakona
V procesu vključevanja Slovenije v Evropsko unijo je med
pomembnejšimi ovirami vprašanje sodnih zaostankov. Poročilo
Evropske unije za leto 2000 še vedno opozarja na velik obseg
nerešenih zadev pri sodiščih, kar vpliva na zagotavljanje pravice
do sojenja v razumnem roku. Zato je potrebno vztrajati na začeti
sodni reformi. Ne glede na.poročila Evropske unije in ne glede na
prve znake postopnih izboljšav na tem področju, fizične in pravne
osebe v Sloveniji zaradi zapletenih in zlasti dolgotrajnih postopkov
še vedno nimajo učinkovitega sodnega varstva.
Na pripad novih zadev ima delo sodstva le posreden vpliv. Gre
predvsem za zakonodajno ureditev, zlasti v delu, ki usmerja
reševanje velikega števila raznovrstnih zadev na sodišča. To bo
potrebno še naprej in hitro preoblikovati, saj je obseg sodnega
varstva v nekaterih zadevah pri nas še vedno večji kot v državah
Evropske unije. Povsem drugačen problem predstavljajo sodni
zaostanki. Brez poseganja v razloge za sedanje stanje lahko
ocenimo, da bo slovensko sodstvo z obstoječim številom sodnikov
moralo doseči večjo učinkovitost, še posebej, ker smo na vrhu
lestvice po številu sodnikov na določeno število prebivalcev.
Že v oceni stanja in razlogih za spremembe in dopolnitve Zakona
o sodiščih, ki ga je Državni zbor sprejel 16.03.2000 (Uradni list
RS št. 28/2000), je bilo poudarjeno, da gre za večplasten problem. V veliki časovni stiski, ki je spremljala predlagatelje Zakona o
sodiščih in Zakona o sodniški službi, je bilo zaradi želje po
čimprejšnji prilagoditvi sodstva modernim demokratičnim načelom,
ki so vsebovani v novi slovenski ustavi, v veliki meri zapostavljeno
načelo racionalnega, hitrega in učinkovitega sodstva, ki ga je
potrebno nadgraditi tudi s spremembo zakonodaje o sodniški
službi.
2. Cilji in načela zakona
Stanje glede zaostankov je pri sodiščih posameznih stopenj in še
posebej na posameznih območjih različno, najslabše je praviloma
na največjih sodiščih prve stopnje. Iz navedenega izhaja, da so
za izboljšanje stanje potrebni dodatni ukrepi, ki morajo biti tako
oblikovani, da je možna njihova selektivna uporaba. Za take
ukrepe je nujno oblikovati ustrezno zakonsko podlago. Ta je delno
že zagotovljena v spremenjenih določbah 60. člena Zakona o
sodiščih (Uradni list RS, št. 28/00), ki nalagajo predsednikom
sodišč sprejem programa reševanja zaostankov, za njegovo
izvrševanje pa se lahko sodišču dodelijo dodatna finančna
sredstva. Zagotovljena je tudi s spremembo Sodnega reda (Uradni
list RS, št. 113/00), ki natančno razmejuje nerešene zadeve od
sodnih zaostankov.
Predlagane spremembe in dopolnitve Zakona o sodniški službi
skušajo doseči cilj, to je racionalnejše, hitrejše in učinkovitejše
sodstvo ter predvsem reševanje sodnih zaostankov, tako, da se
notranja organiziranost in delovanje sodstva prilagodi številčnejšim
in zahtevnejšim potrebam državljanov in drugih subjektov po
sodnemu varstvu in učinkovitejšemu delu sodnikov. Pri tem pa se
ne posega v neodvisnost sodišč, zlasti pa v neodvisnost vsakega
posameznega sodnika, kar je nedotakljivo načelo sleherne
moderne in demokratične države, ki izpostavlja ustavno načelo
delitve oblasti.

Zastavljeni cilj bo dosežen:
z natančnejšo opredelitvijo primerov, v katerih je sodnik lahko
dodeljen, da opravlja sodniško službo na drugo sodišče,
vendar vedno le ob svoji pisni privolitvi in s soglasjem
predsednikov obeh sodišč;
z natančnejšo določitvijo stopnje sodišča, na katero je sodnik
lahko začasno dodeljen;
z določitvijo, da je sodnik lahko začasno dodeljen na drugo
sodišče s celotnim ali le z delom delovnega časa,
z določitvijo, da je sodnik lahko začasno dodeljen na drugo
sodišče največ dvakrat zaporedoma;
z opredelitvijo meril za delitev namenskih proračunskih
sredstev, ki so zagotovljena sodišču za odpravljanje
zaostankov v primerih preseganju pričakovanega obsega
dela dodeljenega sodnika.
Predlagane spremembe in dopolnitve zakona tako omogočajo
dograjevanje že sprejetih in izvajanje novih programov odprave
zaostankov (npr. okvirni program Vrhovnega sodišča RS
»Herkules«), za katere doslej ni bilo potrebne zakonske podlage.
V skladu z vsebino programov za odpravo zaostankov bodo
tako lahko oblikovane ustrezne rešitve, glede na konkretne
razmere in možnosti posameznih sodišč.
3. Finančne posledice zakona
Sprememba zakona omogoča, da se dodeljenemu sodniku, ki je
vključen v program reševanja zaostankov in presega pričakovani
obseg dela, izplača nagrada po merilih, ki jih določi Sodni svet v
okviru namenskih sredstev dodeljenih sodišču. S tem se
omogoča učinkovitejše izvajanje sodne oblasti oziroma
zagotavljanje sodnega varstva z izvedbo programa odprave
zaostankov s povečano storilnostjo na racionalnejši način, brez
dodatnih zasedb sodnikov.
Izplačilo nagrad predstavlja finančno obveznost v okviru pravic
porabe, ki so za ta namen že predvidene v državnem proračunu
v podprogramu »Reševanje sodnih zaostankov« pri Vrhovnem
sodišču Republike Slovenije.
V predlogu proračuna za leto 2001 so predvidene pravice porabe
za izvajanje programa reševanja sodnih zaostankov v višini
49.292.000 SIT Navedene pravice porabe bo prerazporejalo
Vrhovno sodišče RS na proračunske postavke sodišč, ki bodo
do teh pravic uporabe upravičena na podlagi predloženih in
ovrednotenih programov. V nadaljnjih letih naj bi se zaostanki
zmanjšali, s tem pa bi se tudi zmanjševal obseg potrebnih sredstev
za ta namen.
Pri oceni stroškov je nujno upoštevati, da bi brez predlagane
zakonske spremembe zaostanke morali odpravljati z neprimerno
večjimi stroški. Zasesti bi morali nova dodatna sodniška mesta,
stalno zaposliti novo sodno osebje, za vse zagotoviti nove
prostore za delo, opremo, delovna sredstva .
Upoštevati je tudi potrebno, da izračunani znesek predstavlja
največjo možno finančno obremenitev, ki glede na potreben čas
sprejemanja zakona in izdelave ter finančnega ovrednotenja
programov reševanja zaostankov na sodiščih, v letu 2001 ne bo
v celoti dosežena.
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Pod pogoji iz 60. člena zakona o sodiščih (Uradni list RS, 19/94,
45/95, 26/99, 38/99 in 28/00) pripada dodeljenemu sodniku iz 2.
alinee prvega odstavka tega člena, v okviru namenskih
proračunskih sredstev za program reševanja zaostankov,
nagrada za preseganje pričakovanega obsega dela, po merilih,
ki jih določi Sodni svet.

II. BESEDILO ČLENOV
1. člen
V zakonu o sodniški službi (Uradni list RS, št. 19/94, 8/96 in 24/
98) se 69. člen spremeni tako, da se glasi:

Že dodeljene zadeve, ki so določene kot zaostanek, se sodniku
iz 1. odstavka tega člena dodelijo ob upoštevanju načela
zakonitega sodnika. «

»Sodnik je lahko začasno dodeljen, da opravlja sodniško službo
na drugem sodišču iste ali nižje stopnje, za polni delovni čas ali
za del polnega delovnega časa:

2. člen

največ za dobo šestih mesecev, če je to potrebno, da se
omogoči redno izvajanje sodne oblasti pri sodišču,

Sodni svet sprejme merila iz petega odstavka 69. člena zakona o
sodniški službi v 30 dneh po uveljavitvi tega zakona.

največ za dobo enega leta, če je to potrebno, da se odpravijo
zaostanki pri delu sodišča.
Sodnik je lahko začasno dodeljen največ dvakrat zaporedoma.

3. člen

O začasni dodelitvi odloča Sodni svet na skupni predlog
predsednikov obeh pristojnih sodišč po pisni privolitvi sodnika.

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

Začasna dodelitev ne posega v sodniški položaj in sodniško plačo.

III. OBRAZLOŽITEV

da še naprej rešuje zadeve, ki so mu pri njegovem sodišču že
dodeljene, hkrati pa prevzame v reševanje zadeve pri sodišču,
kateremu je dodeljen. Taka ureditev daje široke možnosti dogovora
med predsedniki sodišč in s sodnikom o načinu dela in
obremenitvah dodeljenega sodnika.

K 1. členu
Temeljna ureditev (prvi in tretji odstavek) ostaja nespremenjena sodnik je lahko začasno dodeljen za opravljanje sodniške službe
na drugem sodišču z odločitvijo Sodnega sveta le ob pisni privolitvi
in na skupni predlog predsednikov obeh sodišč.

Za odpravo dvomov glede trajanja dodelitve je dodana določba
(drugi odstavek) o največ dvakratni zaporedni dodelitvi sodnika.
S tem se hkrati preprečuje, da bi dodelitve postale način trajnega
reševanje neustrezne sistemizacije ali zasedbe sodniških mest.
Za ponovno dodelitev bo seveda potreben nov predlog, privolitev
in odločba Sodnega sveta.

Dosedanja ureditev, po kateri je sodnik lahko dodeljen na drugo
sodišče največ za 6 mesecev, je dopolnjena tako, da sta oblikovani
dve podlagi za dodelitev. Prva, za dobo do 6 mesecev ■ velja za
primere običajnih dodelitev, praviloma ob imenovanju sodnika na
drugo sodišče, zato, da sodnik dokonča začeto delo ali če gre za
začasne nadomestitve zaradi daljših odsotnosti sodnikov,
predvsem manjših sodišč. S tem se preprečijo oz. odpravijo motnje,
ki bi lahko nastale pri delu sodišča, tudi tistem, ki sicer nima
zaostankov.

Ni spremenjena sedanja ureditev (četrti odstavek), po kateri
začasna dodelitev ne posega v sodniški položaj in sodniško plačo.
Poleg plače bo dodeljeni sodnik po veljavnih določbah 55. in 56.
člena ZSS imel tudi pravico do drugih osebnih prejemkov,
nadomestil in povračil, v skladu s spremenjenimi delovnimi pogoji
in stroški, ki so posledica dodelitve.

Druga podlaga za dodelitev, z omejitvijo največ za dobo enega
leta, omogoča izvrševanje programov za odpravljanje zaostankov.
Zaradi dvomov o tem, ali je višji sodnik lahko dodeljen le na okrožno
ali tudi na okrajno sodišče, je dosedanja kazuistična ureditev
spremenjena. Uveljavljeno je načelo, da je sodnik lahko dodeljen
na (vsako) drugo sodišče iste ali nižje stopnje.

Za primer dodelitve iz 2. alinee 1. odstavka (zaostanki), ki so po
naravi vedno povezani z daljšo in povečano delovno obremenitvijo
sodnika, bo imel dodeljeni sodnik pravico do nagrade vendarle iz
dodeljenih namenskih sredstev sodišču za odpravo zaostankov
in v okviru teh sredstev ter pod nadaljnjim pogojem, da preseže
pričakovani obseg dela.

Nova je določba, po kateri je sodnik lahko dodeljen na drugo
sodišče (s celotnim ali) le za del delovnega časa, kar omogoča,
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Merila za nagrado bodo vnaprej določena, sprejel jih bo Sodni
svet. Ureditev tako sledi zahtevam Sveta Evrope iz Evropske
listine o zakonski ureditvi položaja sodnikov, po kateri je sodniška
plača, ob zagotovljeni izhodiščni višini, lahko različna v odvisnosti
od obveznosti, ki so sodniku naložene, če so merila jasno
opredeljena, tako, da preprečujejo razlike v prejemkih, ki ne bi
imele podlage v opravljenem delu. Predlagana rešitev je v skladu
z veljavno ureditvijo, ki že sedaj Sodni svet pooblašča za sprejem
meril pričakovanega obsega dela sodnikov, določanje pogojev in
višine osebnih prejemkov in povračil sodnikom in dodatka za
dvojezičnost.

Dodana je določba (šesti odstavek) o dodelitvi spisov sodniku, ki
je dodeljen na drugo sodišče. Upoštevajoč, da bo v takem primeru
po naravi zadeve prišlo do prerazporeditve večjega števila spisov
med posameznimi sodniki, je določeno, da se pri (pre)dodelitvi
zadev ustrezno upošteva načelo zakonitega sodnika. S
spremembami in dopolnitvami letnega razporeda dela bo moralo
biti zagotovljeno, da bo razporejanje večjega števila zadev potekalo
po vnaprej določenih pravilih, oblikovanih v skladu z določbami
sodnega reda, glede na potrebe in posebnosti vsake dodelitve.
K 2. členu

Do nagrade bo upravičen le sodnik, ki presega pričakovani obseg
dela. S tem se odpravlja pomanjkljivost sedanje ureditve, ki ni
omogočala vzpodbude za večji obseg sodniškega dela, celo v
okviru dodatno dodeljenih sredstev po Zakonu o sodiščih. Glede
na velike zaostanke in ker je le te najhitreje in najbolj racionalno
odpraviti z obstoječo zasedbo sodnikov, za tako nagrado ne
obstaja le dejanska potreba, pač pa tudi razumni razlogi.

Merila za delitev sredstev za preseganje pričakovanega oz.
presežnega obsega dela bo v okviru svoje zakonske pristojnosti
sprejel Sodni svet, ki spremlja, ugotavlja in analizira učinkovitost
dela sodnikov in sodišč ter o tem vodi letno evidenco. Določen je
trideset dnevni rok za sprejem meril, ki začne teči z dnem
uveljavitve zakona.

Podlaga za izplačilo je lahko podana le v okviru dodeljenih dodatnih
finančnih sredstev, v skladu s sprejetim programom odprave
zaostankov po 5. odstavku 60. člena Zakona o sodiščih.

K 3. členu

IV. BESEDILO ČLENA, KI SE
SPREMINJA

V primerih iz prejšnjega odstavka je višji sodnik lahko dodeljen
opravljati službo na okrožno sodišče in okrožni sodnik na okrajno
sodišče.

Predlagan je običajen petnajstdnevni rok za uveljavitev zakona.

Začasna oddelitev ne posega v sodniški položaj in sodniško plačo.

69. člen Zakona o sodniški službi (Uradni list RS, št.
19/1994, 8/1996, 24/1998)

O začasni dodelitvi odloča sodni svet na skupni predlog
predsednikov obeh pristojnih sodišč po pisni privolitvi sodnika.

Sodnik je lahko največ za dobo šestih mesecev dodeljen opravljati
sodniško službo na drugo sodišče, če je to potrebno zaradi izjemno
povečanega obsega dela tega sodišča ali zaradi drugih razlogov,
ki so povzročili izreden zaostanek v delu tega sodišča.

'
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

1) Naslov predloga akta:

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost

Predlog zakona o spremembi In dopolnitvi zakona o
sodniški službi - hitri postopek, EVA 1998 - 2011 0007

/
4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaorai
navedenimi pravnimi viri ES Meto)

Z) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega sporazuma
o pridružitvi"

/

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi", ki se
nanašajo na predloženo gradivo:

5) Ali so zoorai navedeni pravni viri ES prevedeni v slovenščino?

Na področju, kot ga ureja Predlog zakona o spremembi
zakona o sodniški službi je sicer zagotovljena suverena
pravica države, vendar pa obveznosti države izhajajo iz
prioritet "Partnerstva za pristop" predvsem na področju
učinkovitosti sodstva, krepitvi institucij In izboljšanju
delovanja sodstva.

Pravnih virov za urejevanje razmerij, kot jih ureja predlog
spremembe zakona in ki bi bili obvezujoči za našo
državo, ni.
6) Ali ie predlog akta preveden in v kateri iezik ?

b) V kakšnem obsegu so iz sporazuma izhajajoče obveznosti
izpolnjene:

Predlog spremembe zakona ni preveden v noben drug tuji
jezik.

Sporazum ne določa obveznosti za področje, ki ga ureja
predlog zakona.

7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza...)

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Pri izdelavi gradiva niso sodelovali neodvisni
strokovnjaki, kot so primeroma našteti.

/
3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega reda
ES in upoštevanje roka za uskladitev

a) Direktive oziroma drugi sekundarni viri prava ES, ki se nanašajo
na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti usklajeno, delno
usklajeno, neusklajeno):

Predlog zakona je predviden z državnim programom za
prevzem pravnega reda ES.

Direktiv ni. Novela se usklajuje z zahtevami Poročila ES na
področju učinkovitosti sodstva.
b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES

16. marec 2001

mag. Ivan BIZJAK, l.r.
minister
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Predlog zakona o

SPREMEMBAH

ZAKONA

0

IN

DOPOLNITVAH

OSNOVNI

ŠOLI

(ZOsn-?)

- skrajšani postopek - EPA 435 - II (nadomestitev gradiva)

Vlada Republike Slovenije s tem gradivom nadomešča predlog
zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni šoli skrajšani postopek, ki ga je poslala z dopisom št. 621-00/98-1
(Z5) z dne 16.3.1998.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 621-00/98-1
Ljubljana, 22.02.2001
Vlada Republike Slovenije je na 14. seji dne 22.2.2001 določila
besedilo:

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bosta kot njena predstavnika pri delu Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovala:

- PREDLOGA ZAKONA O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH
ZAKONA O OSNOVNI ŠOLI,
ki ga pošilja v obravnavo na podlagi 204.a člena poslovnika
Državnega zbora Republike Slovenije po skrajšanem
postopku.

- dr. Lucija Čok, ministrica za šolstvo, znanost in šport,
- mag. Mirko Zorman, državni sekretar v Ministrstvu za šolstvo,
znanost in šport.

Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da sprejme navedeni zakon po
skrajšanem postopku, ker predlagane spremembe in dopolnitve
zakona o osnovni šoli predstavljajo tako z vsebinskega kot
tudi s pravno-tehničnega vidika manj zahtevne spremembe in
uskladitve z drugimi predpisi.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR

OPOMBA UREDNIŠTVA:
Predlog zakona o spremembah In dopolnitvah zakona
o osnovni šoli (ZOsn-?) - skrajšani postopek - EPA
435-11, ki ga Vlada Republike Slovenije nadomešča z
zgoraj navedenim gradivom, je bil skupaj z dopisom o
zadržanju objavljen v Poročevalcu št. 23, dne 7.4.1998.

16. marec 2001
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UVOD

S predlagano spremembo zakona se možnost vključitve v deseto
leto izobraževanja daje tudi učencem s posebnimi potrebami.

1.

Poleg tega so predlagani tudi nekateri manjši popravki členov, ki
so potrebni zaradi jasnosti določb oziroma so posledica uvodoma
predstavljenih sprememb.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA SPREJEM
ZAKONA TER NAČELA IN CILJI ZAKONA

Veljavni zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 12/96 in 33/97)
uzakonja devetletni program osnovnošolskega izobraževanja in
s tem v zvezi vrsto novosti. V skladu s prehodnimi določbami se
novi program uvaja postopoma. V šolskih letih 1999/2000, 2000/
2001 in 2001/2002 zakon omogoča prostovoljen vpis v novi program. V šolskem letu 2002/2003 pa bi se vanj obvezno morali
vpisati otroci, ki bi v letu 2002 dopolnili šest let, učenci 6. razreda
pa bi se obvezno morali vključiti v program 7. razreda 9-letne
osnovne šole.

Predlagatelj je v 95. členu obstoječega zakona, v katerem so
urejene zbirke podatkov, ob upoštevanju Nacionalnega programa
statističnih raziskovanj (Ur. I. RS, št. 70/97) in Zakona o državni
statistiki (Ur. I. RS, št. 45/95 in 9/2001) med podatke o vpisanih
učencih vključil EMŠO. Ta podatek je bilo potrebno vključiti tudi v
evidenco šoloobveznih otrok, ker to narekujejo določila Zakona o
centralnem registru prebivalstva (Ur. I. RS, št. 1/99). Prav tako je
predlagatelj dodatno opredelil evidence, povezane s podatki o
učencih, ki opravljajo zaključno preverjanje znanja. S tem je
povezan tudi dodatek k 97. členu, s katerim se vzpostavlja
povezava med šolami in Državnim izpitnim centrom, z vidika
podatkov o učencih, ki opravljajo zaključno preverjanje znanja.

V času priprav na uvajanje programa 9-letne osnovne šole na
vseh šolah v Republiki Sloveniji se je izkazalo, da je treba za eno
leto podaljšati rok za uveljavitev novih programov in s tem pridobiti
dovolj časa za pripravo potrebnih kadrovskih pogojev in razrešiti
še nekatere prostorske probleme osnovnih šol. Obenem bi bili v
tem času že tudi znani rezultati evalvacijskih raziskav, kar bi v
povezavi z rezultati večletnega spremljanja uvajanja novega
programa omogočilo oblikovanje morebitnih predlogov za
spremembe v programu pred uvedbo za celotno populacijo.

2.

Predlagana sprememba zakona ne zahteva zagotovitve dodatnih
sredstev iz državnega proračuna.

V predloženem zakonu je predlagano enoletno podaljšanje
obdobja postopnega uvajanja programa. Poleg tega je predvidena
tudi sprememba nabora obveznih predmetov. Predmet etika in
družba, ki ga določa veljavni zakon, se nadomesti s predmetom
državljanska vzgoja in etika. Le-ta v večji meri zasleduje v Beli
knjigi in zakonodaji zapisane cilje vzgoje in izobraževanja
namenjene temu, da bi se posameznik lahko učinkoviteje in
odgovorneje vključeval v kulturni, gospodarski in politični razvoj
Republike Slovenije.

BESEDILO ČLENOV
1. člen
V prvem odstavku 16. člena Zakona o osnovni šoli (Uradni list
RS, št. 12/96 in 33/97) se besedilo: "etike in družbe" nadomesti z
besedilom: "državljanske vzgoje in etike".

Pri pripravi programov, ki se izvajajo v osnovnih šolah na narodno
mešanih območjih se je izkazalo, da učenci lahko dosežejo
enakovreden izobrazbeni standard le tako, da se njihova tedenska
obveznost po obveznem programu poveča, in sicer za največ
dve uri tedensko. Zato se v zakonu formalizira specifika
predmetnikov v osnovnih šolah na narodno mešanih območjih v
povezavi s tedensko obveznostjo učencev. Opredelitev tedenske
obveznosti učencev je izpeljana tudi za učence s posebnimi
potrebami, ki so usmerjeni v prilagojene izobraževalne programe.

2. člen
V drugem odstavku 28. člena se besedilo: "etike in družbe"
nadomesti z besedilom:
"državljanske vzgoje in etike".
3. člen

S spremembami členov, ki določajo preverjanje znanja ob koncu
prvega in drugega vzgojno-izobraževalnega obdobja, je
omogočeno prostovoljno odločanje učencev oz. njihovih staršev
za preverjanje znanja z nacionalnimi preizkusi ob koncu prvega
in drugega triletja. Staršem je tako omogočeno, da dobijo povratno
informacijo o tem, koliko in kaj zna njihov otrok (tudi primerjalno),
vendar se za to odločijo prostovoljno.

V prvem odstavku 35. člena se doda stavek, ki se glasi:
"V šolah na narodno mešanih območjih se lahko tedenska
obveznost učencev po obveznem programu v vseh obdobjih
poveča za največ dve uri tedensko."
4. člen

Predlagana je tudi sprememba obsega zaključnega preverjanja
znanja z nacionalnimi preizkusi s pet na tri predmete. Zmanjšano
število predmetov bo vzpostavilo novo razmerje med učiteljevo
in zunanjo oceno, obenem pa ohranilo osnovno filozofijo preverjanja
in ocenjevanja znanja ob koncu osnovne šole, ki je bila uveljavljena
z zakonom. Materinščina in matematika sta temeljna predmeta,
ki ju praviloma preverjajo v evropskih državah, kjer imajo
uveljavljeno zunanje preverjanje znanja ob koncu izobraževanja.
S tretjim predmetom, ki je lahko tuj jezik ali drug obvezni predmet,
pa se zasleduje dva cilja: učenci imajo možnost, da izberejo
predmet, ki je blizu njihovim specifičnim interesom in
sposobnostim, na ta način pa imajo posredno tudi vse stroke
oziroma predmeti dodatno možnost in obveznost, da svoje
področje oziroma predmet kakovostno razvijajo.

poročevalec, št. 19

OCENA FINANČNIH SREDSTEV IZ DRŽAVNEGA
PRORAČUNA IN DRUGIH POSLEDIC

V četrtem odstavku 38. člena se besedilo: "lahko pa" nadomesti z
besedilom: "izjemoma pa lahko".
Doda se enajsti odstavek, ki se glasi:
"V šolah na narodno mešanih območjih lahko v prvem in drugem
obdobju poučujejo slovenski jezik, italijanski jezik in madžarski
jezik, ki se jih učenci učijo kot drugi jezik, tudi učitelji predmetnega
pouka."
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" ter učenci s posebnimi potrebami, ki uspešno zaključijo
osnovnošolsko izobraževanje in se ne vključijo v nadaljnje
izobraževanje".

5. člen
V 42. členu se v prvem odstavku za besedilom "prehajanje med
nivoji" doda besedilo "ter tedenska obveznost učencev".

12. člen
6. člen
V 48. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:

V drugem odstavku 95. člena se v prvi alinei za besedilom "ime in
priimek" doda besedilo "ter EMŠO".

"Če se učenec med šolanjem preseli v šolski okoliš druge osnovne
šole, ima pravico dokončati šolanje na šoli, v katero je vpisan

V devetem odstavku se v prvi alinei za besedilom "ime in priimek"
doda besedilo "ter EMŠO".

Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta peti in šesti odstavek.

Doda se deveti odstavek, ki se glasi:
Evidenca učencev, ki opravljajo zaključno preverjanje znanja,
vsebuje:
ime in priimek učenca in spol, datum, kraj ter država rojstva,
osnovna šola, na kateri učenec opravlja zaključno preverjanje
znanja in oddelek razreda,
šolsko leto, v katerem učenec opravlja zaključno preverjanje
znanja,
seznam predmetov, iz katerih učenec opravlja zaključno
preverjanje znanja,
- ocene, dosežene na zaključnem preverjanju znanja.
Evidenco iz tega odstavka vodi Državni izpitni center.

7. člen
V prvem odstavku 61. člena se beseda "učencev" nadomesti z
besedo "učenca".
8. člen
V prvem odstavku 64. člena se črta beseda: "obvezno".
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
"Ob koncu prvega in drugega obdobja je preverjanje znanja iz
prvega odstavka za učence prostovoljno, ob koncu tretjega
obdobja pa je za vse učence obvezno."

13. člen
V 97. členu se na koncu prvega odstavka črta pika in doda besedilo
"ter Državnemu izpitnemu centru za izvajanje zaključnega
preverjanja znanja."

Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Ob koncu tretjega obdobja šola po standardiziranem postopku v
sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci preverja znanje učencev iz
slovenskega jezika, matematike in tujega jezika ali drugega
obveznega predmeta (v nadaljnjem besedilu: zaključno preverjanje
znanja)"

14. člen
V 103. členu se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:

Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
"Tuj jezik oziroma drug obvezni predmet izbere učenec".

"V programa iz prejšnjega odstavka se lahko vključijo učitelji in
vzgojitelji predšolskih otrok, ki v skladu s 146. členom zakona o
organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS
št. 12/96 in 23/96) oziroma 56. členom zakona o vrtcih (Uradni list
RS št. 12/96 in 44/2000) lahko opravljajo delo učitelja v prvem
razredu osnovne šole oziroma vzgojitelja v vrtcu."

Tretja alinea sedmega odstavka se spremeni tako, da se glasi:
" - ob koncu tretjega obdobja iz slovenskega ali italijanskega
oziroma madžarskega jezika, matematike in tujega jezika oziroma
drugega obveznega predmeta."

Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.

Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti, šesti, sedmi in osmi odstavek
postanejo tretji, četrti, peti, šesti, sedmi, osmi in deveti odstavek.

15. člen

9. člen

V drugem odstavku 105. člena se za letnico "2001/2002" doda
besedilo 'ter 2002/2003".

Drugi odstavek 69. člena postane prvi odstavek.

V četrtem odstavku se letnica "2002/2003 nadomesti z letnico:
"2003/2004".

V dosedanjem prvem odstavku, ki postane drugi odstavek, se za
besedo učenci doda besedilo, ki se glasi: "v tretjem obdobju".

16. člen

V tretjem odstavku se beseda "prejšnjega" nadomesti z besedo
"prvega".

V prvem odstavku 106. člena se za letnico "2001" doda besedilo
"ter 2002".

■
10. člen

17. člen

Druga alinea tretjega odstavka 73. člena se črta.
11. člen

V prvem odstavku 107. člena se za letnico "2001/2002" doda
besedilo "ter 2002/2003".

V drugem odstavku 75. člena se za besedo "znanja" postavi
vejica in doda besedilo, ki se glasi:

V drugem odstavku se letnica "2002/2003" nadomesti z letnico
"2003/2004".
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19. člen

18. člen

V 111. členu se letnica "2002/2003" nadomesti z letnico "2003/
2004".

Prvi odstavek 108. člena se črta.
Dosedanja drugi in tretji odstavek postaneta prvi in drugi odstavek.

20. člen

V novem prvem odstavku se letnica "1996/1997" nadomesti z
letnico "1997/1998".

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

V novem drugem odstavku se letnica "1997/1998" nadomesti z
letnico "1998/1999".

OBRAZLOŽITEV

Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS št. 12/96 in 33/97) uzakonja
nov devetletni program osnovnošolskega izobraževanja, ki se
postopoma uvaja v šolskih letih 1999/2000, 2000/2001 in 2001/
2002. V šolskem letu 2002/2003 bi se v ta program obvezno
morali vpisati otroci, ki bi v letu 2002 dopolnili šest let, učenci
šestega razreda pa bi se morali obvezno vključiti v program
sedmega razreda devetletne osnovne šole. Ta rok se s
predlaganimi spremembami zakona podaljšuje za eno leto.

2. člen
Sprememba je logična posledica spremembe 16. člena.
3. člen
V 35. členu se formalizira specifika predmetnikov v osnovnih
šolah na narodno mešanih območjih. S to normo se učencem
zagotovi doseganje enakovrednega izobrazbenega standarda in
sicer tako, da se izvede izpeljava z vidika njihove tedenske
obveznosti.

V času priprav na uvajanje programa 9-letne osnovne šole na
vseh šolah v Republiki Sloveniji se je izkazalo, da je treba za eno
leto podaljšati rok za uveljavitev novih programov in s tem pridobiti
dovolj časa za pripravo potrebnih kadrovskih pogojev in razrešiti
še nekatere prostorske probleme osnovnih šol. Obenem bi bili v
tem času že tudi znani rezultati evalvacijskih raziskav, kar bi v
povezavi z rezultati večletnega spremljanja uvajanja novega
programa omogočilo oblikovanje morebitnih predlogov za
spremembe v programu pred uvedbo za celotno populacijo.

4. člen
Predlagani na novo dodani odstavek k 38. členu se nanaša na
izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela oziroma poučevanje v
prvem in drugem vzgojno-izobraževalnem obdobju v šolah na
narodno mešanih območjih.

1. člen
5. člen

Obvezni predmet "etika in družba" se s predlagano spremembo
spremeni v predmet "državljanska vzgoja in etika". V osnovni šoli
naj bi z njim dosegli tiste cilje vzgoje in izobraževanja, ki so zapisani
v Beli knjigi in zakonih, in so pogoj za to, da bo posameznik
učinkovito in odgovorno sodeloval v kulturnem, gospodarskem
in političnem razvoju Republike Slovenije. Takšni cilji so nedvomno:
razvija pri učencih osnovne državljanske vrednote in državljansko
etiko, ki temelji na načelih pluralne demokracije, nacionalne
suverenosti, pravičnosti, solidarnosti in spoštovanja človekove
osebnosti; razvija pri učencih zavest o državni pripadnosti, narodni
identiteti ter vedenja o zgodovini Slovenije in njeni kulturi; razvija in
ohranja zavest lastne kulturne tradicije; vzgaja za obče kulturne
in civilizacijske vrednote, ki izvirajo iz evropske tradicije in so
razpoznavne v človekovih pravicah kot skupnem temelju sodobnih
družb; razvija naj zavzetost za reševanje problemov slovenske
družbe in za takšno sodelovanje z drugimi družbami, kulturami in
državami, ki temelji na načelu enakopravnosti; pri učencih naj
razvija stališča, ki vodijo v strpen in razumen dialog med državljani;
pri učencih naj razvija odklonilen odnos do krivic, neupravičenega
razlikovanja in nelegitimnih, na ozke interese vezanih ravnanj.
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V 42. členu se ureja tedenska obveznost učencev s posebnimi
potrebami, ki so vključeni v prilagojene izobraževalne programe.
6. člen
Dopolnitev člena jasneje opredeljuje pravice učenca v primeru,
da se v času šolanja preseli v kraj, ki sodi v drug šolski okoliš in
bi si po ozki razlagi dosedanje določbe moral pridobiti soglasje
šole, v katero je že vpisan.
7. člen
Sprememba je redakcijske narave in uveljavlja edninsko obliko v
vseh odstavkih člena.
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registra prebivalstva, vključiti med podatke o učencu tudi EMŠO.
Na novo dodani odstavek k 95. členu opredeljuje evidence o
učencih, ki se nanašajo na zaključno preverjanje znanja in ki jih
vodi Državni izpitni center. Z dodatkom k 97. členu pa je
vzpostavljena tudi podatkovna povezava med šolami in Državnim
izpitnim centrom, ki izvaja določene naloge, povezane z zaključnim
preverjanjem znanja.

8. člen
Preverjanje znanja z nacionalnimi preizkusi je ob koncu prvega in
drugega triletja namenjeno temu, da učenci, starši in šola dobijo
povratno informacijo o doseženem znanju in ne vpliva na ocene.
Uvedba prostovoljnega odločanja učencev (s starši) o tem, ali
bodo ali ne bodo preverjali svoje znanje z nacionalnimi preizkusi,
daje staršem pravico, da vedo, kaj in koliko (tudi primerjalno) zna
njihov otrok.

14. člen

Sprememba pri zaključnem preverjanju znanja z nacionalnimi
preizkusi s petih na tri predmete, pri katerih se znanje preverja,
količinsko zmanjša število predmetov in vzpostavlja novo
razmerje med učiteljevo in zunanjo oceno, obenem pa ohranja
osnovno filozofijo preverjanja in ocenjevanja znanja ob koncu
osnovne šole, kot je bila uveljavljena z zakonom. Materinščina in
matematika sta temeljna predmeta, ki ju običajno preverjajo v
vseh drugih državah, kjer imajo uveljavljeno zunanje preverjanje,
s tretjim predmetom, ki je lahko tuj jezik ali katerikoli dwg obvezni
predmet, ki se poučuje v zadnjem triletju, pa se zasleduje dva
cilja: učenci imajo možnost, da izberejo predmet, ki je blizu njihovim
specifičnim interesom in sposobnostim, na tak način pa imajo
posredno tudi vse stroke oziroma predmeti dodatno možnost in
obveznost, da svoje področje oziroma predmet kakovostno
razvijajo. Prav odprta ponudba tretjega predmeta je tudi varovalo,
da se ne bi poučevanje v zadnjem triletju ali devetem razredu
preveč zožilo na samo dva t. i glavna predmeta.

Predlagana sprememba natančneje določa, kdo se lahko vključi
v posebni program za izpopolnjevanje znanja, potrebnega za
izvajanje programa devetletne osnovne šole. Poleg učiteljev in
vzgojiteljev, ki izpolnjujejo pogoje po novi šolski zakonodaji, so to
tudi učitelji in vzgojitelji predšolskih otrok, ki v skladu s 146. členom
Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in
56. členom Zakona o vrtcih lahko opravljajo delo učitelja v prvem
razredu.
15., 16., 17. 18. in 19. člen
V predloženem zakonu je s spremembo 105., 106., 107. in 111.
člena predlagano enoletno podaljšanje obdobja postopnega
uvajanja programa. Dokončna uvedba pouka za vse osnovne
šole v državi po programu devetletne osnovne šole se prestavi
za eno leto in se jo uveljavi s šolskim letom 2003/2004. Nadalje se
predlaga črtanje prvega odstavka 108. člena, ki sedaj določa,
kdaj se uvede obvezno preverjanje znanja za generacije učencev,
ki so vstopili v program 9-letne osnovne šole pred obvezno uvedbo '
programa v vseh osnovnih šolah. Z že omenjeno predhodno
predlagano spremembo, ki prinaša prostovoljnost preverjanja
znanja po prvem in drugem triletju, namreč postane določba
prvega odstavka 108. člena brezpredmetna. Zaradi enoletnega
časovnega zamika dokončne uvedbe programa devetletne
osnovne šole je nadalje potrebno ustrezno korigirati navedeni
člen tako, da je opravljanje zaključnega preverjanja znanja v skladu
z zakonom prostovoljno za učence, ki so pričeli obiskovati prvi
razred osnovne šole najkasneje v šolskem letu 1997/1998,
medtem ko bodo učenci, ki bodo pričeli obiskovati prvi razred v
šolskem letu 1998/1999, obvezno opravljali zaključno preverjanje
znanja v skladu s tem zakonom. Sprememba 111. člena je prav
tako povezana z uvodoma omenjenim enoletnim zamikom
uvajanja programa devetletne osnovne šole v šolskem letu 2003/
2004.

9. člen
Sprememba 69. člena odpravlja kontradiktornost med veljavnim
prvim in drugim odstavkom.
10. člen
Črtanje zadnje alinee tretjega odstavka 73. člena je posledica
spremembe 64. člena.
11. člen
Pravico do vključitve v deseto leto izobraževanja, ki jo daje zakon
le nekaterim kategorijam učencev, predlagana sprememba širi
tudi na učence s posebnimi potrebami, ki uspešno zaključijo
osnovnošolsko izobraževanje in se ne vključijo v nadaljnje
izobraževanje.

20. člen
12. in 13. člen

Zakon prične veljati po preteku običajnega petnajstdnevnega roka.

V 95. členu je bilo potrebno zaradi sistema, ki ga urejajo predpisi
o državni statistiki in zaradi predpisov s področja centralnega
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- v 4. razredu učitelj razrednega pouka, tuji jezik in vzgojne
predmete pa tudi predmetni učitelj, vendar ne več kot dva
predmeta,

ČLENI, KI SE SPREMINJAJO:
16. člen
(obvezni predmeti)

- v 5. razredu učitelj razrednega pouka, tuji jezik in vzgojne
predmete pa tudi predmetni učitelj, vendar ne več kot tri predmete
in

Osnovna šola mora za vse učence izvajati pouk iz naslednjih
obveznih predmetov: slovenskega jezika in italijanskega ali
madžarskega jezika na narodnostno mešanih območjih, tujega
jezika, zgodovine, zemljepisa, etike in družbe, matematike, kemije
biologije, fizike, likovne vzgoje, glasbene vzgoje, športne vzgoje,
tehnične vzgoje in gospodinjstva.

- v 6. razredu učitelj predmetnega pouka, lahko pa tudi učitelj
razrednega pouka.
V/ tretjem obdobju osnovne šole poučujejo učitelji predmetnega
pouka.

Obvezni predmeti se lahko povezujejo in združujejo v predmetna
področja.

V oddelku, v katerega so vključeni učenci s posebnimi potrebami
iz prvega odstavka 12. člena tega zakona, lahko poleg učitelja
sodeluje strokovni delavec s specialno pedagoško izobrazbo.

28. člen
(zasebne šole)

V oddelkih podaljšanega bivanja izvajajo vzgojno-izobraževalno
delo učitelji razrednega in predmetnega pouka, vzgojitelji
predšolskih otrok, defektologi, pedagogi, psihologi in socialni
pedagogi.

Zasebna šola določi program osnovne šole v skladu s svojimi
akti.

S prilagojenimi izobraževalnimi programi in s posebnim programom
vzgoje in izobraževanja se za učence s posebnimi potrebami
lahko določi tudi drugačno izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela.

Zasebna šola mora izvajati pouk iz naslednjih obveznih predmetov:
slovenskega jezika in italijanskega oziroma madžarskega jezika
na narodno mešanih območjih, matematike, tujega jezika,
zgodovine, etike in družbe, športne vzgoje, vsaj enega
naravoslovnega in enega družboslovnega predmeta in vsaj enega
predmeta s področja umetnosti.

42. člen
(prilagojeni programi)

* Zasebne šole, ki izvajajo program osnovne šole po posebnih
pedagoških načelih (Steiner, Decroly, Montessori ipd. ), lahko
oblikujejo program osnovne šole ne glede na določbo prejšnjega
odstavka tega člena v skladu s temi načeli tako, da zagotovijo
minimalna znanja, ki omogočajo zaključitev osnovnošolskega
izobraževanja.

Nivojski pouk in prehajanje med nivoji se za učence, ki so vključeni
v prilagojene izobraževalne programe, lahko določi s temi programi.
Določbe 40. in 41. člena tega zakona se ne uporabljajo za otroke
s posebnimi potrebami, ki so usmerjeni v posebni program vzgoje
in izobraževanja.

35. člen
(tedenska obveznost učencev)

48. člen
(šolski okoliš)

Tedenska obveznost učencev po obveznem programu v prvem
obdobju je lahko največ 22 ur pouka, v drugem obdobju največ 26
ur pouka in v tretjem obdobju največ 30 ur pouka.

Starši imajo pravico vpisati otroka v javno osnovno šolo ali v
zasebno osnovno šolo s koncesijo v šolskem okolišu, v katerem
otrok stalno oziroma začasno prebiva, javna šola oziroma
zasebna osnovna šola s koncesijo v tem okolišu, pa je dolžna na
željo staršev otroka vpisati. V drugo osnovno šolo lahko starši
vpišejo otroka, če ta šola s tem soglaša.

Ura pouka traja praviloma 45 minut.
38. člen
(izvajanje vzgojno-izobraževalnega dela)

Seznam otrok iz šolskega okoliša, ki jih je javna ali zasebna šola
s koncesijo dolžna vpisati v prvi razred, si šola pridobi iz evidenc
šoloobveznih otrok, ki jih vodi šolska uprava. Šolska uprava si
pridobi podatke o šoloobveznih otrocih iz registra stalnega
prebivalstva in razvida začasnega prebivališča.

Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli obsega pouk in druge
oblike organiziranega dela z učenci.
Vzgojno-izobraževalno delo v osnovni šoli opravljajo učitelji,
svetovalni delavci in drugi strokovni delavci.

Med šolanjem lahko učenec prestopi na drugo osnovno šolo, če
ta šola s tem soglaša.

V prvem obdobju osnovne šole poučuje učitelj razrednega pouka.

Če učenec želi prestopiti iz zasebne šole v javno šolo, ga je javna
šola v šolskem okolišu, v katerem učenec stalno prebiva, dolžna
sprejeti.

V prvem razredu osnovne šole hkrati poučujeta učitelj razrednega
pouka in vzgojitelj predšolskih otrok, lahko pa tudi dva učitelja
razrednega pouka. Drugi učitelj oziroma vzgojitelj predšolskih
otrok poučuje polovico ur pouka.

Določbe prvega odstavka tega člena niso obvezne za zasebne
šole.

Pri pouku vzgojnih predmetov lahko z učiteljem razrednega pouka
sodeluje tudi učitelj predmetnega pouka.
V drugem obdobju poučuje:

poročevalec, št. 19
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61. člen
(načini ocenjevanja)

predlog učitelja in šolske svetovalne službe v soglasju s starši.

Znanje učencev se v osnovni šoli ocenjuje opisno oziroma
številčno.

73. člen
(uspešno opravljeno zaključno preverjanje znanja)

V prvem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje
opisno.

Učenec uspešno opravi zaključno preverjanje znanja, če je
pozitivno ocenjen iz vseh predmetov, iz katerih opravlja zaključno
preverjanje znanja.

V drugem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje pri vseh
predmetih ocenjuje številčno in opisno.

Učenec, ki je pri enem izmed predmetov, iz katerih opravlja
zaključno preverjanje znanja, dosegel najmanj 80% točk,
potrebnih za pozitivno oceno pri tem predmetu, je pri tem predmetu
pozitivno ocenjen, če:
ima pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda ali
je vsaj pri izmed obveznih ali izbirnih predmetov na koncu
devetega razreda dosegel najmanj oceno dobro ali
- je pri ostalih predmetih, iz katerih je opravil zaključno
preverjanje znanja, pozitivno ocenjen in je vsaj pri enem izmed
teh predmetov dosegel najmanj oceno dobro.

V tretjem obdobju osnovne šole se učenčevo znanje ocenjuje
številčno.
64. člen
(preverjanje znanja ob koncu obdobij)
Ob koncu obdobij se znanje učencev obvezno preverja z
nacionalnimi preizkusi znanja, s katerimi se preverjajo minimalni
standardi znanja učencev.

Učenec, ki je pri dveh izmed predmetov, iz katerih opravlja
zaključno preverjanje znanja, dosegel najmanj 90 odstotkov točk,
potrebnih za pozitivno oceno pri teh predmetih, je pri teh predmetih
pozitivno ocenjen, če:

Ob koncu prvega obdobja se preverja znanje učencev iz
slovenskega jezika in matematike.
Ob koncu drugega obdobja se preverja znanje učencev iz
slovenskega jezika, matematike in tujega jezika.

ima pozitivne ocene iz vseh predmetov devetega razreda in
je vsaj pri enem izmed obveznih ali izbirnih predmetov na
koncu devetega razreda dosegel najmanj oceno dobro ali
je pri ostalih predmetih, iz kateri opravlja zaključno preverjanje
znanja pozitivno ocenjen in je vsaj pri dveh izmed teh
predmetov dosegel najmanj oceno dobro.

Znanja učencev ob koncu prvega in drugega obdobja po
standardiziranem postopku preverja osnovna šola sama. Rezultati
preverjanja znanja so dodatna informacija o doseženem znanju
učencev.

Osnovna šola učenca obvesti o doseženih ocenah pri zaključnem
preverjanju znanja.

Ob koncu tretjega obdobja šola po standardiziranem postopku v
sodelovanju z zunanjimi ocenjevalci preverja znanje učencev iz
slovenskega jezika, matematike, tujega jezika in iz dveh obveznih
predmetov (v nadaljnjem besedilu: zaključno preverjanje znanja).

Osnovna šola o doseženih ocenah učenca na podlagi drugega in
tretjega odstavka tega člena obvesti gimnazije in druge splošne
srednje šole, če to zahtevajo kot pogoj za vpis.

Dva obvezna predmeta od katerih je eden naravoslovni, drugi pa
družboslovni, izbere učenec.

75. člen
(deseto leto izobraževanja)

Ne glede na določbe drugega, tretjega in petega odstavka tega
člena se znanje učencev na narodnostno mešanih območjih
preverja:
ob koncu prvega obdobja iz slovenskega ali italijanskega
oziroma madžarskega jezika in matematike,
ob koncu drugega obdobja iz slovenskega ali italijanskega
oziroma madžarskega jezika, matematike in tujega jezika in
ob koncu tretjega obdobja iz slovenskega ali italijanskega
oziroma madžarskega jezika, matematike, tujega jezika in iz
dveh obveznih predmetov.

Učenci, ki niso uspešno opravili zaključnega preverjanja znanja,
se lahko pred ponovnim zaključnim preverjanjem znanja vključijo
v deseto leto izobraževanja, ki ga organizira osnovna šola sama
ali v sodelovanju z drugimi osnovnimi šolami.
V deseto leto izobraževanja se lahko vključijo tudi učenci, ki želijo
izboljšati uspeh pri zaključnem preverjanju znanja.

Drugi in tretji odstavek tega člena nista obvezna za zasebne
šole, ki izvajajo programa osnovne šole po posebnih pedagoških
načelih

V izobraževanje po prejšnjem odstavku se lahko vključijo tudi
učenci, ki uspešno končajo osnovnošolsko izobraževanje po
programih, ki se izvajajo po posebnih pedagoških načelih (Steiner,
Declory, Montessori ipd.).

69. člen
(napredovanje)

95. člen
(vrsta zbirk podatkov)

Učenci napredujejo v naslednji razred, če so ob koncu šolskega
leta pozitivno ocenjeni iz vseh predmetov.

Osnovna šola vodi naslednje zbirke podatkov:
1. zbirko podatkov o učencih, vpisanih v osnovno šolo, in njihovih
starših,
2. zbirko podatkov o napredovanju učencev, izdanih spričevalih
in drugih listinah,
3. zbirko podatkov o gibalnih sposobnostih in morfoloških
značilnostih učencev,
4. zbirko podatkov o učencih, ki potrebujejo pomoč oziroma
svetovanje.

Učenci v prvem in drugem obdobju razredov ne ponavljajo.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka lahko učenec zaradi
slabšega učnega uspeha, ki je posledica daljše odsotnosti,
bolezni, preselitve, ali zaradi drugih opravičljivih razlogov ponavlja
razred, če to zahtevajo njegovi starši oziroma ponavlja razred na
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103. člen
(izpopolnjevanje znanja)

Zbirka podatkov iz 1. točke prejšnjega odstavka obsega:
podatke o učencu: ime in priimek, spol, datum, kraj in državo
rojstva, prebivališče in državljanstvo, zdravstvene posebnosti,
katerih poznavanje je nujno za učenčevo varnost in za delo z
učencem in
podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča,
telefonska številka, na katero je mogoče posredovati nujna
sporočila v času, ko je učenec v šoli.

Učitelji, ki bodo poučevali v prvem razredu osnovne šole in so si
pridobili ustrezno izobrazbo po študijskih programih, ki so bili
sprejeti pred uveljavitvijo tega zakona, morajo na podlagi
posebnega programa za izpopolnjevanje izkazati znanje, potrebno
za izvajanje programa osnovne šole po tem zakonu.

Zbirka podatkov iz 2. točke prvega odstavka tega člena obsega
poleg podatkov iz prve alinee prejšnjega odstavka še podatke o
napredovanju učenca, izdanih spričevalih in drugih listinah.

Če ni ustreznega visokošolskega programa za izpopolnjevanje
iz prejšnjega odstavka, določi program za pridobitev znanja,
potrebnega za izvajanje programa osnovne šole po tem zakonu,
minister po predhodnem mnenju Sveta za visoko šolstvo
Republike Slovenije.

Zbirka podatkov iz 3. točke prvega odstavka tega člena obsega
poleg podatkov iz prve alinee drugega odstavka tega člena še
podatke o gibalnih sposobnostih in morfoloških značilnostih
učenca, ki se nanašajo na: telesno višino, voluminoznost telesa,
hitrost alternativnih gibov, eksplozivno moč, koordinacijo gibanja
telesa, fizično vzdržljivost trupa, gibljivost, mišično vzdržljivost
ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost
ramenskega obroča in rok, sprintersko hitrost in vzdržljivost v
submaksimalnem kontinuiranem naprezanju.

Vključevanje v program za izpopolnjevanje se prične zagotavljati
v okviru nenehnega strokovnega izobraževanja in usposabljanja
učiteljev najkasneje v šestih mesecih po uveljavitvi tega zakona.
105. člen
(postopno izvajanje programa)
Izvajanje programa osnovne šole po tem zakonu se uvaja
postopoma.

Osebni podatki iz 3. točke prvega odstavka tega člena see zbirajo
v soglasju s starši oziroma skrbniki učencev.

V šolskih letih 1999/2000,2000/2001 in 2001/2002 se lahko uvede
na osnovnih šolah, ki imajo dovolj prijavljenih učencev in izpolnjujejo
kadrovske, prostorske in druge pogoje in imajo za izvajanje
programa dovoljenje ministra.

Zbirka podatkov iz 4. točke prvega odstavka tega člena obsega
poleg podatkov iz 1. in 2. točke prvega odstavka tega člena še:
družinsko in socialno anamnezo,
razvojno anamnezo,
diagnostične postopke,
postopke strokovne pomoči in
strokovna mnenja drugih inštitucij: centrov za socialno delo,
zdravstvenih inštitucij, domov, svetovalnih centrov oziroma
vzgojnih posvetovalnic.

Pogoje iz prejšnjega odstavka tega člena, postopek ugotavljanja
izpolnjevanja pogojev in izdaje dovoljenja določi minister najkasneje
do 1.9.1998.
Do začetka šolskega leta 2002/2003 morajo država in lokalne
skupnosti zagotoviti pogoje za izvajanje osnovnošolskega
izobraževanja po tem zakonu na vseh osnovnih šolah v državi.

Osebni podatki iz 4. točke se zbirajo v soglasju s starši učencev,
razen v primeru, ko je učenec v družini ogrožen in ga je potrebno
zavarovati.

106. člen
(prostovoljen vpis)

Svetovalni delavci so podatke iz 4. točke dolžni varovati kot
poklicno skrivnost. Te podatke so kot poklicno skrivnost dolžni
varovati tudi drugi strokovni delavci, ki so jim podatki posredovani
zaradi narave njihovega dela.

Starši lahko vpišejo otroke, ki bodo v koledarskih letih 1999, 2000
in 2001 dopolnili 6 let, v 1. razred osnovne šole po tem zakonu
prostovoljno.

Evidenca šoloobveznih otrok, ki jo vodi šolska uprava v skladu z
drugim odstavkom 48. člena tega zakona, obsega:
podatke o otroku: ime in priimek, datum rojstva, naslov
prebivališča, ter
podatke o starših: ime in priimek, naslov prebivališča.

Starši lahko vpišejo otroka po prejšnjem odstavku v skladu z 48.
členom tega zakona.

97. člen
(namen in uporaba zbirk podatkov)

V šolskih letih 1999/2000, 2000/2001 in 2001/2002 se začne
izvajati pouk po programu osnovne šole v skladu s tem zakonom
za vse učence 6. razreda na šolah, ki imajo dovoljenje ministra in
soglasje staršev.

107. člen
(izvajanje pouka za učence 6. razreda)

Osebni podatki učencev iz zbirk podatkov iz 95. člena se zbirajo,
obdelujejo, shranjujejo in uporabljajo za potrebe obveznega
izobraževanja in posredujejo ministrstvu, pristojnemu za šolstvo,
za izvajanje z zakonom določenih nalog.

V šolskem letu 2002/2003 se prične izvajati program iz prejšnjega
odstavka za vse učence v državi, ki so vpisani v 6. razred osnovne
šole.

Za potrebe znanstveno-raziskovalnega dela in pri izdelavi
statističnih analiz se smejo osebni podatki uporabljati in objavljati
tako, da identiteta učenca ni razvidna.

poročevalec, št. 19
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108. člen
(zaključno preverjanje znanja)

111. člen
(predpisi, ki prenehajo veljati)

Učenci, ki so pričeli obiskovati 1. razred osnovne šole najkasneje
v šolskem letu 1996/1997, opravljajo zaključno preverjanje znanja
v skladu s tem zakonom prostovoljno.

Z uveljavitvijo tega zakona preneha veljati zakon o osnovni šoli
(Uradni list SRS, št. 5/80, 29/86, 31/86 in Uradni list RS, št. 12/91I) razen določb, ki so vezane na izvajanje programa življenja in
dela osnovne šole in se uporabljajo za učence, ki se v ta program
vpisujejo do šolskega leta 2002/2003 in prenehajo veljati, ko ti
učenci zaključijo osnovnošolsko izobraževanje oziroma izpolnijo
osnovnošolsko obveznost.

Učenci, ki bodo pričeli obiskovati 1. razred v šolskem letu 1997/
1998, obvezno opravljajo zaključno preverjanje znanja v skladu
s tem zakonom.

IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI EVROPSKIH
SKUPNOSTI

4) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z zaoral
navedenimi pravnimi viri ES (leto)

1) Naslov predloga akta:
Predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o osnovni
šoli - skrajšani postopek (nadomestno besedilo).
2) Skladnost predloga akta z določbami "Evropskega
sporazuma o pridružitvi"

51 Ali so zooraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

a) Navedba določb "Evropskega sporazuma o pridružitvi",
ki se nanašajo na predloženo gradivo:

/

/

6) Ali |e predlog akta preveden In v kateri jezik?

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma Izhajajoče
obveznosti Izpolnjene:

Ne

/
7) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE, TAIEJC,
Komisija es. države članice ES, siqma, oecd, gniverza-)

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:
/

/

3) Skladnost predloga akta s predpisi ES

8) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo uskla|enosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):

Šolski sistemi držav petnajsterice skladno z Maastrichtskim in
Amsterdamskim sporazumom ne predvidevajo harmonizacije.

/
b) Ali |e predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES
/

Milena GAČEŠA
SVETOVALKA MINISTRICE

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost
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Predlog zakona o

MEDIJIH

(ZMed)

- tretja obravnava - EPA 811-11

Hkrati pošilja v obravnavo amandmaje Vlade Republike
Slovenije k predlogu zakona o medijih - tretja obravnava.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
EVA: 1999-3511-0002
Številka: 652-07/99-2
Ljubljana, 12,03.2001

Vlada Republike Slovenije je na podlagi 65. člena poslovnika
Vlade Republike Slovenije in na podlagi 176. in 268. člena
poslovnika Državnega zbora Republike Slovenije določila, da
bodo kot njeni predstavniki na sejah Državnega zbora in
njegovih delovnih teles sodelovali:

Vlada Republike Slovenije je na 22. koresponcfenčni seji dne
12.3.2001 določila besedilo:
- PREDLOGA ZAKONA O MEDIJIH,

- Andreja Rihter, ministrica za kulturo,
- Božidar Zorko, državni sekretar v Ministrstvu za kulturo,
- Matjaž Jarc, državni podsekretar v Ministrstvu za kulturo,
- Zoran Pistotnik, državni podsekretar v Ministrstvu za kulturo.

ki ga pošilja v tretjo obravnavo na podlagi sklepa 3. seje
Državnega zbora Republike Slovenije z dne 2.3.2001, drugega
odstavka 194. in 195. člena poslovnika Državnega zbora
Republike Slovenije.

Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

PREDLOG ZAKONA O MEDIJIH (ZMed)
EPA 811 - II - tretja obravnava

Ljubljana, dne 12.3.2001
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za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju medijev;
za razvoj izobraževanja in znanosti;
v regijah in lokalnih skupnostih, kjer delujejo
nekomercialni radijski In televizijski programi.

Prvo poglavje
SKUPNE DOLOČBE

(2) Republika Slovenija podpira razvoj tehnične infrastrukture na
področju medijev.

1. oddelek

(3) Republika Slovenija posebej podpira razširjanje programskih
vsebin, namenjenih slepim in gluhonemim, v njim prilagojenih
tehnikah, ter razvoj ustrezne tehnične Infrastrukture.

UVODNE DOLOČBE

Ta zakon določa pravice, obveznosti in odgovornosti pravnih in
fizičnih oseb ter javni interes Republike Slovenije na področju
medijev.

(4) Vlada Republike Slovenije, na predlog ministra, pristojnega za
kulturo (v nadaljnjem besedilu: pristojni minister), določi pogoje,
merila in postopek izvedbe rednega letnega javnega razpisa za
sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične
infrastrukture iz tega člena s sredstvi iz državnega proračuna, v
skladu z določbami zakona o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture.

Mediji

(5) Republika Slovenija podpira pri razširjanju programskih
vsebin lokalne in regionalne televizijske in radijske programe.

Predmet zakona
1. člen

2. člen
(1) Mediji po tem zakonu so časopisi in revije, radijski in televizijski
programi, elektronske publikacije, teletekst ter druge oblike
dnevnega ali periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih
programskih vsebin s prenosom zapisa, glasu, zvoka ali slike,
na način, ki je dostopen javnosti.

2. oddelek
SPLOŠNA NAČELA
Zaščita slovenskega jezika

(2) Programske vsebine po tem zakonu so informacije vseh vrst
(vesti, mnenja, obvestila, sporočila ter druge informacije) in
avtorska dela, ki se razširjajo prek medijev z namenom
obveščanja, zadovoljevanja kulturnih, izobraževalnih in drugih
potreb javnosti, ter množičnega komuniciranja.

5. člen
(1) Izdajatelj, ki je ustanovljen oziroma registriran v Republiki
Sloveniji, mora razširjati programske vsebine v slovenskem jeziku,
ali pa morajo biti na ustrezen način prevedene v slovenščino,
razen kadar so v prvi vrsti namenjene bralcem, poslušalcem
oziroma gledalcem iz druge jezikovne skupine.

(3) Mediji niso bilteni, katalogi ali drugi nosilci objavljanja informacij,
ki so namenjeni izključno oglaševanju, poslovnemu komuniciranju,
izobraževalnemu procesu ali notranjemu delu gospodarskih
družb, zavodov in ustanov, društev, političnih strank, cerkvenih
in drugih organizacij, šolska glasila, Uradni list Republike Slovenije,
uradna glasila lokalnih skupnosti in druge uradne objave, plakati,
letaki, prospekti in transparenti, ter video strani brez žive slike
(neplačana obvestila), razen če je s tem zakonom določeno
drugače.

(2) Izdajatelj lahko v tujem jeziku razširja programske vsebine,
namenjene jezikovnemu izobraževanju.
(3) Razlog oziroma namen razširjanja programskih vsebin v tujem
jeziku mora biti posebej opredeljen na vidnem mestu nosilca teh
vsebin z razvidnimi grafičnimi, optičnimi ali akustičnimi znaki, v
slovenskem jeziku.

Dejavnost razširjanja programskih vsebin

(4) Če so programske vsebine namenjene madžarski oziroma
italijanski narodni skupnosti, jih lahko izdajatelj razširja v jeziku
narodne skupnosti.

3. člen
Dejavnost razširjanja programskih vsebin zajema dejavnost
izdajanja časopisov, revij ali periodike, radijsko in televizijsko
dejavnost, ter izdajanje elektronskih publikacij ne glede na tehnično
obliko nosilca, na katerem so izdane.

(5) Kadar se programske vsebine, zaradi aktualnosti,
neposrednosti in avtentičnosti obveščanja javnosti, ali zaradi
neizogibnih časovnih, tehničnih ali drugih nepričakovanih ovir,
izjemoma razširjajo v tujem jeziku, se uporabi določba tretjega
odstavka tega člena.
*

Javni interes na področju medijev

(6) Določba prvega odstavka tega člena smiselno velja tudi za
nosilce informacij iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona.

4. člen
(1) Republika Slovenija podpira medije pri razširjanju programskih
vsebin, ki so pomembne:
- za uresničevanje pravice državljanov Republike Slovenije,
Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin
v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in madžarske narodne
skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v
Sloveniji, do javnega obveščanja in do obveščenosti;
za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete;
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Svoboda izražanja
6. člen
Dejavnost medijev temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in
varstvu človekove osebnosti in dostojanstva, na svobodnem
pretoku informacij in odprtosti medijev za različna mnenja,
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Jurisdikcija Republike Slovenije

prepričanja in za raznolike vsebine, na avtonomnosti urednikov,
novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju programskih vsebin
v skladu s programskimi zasnovami in profesionalnimi kodeksi,
ter na osebni odgovornosti novinarjev oziroma drugih avtorjev
prispevkov in urednikov za posledice njihovega dela.

11. člen
(1) Ne glede na določbe prejšnjega člena velja domneva, da je
izdajatelj televizijskega programa pod jurisdikcijo Republike
Slovenije, kadar ima v njej svoj sedež bodisi samo izdajatelj ali pa
le uredništvo, drugi od obeh pa v državi, članici Evropske Unije
(v nadaljnjem besedilu: EU), ali v tretji državi, pod pogojem, da
programske vsebine s svojim delom razširjajo večinoma ljudje,
zaposleni oziroma angažirani v Republiki Sloveniji.

Svoboda razširjanja programskih vsebin iz
drugih držav
7. člen
Republika Slovenija zagotavlja svobodo razširjanja in sprejemanja
programskih vsebin iz drugih držav na njeno območje, in lahko v
posameznih primerih omejuje to svobodo le v skladu z mednarodno
pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo, in tem zakonom.

(2) Kadar pomemben del programskih vsebin televizijskega
programa s svojim delom razširjajo ljudje, zaposleni oziroma
angažirani v Republiki Sloveniji, drug pomemben del pa ljudje,
zaposleni oziroma angažirani v drugi državi, članici EU, velja
domneva, da je Izdajatelj tega programa pod jurisdikcijo
Republike Slovenije, če ima v njej sedež vsaj njegov izdajatelj, ne
glede na sedež uredništva.

Prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in
nestrpnosti

(3) Kadar pomemben del programskih vsebin televizijskega
programa s svojim delom razširjajo ljudje, zaposleni oziroma
angažirani v tretjih državah, velja domneva, da je Izdajatelj tega
programa pod jurisdikcijo Republike Slovenije, če je program
začel z razširjanjem programskih vsebin na podlagi slovenskega
zakona, in če je ohranjena trdna poslovna vez med njim in
slovenskim gospodarstvom.

8. člen
Prepovedano je z razširjanjem programskih vsebin spodbujati k
narodni, rasni, verski, spolni ali drugi neenakopravnosti, k nasilju
in vojni, ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo
sovraštvo in nestrpnost.

(4) Če se za lzda|atel|a televizijskega programa ne morejo
uporabiti določbe Iz prejšnjih odstavkov tega člena, In če
Izdajatelj televizijskega programa ne sodi pod jurisdikcijo
kake druge države, članice EU, ali podpisnice Evropske
konvencije o čezmejnl televiziji, se šteje, da je pod
jurisdikcijo Republike Slovenije izdajatelj, ki:
uporablja frekvenco, ki mu jo je dodelil pristojni organ v
Republiki Sloveniji;
- ne uporablja frekvence iz prejšnje alinee, vendar pa uporablja
satelitske zmogljivosti, ki pripadajo Republiki Sloveniji;
- ne uporablja niti frekvence niti satelitskih zmogljivosti iz prejšnjih
dveh alinej, vendar pa uporablja satelitsko zemeljsko postajo,
ki je nameščena v Republiki Sloveniji.

3. oddelek
PRAVICE IN OBVEZNOSTI IZDAJATELJA
Izdajatelj medija
9. člen
(1) Izdajatelj medija (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj) je pravna ali
fizična oseba, ki izvaja dejavnost razširjanja programskih vsebin,
v skladu s tem zakonom.
(2) Izdajatelj samostojno oblikuje programsko zasnovo medija in
nosi temeljno odgovornost za njeno izvajanje.

Razvid medijev
12. člen

(3) Dejavnost izdajatelja lahko obsega tudi ustvarjanje oziroma
produkcijo programskih vsebin

(1) Izdajatelj mora pred začetkom izvajanja dejavnosti priglasiti
medij pri pristojnem ministrstvu, zaradi vpisa v razvid.

Posebni pogoji za ustanovitev in vpis izdajatelja
v sodni register

(2) V predlogu za vpis v razvid je treba navesti:
ime medija;
ime ali firmo in sedež oziroma stalno prebivališče izdajatelja;
odgovorno osebo izdajatelja, kadar je izdajatelj pravna oseba;
zvrst in časovni interval razširjanja medija;
ime in priimek odgovornega urednika;
- sedež uredništva oziroma odgovornega urednika;
- način in predvideno območje razširjanja programskih vsebin;
- jezik razširjanja programskih vsebin;
- vire in način financiranja;
podatke o osebah, ki imajo najmanj pet (5) odstotni lastniški
ali upravljalski delež oziroma delež glasovalnih pravic v
premoženju izdajatelja splošno - informativnega tiskanega
dnevnika in tednika ter radijskega in televizijskega programa.

10. člen
(1) Za izvajanje dejavnosti razširjanja programskih vsebin se
lahko v Republiki Sloveniji ustanovi in vpiše v sodni register pravna
ali fizična oseba iz prejšnjega člena, če poleg splošnih pogojev
izpolnjuje tudi naslednje posebne pogoje:
da ima sedež oziroma stalno prebivališče v Republiki Sloveniji;
da je sedež uredništva v Republiki Sloveniji.
(2) Pogoji iz prejšnjega odstavka ne veljajo, če s tem pisno soglaša
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu:
pristojno ministrstvo).

(3) Predlogu za vpis v razvid morajo biti priložena dokazila o
izpolnjevanju posebnih pogojev iz 10. člena tega zakona, dokazilo
o vpisu v sodni register, temeljni pravni akt izdajatelja, ki je v

(3) Pri izdaji soglasja iz prejšnjega odstavka pristojno ministrstvo
upošteva pomen medija za razvoj na področju javnega obveščanja
in slovenske kulture.
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(2) Pristojno ministrstvo lahko izbriše iz razvida radijski ali
televizijski program le na podlagi odločitve ali predhodnega
soglasja Agencije.

skladu s tem zakonom, ter programsko zasnovo, ki je v skladu s
tem zakonom. Izdajatelj radijskega ali televizijskega programa
mora pred začetkom oddajanja priložiti kopije pogodb, sklenjenih
s kolektivnimi organizacijami za varstvo avtorske in sorodnih
pravic na delih, ki se bodo radiodifuzno izvajala na njegovem
programu.

(3) O izdaji odločbe o izbrisu radijskega ali televizijskega programa
iz razvida pristojno ministrstvo v osmih (8) dneh obvesti Agencijo.

(4) Izdajatelj ne more priglasiti medija, katerega ime bi bilo enako
imenu medija, ki je že vpisan v razvid.

Prepoved izvajanja dejavnosti
16. člen

13. člen

(1) Izdajatelj ne sme razširjati programskih vsebin prek medija, ki
ni vpisan v razvid pri pristojnem ministrstvu.

(1) Pristojno ministrstvo mora medij vpisati v razvid, če so s
strani predlagatelja izpolnjeni vsi predpisani pogoji iz tega zakona,
in izdati odločbo o vpisu v razvid najpozneje v petnajstih (15)
dneh od prejema predloga za vpis, ali pa v istem roku zahtevati
dopolnitev predloga.

(2) Pristojni inšpektor lahko v primeru kršitev tega zakona
izda odločbo o odpravi ugotovljenih pomanjkljivosti oziroma
nepravilnosti in določi rok za njihovo odpravo.
(3) Pristojni inšpektor lahko izdajatelju, ki razširja programske
vsebine prek medija, ne da bi bil vpisan v razvid, prepove
opravljanje dejavnosti, ter mu zaseže delovne priprave, izdelke
in material, ki se uporabljajo za opravljanje dejavnosti.

(2) Če predlagatelj ne izpolnjuje pogojev za vpis v razvid, pristojno
ministrstvo izda odločbo o zavrnitvi vpisa.
Vodenje razvida
14. člen

Programska zasnova

(1) Izdajatelj mora o spremembi podatkov iz drugega in tretjega
odstavka 12. člena tega zakona in o prenehanju delovanja obvestiti
pristojno ministrstvo v petnajstih (15) dneh od nastanka
spremembe oziroma od prenehanja.

17. člen
(1) Namen izdajanja in temeljna vsebinska izhodišča za delovanje
medija določi izdajatelj s programsko zasnovo. Programska
zasnova radijskega in televizijskega programa mora vsebovati
tudi programsko shemo, ki določa:
zvrsti programskih vsebin oziroma njihovo razvrstitev v
posamezne sklope;
predvidena kvantitativna razmerja med posameznimi
vsebinskimi sklopi;
predviden maksimalni obseg oglaševalskih vsebin;
predviden obseg slovenske in druge lastne produkcije, kadar
gre za radijski ali televizijski program.

(2) Izdajatelj mora dati pristojnemu ministrstvu tudi druge podatke,
kadar jih le-to zahteva zaradi izvajanja veljavnih predpisov s
področja medijev.
(3) Izdajatelj radijskega ali televizijskega programa mora vsako
leto do konca meseca marca poslati pisno poročilo o izvajanju
dejavnosti in uresničevanju programske zasnove Agenciji za
telekomunikacije In radiodifuzijo Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: Agencija).

(2) Izdajatelj televizijskega programa s programsko zasnovo
določi tudi izhodiščni delež del evropske avdiovizualne produkcije,
evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov, ter
slovenskih avdiovizualnih del.

(4) Izdajatelj tiskanega medija mora pošiljati obvezen izvod vsake
izdaje Narodni univerzitetni knjižnici.
(5) Podatki iz razvida, razen podatkov o virih in načinu financiranja
ter programskih zasnov radijskih in televizijskih programov, ki še
niso začeli oddajati, so dostopni zainteresirani javnosti. Način
vodenja razvida, ter postopek za vpis v razvid in za posredovanje
podatkov iz njega, natančneje določi pristojni minister.

(3) Za temeljno spremembo oziroma bistveno dopolnitev
programske zasnove radijskega ali televizijskega programa mora
izdajatelj pridobiti predhodno soglasje Agencije in priložiti mnenje
uredništva o nameravani spremembi oziroma dopolnitvi.
(4) Programska zasnova je sestavni del pogodbe o zaposlitvi
med Izdajateljem in urednikom ter med Izdajateljem in
novinarjem. Posebne pravice urednika In novinarja, ki
izhajajo iz sprememb ali dopolnitev programske zasnove,
se določijo s panožno kolektivno pogodbo.

Izbris iz razvida
15. člen
(1) Pristojno ministrstvo izbriše medij iz razvida v naslednjih
primerih:
če izdajatelj v štiriindvajsetih (24) mesecih po vpisu v razvid
ne pridobi dovoljenja za izvajanje dejavnosti iz 106. člena
tega zakona, kadar je to dovoljenje potrebno po tem zakonu,
ali če se mu to dovoljenje trajno prekliče, oziroma preneha
veljati;
če izdajatelj kljub pisnemu opozorilu nadaljuje s hudimi
kršitvami zakona;
če medij ne deluje več kot šest (6) mesecev, razen v primerih,
ko izhaja v daljših časovnih intervalih;
če izdajatelj ne izpolnjuje več pogojev za vpis v razvid.
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(5) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za izdajatelje
televizijskih programov iz 77., 79. in 80. člena tega zakona, če je
posamezen program namenjen lokalnemu občinstvu in ni vključen
v nacionalno programsko mrežo.
(6) Določbe tega člena ne veljajo za televizijske programe,
specializirane za TV prodajo ali za samooglaševanje iz 96. člena
tega zakona.
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temeljnim pravnim aktom izdajatelja pri svojem delu
neodvisni in samostojni.

4. oddelek
PRAVICE IN OBVEZNOSTI UREDNIŠTVA

Novinarji

Odgovorni urednik

21. člen

18. člen

(1) Novinar po tem zakonu je oseba, ki se ukvarja z zbiranjem,
obdelavo, oblikovanjem ali razvrščanjem informacij za objavo
prek medijev in je zaposlena pri izdajatelju, ali pa samostojno kot
poklic opravlja novinarsko dejavnost (samostojni novinar).

(1) Vsak medij mora imeli odgovornega urednika, ki ga imenuje in
razrešuje izdajatelj v skladu s tem zakonom in svojim temeljnim
pravnim aktom. Pred imenovanjem ali razrešitvijo
odgovornega urednika mora izdajatelj pridobiti mnenje
uredništva, če nI v temeljnem pravnem aktu določen
močnejši vpliv uredništva.

(2) Urednik, novinar ali avtor prispevka niso dolžni razkriti
vira informacij, razen v primerih, ko to določa kazenska
zakonodaja.

(2) Odgovorni urednik odgovarja za uresničevanje programske
zasnove ter opravlja druge naloge, določene s temeljnim pravnim
aktom izdajatelja.

(3) Novinarju se ne sme odpovedati delovnega razmerja
ali prekiniti sklenjene pogodbe z njim, zmanjšati plače,
spremeniti statusa v uredništvu ali kako drugače poslabšati
njegovega položaja zaradi izražanja mnenj in stališč, ki so
v skladu s programsko zasnovo ter s profesionalnimi pravili,
merili in standardi.

(3) Odgovorni urednik odgovarja za vsako objavljeno informacijo,
če ta zakon ne določa drugače.
(4) Če ima medij več odgovornih urednikov, vsak od njih odgovarja
za objave informacij v tistem programskem sklopu, za katerega
je odgovoren.

22. člen

(5) Imenovanje odgovornih urednikov radijskih in televizijskih
programov Radiotelevizije Slovenija določa poseben zakon.

(1) Status samostojnega novinarja se pridobi z vpisom v razvid
samostojnih novinarjev pri pristojnem ministrstvu, po predhodnem
mnenju registrirane strokovne organizacije novinarjev. O vpisu v
razvid odloči pristojni minister.

19. člen

(2) V razvid iz prejšnjega odstavka se vpiše, kdor izpolnjuje
naslednje pogoje:
da ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni
državljan Republike Slovenije;
da opravlja novinarsko dejavnost kot edini ali glavni poklic;
- da ima dokazila o objavah v medijih, ki so vpisani v razvid iz
12. člena tega zakona;
da mu ni s pravnomočno sodno odločbo prepovedano
opravljanje te dejavnosti.

(1) Odgovorni urednik je lahko oseba, ki:
ima izkaz o aktivnem znanju slovenskega jezika, če ni
državljan Republike Slovenije;
- ima izkaz o aktivnem znanju italijanskega oziroma
madžarskega jezika, v primeru ko gre za medij madžarske
ali italijanske narodne skupnosti;
je poslovno sposobna;
ji ni izrečena prepoved opravljanja poklica, dejavnosti ali
javnega nastopanja.

(3) Pristojno ministrstvo izbriše iz razvida osebo, ki ne izpolnjuje
več pogojev iz prejšnjega odstavka.

(2) Določbi prve in druge alinee prejšnjega odstavka ne veljata,
če se programske vsebine razširjajo v tujem jeziku v skladu s
prvim odstavkom 5. člena tega zakona.

(4) Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnega ministra z
uredbo predpiše postopek in podrobnejša merila za pridobitev
statusa samostojnega novinarja in za vodenje razvida samostojnih
novinarjev kot javne knjige.

(3) Odgovorni urednik ne more biti oseba, ki po ustavi ali zakonu
uživa imuniteto.

(5) Z uredbo iz prejšnjega odstavka se določi način in postopek
občasnega preverjanja izpolnjevanja pogojev iz drugega odstavka
tega člena, ki jih morajo za vpis v razvid izpolnjevati samostojni
novinarji.

Uredništvo
20. člen
(1) Uredništvo sestavljajo odgovorni urednik oziroma
odgovorni uredniki, drugi uredniki In novinarji, v skladu s
temeljnim pravnim aktom izdajatelja pa lahko tudi drugi
avtorji prispevkov oziroma programski sodelavci. Pravna
razmerja med izdajateljem in uredništvom ter osnovna
medsebojna razmerja znotraj uredništva so določena s
temeljnim pravnim aktom Izdajatelja v skladu s tem zakonom,
pri čemer ta akt določi stopnjo avtonomije uredništva pri
urejanju razmerij znotraj uredništva. V primeru, da pri
izdajatelju medija ni zaposlenih več urednikov ali novinarjev,
lahko opravlja funkcijo uredništva odgovorni urednik sam.

5. oddelek
OBVEZNE PROGRAMSKE VSEBINE
Impresum
23. člen
(1) Izdajatelj mora na vidnem mestu vsakega posameznega
nosilca programskih vsebin (npr. izvod tiska, televizijska oddaja)
zagotoviti objavo naslednjih podatkov:

(2) Uredništvo, uredniki, novinarji In avtorji drugih
prispevkov so v okviru programske zasnove In v skladu s
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-

zvedela za objavo, če zanjo iz objektivnih razlogov ni mogla zvedeti
v okviru danega roka.

ime oziroma firmo in sedež oziroma stalno prebivališče
izdajatelja;
ime in priimek odgovornega urednika oziroma odgovornih
urednikov ter imena in priimke urednikov posameznih
programskih sklopov, kadar je to v skladu z notranjo
organizacijo uredništva;
ime oziroma firmo in sedež tiskarne ter datum natisa ali
ponatisa, kadar gre za tiskani medij;
datum produkcije (mesec in leto), kadar gre za radijski in
televizijOski program.

(3) Z izrazom obvestilo je mišljena objava vsebine, s katero sta
lahko prizadeta pravica ali interes posameznika, organizacije ali
organa.
(4) Z izrazom popravek ni mišljen samo popravek v ožjem smislu,
to je popravljanje zatrjevanih napačnih ali neresničnih navedb v
objavljenem obvestilu, ampak tudi navajanje dejstev in okoliščin,
s katerimi prizadeti spodbija ali z namenom spodbijanja bistveno
dopolnjuje navedbe v objavljenem besedilu.

(2) Določbe prejšnjega odstavka smiselno veljajo tudi za nosilce
informacij iz tretjega odstavka 2. člena tega zakona.

27. člen

(3) Določbe prvega odstavka tega člena se ne nanašajo na nosilce
programskih vsebin, ki se v Republiki Sloveniji izdelujejo ali
razmnožujejo za tujega naročnika in so namenjeni razširjanju
zunaj območja države.

Popravek se mora objaviti brez sprememb in dopolnitev, na
enakem ali enakovrednem mestu programskega prostora in na
enak ali enakovreden način, kot je bilo objavljeno obvestilo, na
katero se popravek nanaša. Popravek ne sme biti nesorazmerno
daljši od obvestila oziroma od dela obvestila, na katerega se
nanaša.

(4) Ime oziroma logotip radijskega in televizijskega programa se
mora objavljati najmanj enkrat na vsako uro oddajanja.
Obvezno objavljanje drugih podatkov

28. člen

24. člen

(1) Kdor zahteva objavo popravka, mora navesti obvestilo, na
katero se popravek nanaša, in datum njegove objave.

Izdajatelj mora na ustreznih mestih vsakega posameznega nosilca
programskih vsebin zagotoviti dosledno objavo naslednjih
podatkov;
imena avtorjev objavljenih prispevkov, razen če posamezen
avtor določi drugače;
imena oziroma firme imetnikov materialnih avtorskih pravic
glede objavljenih programskih vsebin, razen v tiskanih medijih
in radijskih programih;
- ime pravne ali fizične osebe, ki hrani uporabljeni predmet
kulturne dediščine ali arhivalijo oziroma ustrezno reprodukcijo;
- ime medija, po katerem je prevzet programski prispevek ali
izsek iz programskega prispevka, razen če je z medsebojno
pogodbo določeno drugače.

(2) Popravek mora biti objavljen v prvi, če prispe prepozno, pa v
drugi izdaji oziroma oddaji medija po prejemu popravka.
(3) V isti izdaji oziroma oddaji medija ne sme biti hkrati s popravkom
objavljen komentar tega popravka ali odgovor nanj.
29. člen
(1) Odgovorni urednik mora hraniti zapise vseh objavljenih
programskih vsebin najmanj petnajst (15) dni po njihovi objavi ter
zainteresirani osebi na njene stroške izročiti ustrezno kopijo
posameznega zapisa, in sicer najpozneje v treh (3) dneh od
prejema pisne zahteve zainteresirane osebe.

Objava nujnega sporočila

(2) Kopija iz prejšnjega odstavka je lahko zainteresirani osebi
izročena izključno v osebno rabo. Ne sme se razmnoževati in
javno priobčevati brez soglasja izdajatelja, razen v okviru sodnega
postopka.

25. člen
Medij mora na zahtevo državnih organov ter javnih podjetij in
javnih zavodov brez odlašanja brezplačno objaviti nujno sporočilo
v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja
ljudi, kulturne in naravne dediščine, ter varnosti države. Za
resničnost in točnost sporočila odgovarja tisti, ki ga je posredoval
mediju.

30. člen
Objava popravka se lahko zahteva tudi, če je bilo obvestilo
objavljeno prek medija, ki je prenehal delovati. Upravičenec lahko
od tedanjega izdajatelja oziroma od njegovega pravnega
naslednika zahteva, da na svoje stroške poskrbi za objavo
popravka v določenem drugem mediju, ki je po obsegu in kvaliteti
razširjanja programskih vsebin primerljiv s prvim.

6. oddelek
PRAVICA DO POPRAVKA ALI ODGOVORA

31. člen
Pravica do popravka objavljenega obvestila

Odgovorni urednik mora objaviti popravek, razen v naslednjih
primerih:
če se zahtevani popravek ne nanaša na obvestilo, na katero
se sklicuje zainteresirana oseba;
če zahtevani popravek ne navaja dejstev in okoliščin v zvezi
z navedbami v obvestilu;
če bi bila objava popravka v nasprotju z zakonom;
če zahteve za objavo popravka s strani državnega organa
ali pravne osebe ni podpisala pooblaščena oseba;

26. člen
(1) Vsakdo ima pravico od odgovornega urednika zahtevati, da
brezplačno objavi njegov popravek objavljenega obvestila, s
katerim sta bila prizadeta njegova pravica ali interes.
(2) Objava popravka se lahko zahteva v tridesetih (30) dneh od
objave obvestila oziroma od dneva, ko je zainteresirana oseba
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če je popravek napisan žaljivo;
če je zahtevani popravek nesorazmerno daljši od obvestila,
v katerem so navedbe, zaradi katerih se daje, oziroma od
dela obvestila, na katerega se neposredno nanaša;
če je bila zahteva za objavo popravka dana po preteku roka
iz tega zakona;
če je bila zahtevana objava popravka z isto vsebino, kot jo
ima zahtevani popravek, o katerem teče spor pred sodiščem
zaradi zavrnitve ali neustreznosti načina njegove objave.

Za tako spremembo tožbe ni potrebna privolitev prvotno toženega
in ne privolitev novega odgovornega urednika.
38. člen
(1) Sodišče mora izdati sodbo najpozneje v treh dneh po končani
glavni obravnavi.
(2) Overjen prepis sodbe vroči sodišče strankam najpozneje v
treh dneh od dneva, ko je bila sodba izdana.

32. člen

(3) Če sodišče ugodi tožbenemu zahtevku, naloži s sodbo
tožencu, da mora objaviti popravek v roku in na način, določen z
zakonom.

Če zainteresirana oseba v roku osem (8) dni od objave obvestila
pisno napove, da bo zahtevala objavo popravka, mora odgovorni
urednik hraniti zapis obvestila, za katerega se zahteva popravek,
dokler ni končan sodni postopek.

(4) Odgovorni urednik mora pri objavi popravka navesti, da gre
za objavo na podlagi sodbe in citirati njen izrek.

33. člen

39. člen

(1) Če odgovorni urednik ne objavi popravka v roku in na način,
določen s tem zakonom, ima tisti, ki zahteva objavo popravka,
pravico vložiti tožbo zoper odgovornega urednika za objavo
odgovora ali popravka pri sodišču, pristojnem za civilnopravne
spore, na katerega območju je sedež oziroma stalno prebivališče
izdajatelja medija, prek katerega je bilo objavljeno obvestilo, na
katero se nanaša popravek.

(1) Zoper sodbo sodišča prve stopnje lahko stranki v treh (3)
dneh od njene vročitve vložita pritožbo na.višje sodišče.
(2) Pritožba se ne vroči nasprotni stranki v odgovor. Pravočasno
in dovoljeno pritožbo pošlje sodišče prve stopnje z vsemi spisi *
sodišču druge stopnje v dveh dneh od dneva, ko je bila vložena.
(3) Sodišče druge stopnje mora odločiti o pritožbi v treh (3) dneh
od dneva, ko prejme pritožbo in spise.

(2) Tožba se lahko vloži najpozneje v tridesetih (30) dneh po
preteku roka za objavo popravka, oziroma od dneva, ko je bil
popravek objavljen na način, ki ni v skladu s tem zakonom.

(4) Zoper sodbo sodišča druge stopnje je dovoljena, revizija.

34. člen

40. člen

(1) V sporih za objavo popravka mora biti prvi narok za glavno
obravnavo v osmih (8) dneh od vložitve tožbe pri sodišču.

Overjen prepis pravnomočne sodbe, s katero je sodišče naložilo
objavo popravka, pošlje sodišče takoj tudi odgovornemu uredniku
medija, prek katerega mora biti popravek objavljen.

(2) V teh sporih se zahteva od toženca, naj odgovori na tožbo.
(3) V vabilu sodišče opozori tožnika, da se šteje, kot da bi umaknil
tožbo, če ne pride na prvi narok, toženca pa, da je sodba lahko
izdana tudi v njegovi odsotnosti.

41. člen
če se po pravnomočni sodbi, s katero se nalaga objava popravka,
zamenja odgovorni urednik medija, preide v sodbi ugotovljena
dolžnost objave popravka na novega odgovornega urednika.

35. člen
(1) Obravnava o tožbi za objavo popravka se omeji na
obravnavanje in dokazovanje dejstev, od katerih je odvisna
toženčeva dolžnost objave popravka.

Pravica do odgovora na objavljeno informacijo
42. člen

(2) V sporih glede objave popravka sodišče zavrne tožbeni
zahtevek, če ugotovi, da ni prizadeta pravica ali interes tožnika,
ali če je podana kakšna druga okoliščina, zaradi katere popravka
po zakonu ni treba objaviti.

(1) Pravica do odgovora je namenjena zagotavljanju javnega
interesa po objektivni, vsestranski in pravočasni informiranosti
kot enega od nujnih pogojev demokratičnega odločanja o javnih
zadevah.

Z uvedbo kazenskega postopka zaradi dejanja, ki je bilo storjeno
z objavo obvestila, na katero se nanaša popravek, se ne prekine
postopka za objavo popravka.

(2) Vsakdo ima pravico od odgovornega urednika zahtevati, da
brezplačno objavi njegov odgovor na objavljeno informacijo, v
katerem se z dokazljivimi navedbami zanikajo, bistveno popravljajo
ali bistveno dopolnjujejo navedbe o dejstvih in podatkih v objavljeni
informaciji.

37. člen

43. člen

Če se po vložitvi tožbe pri sodišču zamenja odgovorni urednik
medija, sme tožnik do konca glavne obravnave spremeniti tožbo
in namesto prvotno toženega tožiti novega odgovornega urednika.

(1) Odgovor se mora objaviti brez vsebinskih sprememb in
dopolnitev razen pravopisnih popravkov.

36. člen
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(2) Odgovorni urednik ima pravico, da od avtorja pred objavo
zahteva skrajšanje odgovora.

(6) Javna oseba lahko zahteva nadomestilo dejanskih stroškov
za prepis zahtevanih informacij.

(3) Glede odgovora se smiselno uporabljajo določbe 31. člena
tega zakona, s tem da lahko odgovorni urednik zavrne objavo
vsebinsko enakih odgovorov, potem ko je enega že objavil.

(7) Avtor programskega prispevka, ki je od odgovorne osebe iz
tretjega odstavka tega člena prejel informacijo in odgovorni urednik,
nista odškodninsko in kazensko odgovorna za vsebinsko točno
objavo te informacije. Za resničnost in točnost takšne informacije
odgovarja javna oseba, ki jo je dala.

(4) Odgovorni urednik lahko zavrne objavo odgovora tudi v
primeru, če se v odgovoru navajajo neresnični ali nedokazljivi
podatki ali trditve.
(5) Če so po mnenju odgovornega urednika neresnični ali
nedokazljivi le nekateri podatki ali trditve, ne sme zavrniti objave,
ne da bi prej pozval avtorja, naj take podatke in trditve iz odgovora
izloči.

OGLAŠEVALSKE VSEBINE

Skupni določbi

Oglasi

44. člen

46. člen

(1) V postopku sodnega varstva se glede pravice do odgovora
smiselno uporabljajo določbe tega oddelka glede postopka v zvezi
s pravico do popravka.

(1) Oglaševalske vsebine po tem zakonu so oglasi in druge vrste
plačanih obvestil (v nadaljevanjem besedilu: oglasi), katerih objavo
naroči pravna ali fizična oseba ali izdajatelj sam z namenom, da
bi se s tem pospeševala pravni promet proizvodov, storitev,
nepremičnin, pravic ali obveznosti, pridobivala poslovne partnerje,
ali si v javnosti ustvarjala ugled in dobro ime, ali z namenom
samooglaševanja, s katerim Izdajatelj obvešča o
programskih vsebinah svojega medija. Oglasi se objavljajo za
plačilo ali drugo podobno nadomestilo ali z namenom
samooglaševanja.

8. oddelek

(2) Če ni s tem zakonom drugače določeno, se v sodnih sporih v
zvezi z objavo popravka ali odgovora smiselno uporabljajo določbe
zakona o pravdnem postopku.

7. oddelek

(2) Za oglase po tem zakonu ne štejejo naslednje programske
vsebine:
- obveščanje izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami
njegovega medija (npr. napovedi lastnih izdaj oziroma oddaj);
- stranski programski izdelki, ki neposredno izhajajo iz
programskih vsebin tega medija;
neodplačne objave v zvezi z izvajanjem javnih služb, kulturnih
prireditev in dobrodelnih akcij ter akcij, ki so splošnega pomena
za varnost prebivalcev Republike Slovenije;
neodplačno predstavljanje umetniških del;
- neodplačno navajanje producentov, organizatorjev ali
sponzorjev oziroma donatorjev umetniških del ter kulturno umetniških prireditev in dobrodelnih akcij, v okviru medijske
predstavitve teh del, prireditev oziroma akcij.

JAVNE INFORMACIJE
Dostop do javnih informacij
45. člen
(1) Državni organi, organi lokalnih skupnosti, posamezniki, ki
opravljajo javne funkcije, javni zavodi in javna podjetja, ter druge
pravne ali fizične osebe, ki opravljajo javno službo (v nadaljnjem
besedilu: javne osebe), morajo dajati resnične, popolne in
pravočasne informacije o vprašanjih s svojega delovnega področja
za objavo prek medijev.
(2) Za objavo prek medija lahko zbirajo informacije po tem členu
uredniki, novinarji in drugi avtorji programskih prispevkov.

(3) Oglaševalske vsebine se morajo povsem jasno
prepoznati In se posebej ločiti od drugih programskih vsebin
medija.

(3) Javne osebe s pravnimi akti uredijo način dajanja informacij
za javnost, ter določijo odgovorno osebo, ki zagotavlja javnost
dela.

(4) Neodplačno objavljeni oglasi morajo biti posebej
označeni kot taki.

(4) Osebe iz drugega odstavka tega člena imajo pravico dostopa
do informacij pod enakimi pogoji. Javne osebe jim lahko odrečejo
dajanje informacij le v naslednjih primerih:
če so zahtevane informacije na predpisan način določene za
državno, vojaško ali uradno tajnost ali za poslovno skrivnost;
če bi to pomenilo kršitev tajnosti osebnih podatkov v skladu z
zakonom, razen če se z njihovo objavo lahko prepreči hujše
kaznivo dejanje ali neposredna nevarnost za življenje ljudi in
njihovo premoženje;
če bi to škodilo sodnemu ali predkazenskemu postopku.

47. člen
(1) Prepovedano je prikrito oglaševanje, ki naj bi prepričalo bralca,
poslušalca oziroma gledalca, da v primeru objave posameznega
oglasa ne gre za oglaševalske vsebine. Za prikrito oglaševanje
odgovarjata naročnik objave in odgovorni urednik. V primeru
prikritega oglaševanja velja domneva, da je bilo storjeno z
namenom.
(2) Pri oglaševanju je prepovedano uporabljati tehnične postopke,
ki bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem ne omogočajo
zavestnega zaznavanja oglaševanih vsebin.

(5) Javna oseba, ki ne da zahtevane informacije, mora najpozneje
do konca naslednjega delovnega dne pisno obrazložiti razloge
za zavrnitev, če to zahteva odgovorni urednik medija.
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(3) Z oglaševanjem se ne sme:
prizadeli spoštovanja človekovega dostojanstva;
vzpodbujati rasne, spolne ali narodnostne diskriminacije in
verske ali politične nestrpnosti;
vzpodbujati dejanj, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali
zaščiti okolja ali kulturne dediščine;
žaliti verskih ali političnih prepričanj;
škoditi interesom uporabnikov.

53. člen
(1) Sponzor ne sme vplivati na sponzorirane vsebine in na njihovo
razporejanje v programski shemi ter s tem omejevati uredniške
neodvisnosti medija.
(2) Sponzorirane vsebine ne smejo vzpodbujati prodaje oziroma
nakupa ali dajanja v najem izdelkov ali storitev sponzorja ali tretje
osebe, še posebej ne s posebnim predstavljanjem teh izdelkov
ali storitev.

(4) Oglaševanje alkoholnih pijač prek medijev in na nosilcih iz
tretjega odstavka 2. člena tega zakona je prepovedano, razen če
je z zakonom določeno drugače.

54. člen

Oglaševanje tobačnih izdelkov, zdravil in medicinskih pripomočkov
ter zdravstvenih storitev urejajo posebni zakoni.

Sponzoriranje s strani tobačne industrije in veletrgovine ter
izdelovalcev in veletrgovcev z zdravili in medicinskimi pripomočki
oziroma izvajalcev zdravstvenih storitev se uredi s posebnim
zakonom.

49. člen

55. člen

(1) Oglasi, katerih pretežno ciljno občinstvo so otroci, ali v katerih
nastopajo otroci, ne smejo vsebovati prizorov nasilja, pornografije
in drugih vsebin, ki bi lahko škodovale njihovemu zdravju ter
duševnemu in telesnemu razvoju, ali kako drugače negativno
vplivale na dovzetnost otrok.

(1) Poročila in aktualno-informativne programske vsebine ne
smejo biti sponzorirane. Druge informativne programske vsebine
v medijih se lahko sponzorirajo le v primerih, določenih z zakonom,
ki ureja volilno kampanjo.

48. člen

(2) Vsaka sponzorirana programska enota (npr. članek, oddaja in
podobno) mora biti jasno označena kot takšna, z navedbo
sponzorjevega imena ali njegovega znaka.

(2) Oglaševanje ne sme moralno ali psihično prizadeti otrok. Zato
se z oglasi ne sme:
vzpodbujati otrok k nakupu proizvodov ali storitev z
izkoriščanjem njihove neizkušenosti in lahkovernosti;
- vzpodbujati otrok, da bi prepričevali starše ali koga drugega
v nakup proizvodov ali storitev;
izkoriščati posebnega zaupanja otrok v starše, učitelje ali
druge osebe;
neupravičeno prikazovati otrok v nevarnih situacijah.

(3) Sponzorjevo ime ali njegov znak mora biti v televizijskih
programih naveden na začetku in na koncu sponzorirane oddaje.

9. oddelek

50. člen

ZAŠČITA PLURALNOSTI IN RAZNOVRSTNOSTI
MEDIJEV

(1) Za resničnost in točnost navedb oziroma podatkov v oglasu
je odgovoren njegov naročnik, za skladnost oglasa s tem
zakonom in s programsko zasnovo medija pa izdajatelj.

Omejitve lastništva
56. člen

(2) Naročnik oglasa ne sme vplivati na programsko zasnovo in
uredniško neodvisnost medija.

(1) Izdajatelj splošno - informativnega tiskanega dnevnika ter
fizična in pravna oseba ali skupina povezanih oseb, ki ima v
kapitalu oziroma premoženju tega izdajatelja več kot dvajset (20)
odstotni lastniški delež ali več kot dvajset (20) odstotkov
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic, ne more biti tudi izdajatelj
ali soustanovitelj izdajatelja radijskega oziroma televizijskega
programa, niti ne more izvajati radijske in televizijske dejavnosti.

51. člen
(1) Oglasi se obvezno razširjajo v slovenščini oziroma v
slovenskem prevodu, razen če se razširjajo v tujem jeziku v
skladu s tem zakonom.

(2) Izdajatelj radijskega oziroma televizijskega programa ter fizična
ali pravna oseba ali skupina povezanih oseb, ki ima v njegovem
premoženju več kot dvajset (20) odstotni lastniški delež ali več
kot dvajset (20) odstotkov upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic, ne more biti tudi izdajatelj oziroma soustanovitelj izdajatelja
splošno - informativnega tiskanega dnevnika.

(2) Mediji italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti lahko
objavljajo oglase v jeziku narodne skupnosti.
Sponzoriranje
52. člen

(3) Izdajatelj, pravna ali fizična oseba, ali skupina povezanih oseb
iz prvega in iz drugega odstavka tega člena ima lahko največ
dvajset (20) odstotni lastniški delež ali dvajset (20) odstotni delež
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju drugega
izdajatelja, razen v primerih, ko ta zakon določa drugače.

Sponzoriranje po tem zakonu je katera koli oblika prispevanja k
financiranju programskih vsebin s strani fizične ali pravne osebe,
ki to stori z namenom promocije svojega imena ali firme, blagovne
znamke, oziroma svoje podobe v javnosti.
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Povezane osebe

kadar bi izdajatelj enega ali več splošno - informativnih
tiskanih dnevnikov sam ali prek vpliva na eno ali več
odvisnih podjetij s pridobitvijo deleža Imel prevladujoč
položaj na trgu, tako da bi število prodanih izvodov
njegovih dnevnikov preseglo štirideset (40) odstotkov
vseh prodanih Izvodov splošno - informativnih tiskanih
dnevnikov v Republiki Sloveniji.

57. člen
(1) Povezane osebe po tem zakonu so osebe, ki so med seboj
upravljalsko, kapitalsko ali drugače povezane tako, da zaradi
navedenih povezav skupno oblikujejo poslovno politiko oziroma
poslujejo usklajeno z namenom doseganja skupnih ciljev, oziroma
tako, da ima ena oseba možnost usmerjati drugo ali bistveno
vplivati nanjo pri odločanju o financiranju in poslovanju oziroma
odločanju o programski zasnovi medija.

(4) V delež iz prvega in drugega odstavka tega člena se
vštevajo deleži gospodujočega in odvisnih podjetij
izdajateljev.

(2) Za povezane osebe iz prejšnjega odstavka štejejo zlasti osebe,
ki so med seboj povezane:
po krvnem sorodstvu kot ožji družinski člani (starši, otroci,
bratje in sestre, posvojitelji in posvojenci);
z zakonsko zvezo ali izvenzakonsko skupnostjo;
po svaštvu kot ožji družinski člani (starši, otroci, bratje in
sestre, posvojitelji in posvojenci) zakonca oziroma
izvenzakonskega partnerja;
tako, da je ena oseba oziroma osebe, ki štejejo za povezane
po drugih točkah tega člena, skupaj, imetnik poslovnega
deleža, delnic oziroma drugih pravic, na podlagi katerih je
udeležena pri upravljanju druge osebe z najmanj dvajset (20)
odstotki glasovalnih pravic;
tako, da je pri obeh osebah ista oseba oziroma osebe, ki
štejejo za povezane po drugih točkah tega člena, skupaj,
imetnik poslovnega deleža, delnic oziroma drugih pravic, na
podlagi katerih je udeležena pri upravljanju vsake od njiju z
najmanj dvajset (20) odstotki glasovalnih pravic;
tako, da tvorijo koncem po zakonu o gospodarskih družbah;
kot člani uprave ali nadzornega sveta z družbo, v kateri
opravljajo to funkcijo, in osebe, ki štejejo za povezane s člani
uprave ali nadzornega sveta te družbe po drugih točkah tega
člena.

Nezdružljivost opravljanja radijske in televizijske
dejavnosti
59. člen (prej 58)
(1) Posamezen izdajatelj lahko izvaja samo radijsko ali pa samo
televizijsko dejavnost, razen če je z zakonom urejeno drugače.
(2) Določba prejšnjega odstavka ne velja, če izdajatelj pridobi
ustrezno dovoljenje na podlagi 106. člena tega zakona.
Nezdružljivost opravljanja oglaševalske ter radijske
in televizijske dejavnosti
60. člen
Oglaševalska organizacija, katere dejavnost je zbiranje,
oblikovanje in posredovanje oglasov, ter fizična ali pravna oseba,
ali skupina povezanih oseb, ki ima v kapitalu oziroma premoženju
te organizacije več kot deset (10) odstotni lastniški delež ali več
kot deset (10) odstotkov upravljalskih oziroma glasovalnih pravic,
ne more biti izdajatelj ali ustanovitelj izdajatelja radijskega oziroma
televizijskega programa, niti imeti več kot dvajset (20) odstotni
delež v kapitalu ali dvajset (20) odstotni delež upravljalskih oziroma
glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega ali
televizijskega programa.

Omejevanje koncentracije
58. člen (prej 57.a)
(1) Za pridobitev dvajset (20) ali več odstotkov lastninskega
ali upravljaiskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic
v premoženju Izdajatelja radijskega ali televizijskega
programa je potrebno pridobiti soglas|e pristojnega
ministrstva, ki soglasje izda po predhodnem mnenju
Agencije.

Nezdružljivost opravljanja telekomunikacijske ter
radijske in televizijske dejavnosti
61. člen
(1) Operater, ki izvaja telekomunikacijske storitve, določene v
112. členu tega zakona, ne more biti tudi izdajatelj radijskega ali
televizijskega programa in ne sme razširjati programskih ali
oglaševalskih vsebin, razen kadar pridobi dovoljenje za izvajanje
radijske ali televizijske dejavnosti iz 106. člena tega zakona.

(2) Za pridobitev dvajset (20) ali več odstotkov lastninskega
ali upravljaiskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic
v premoženju izdajatelja splošno-informatlvnega tiskanega
dnevnika je potrebno pridobiti predhodno soglasje
pristojnega ministrstva.

(2) Operaterju se izda dovoljenje iz tretjega odstavka 106. člena
tega zakona ob smiselnem upoštevanju meril iz drugega odstavka
105. člena tega zakona.

(3) Pristojno ministrstvo izdajo soglasja iz prvega in drugega
odstavka tega člena zavrne v naslednjih primerih:
kadar bi izdajatelj radijskega ali televizijskega programa
s pridobitvijo deleža Imel prevladujoč položaj na
oglaševalskem trgu, tako da bi njegov delež prodaje
oglaševalskega prostora v posameznem radijskem ali
televizijskem programu presegel trideset (30) odstotkov
glede na celoten radijski ali televizijski oglaševalski
prostor v Republiki Sloveniji;
kadar bi si Izdajatelj radijskega ali televizijskega programa
s pridobitvijo deleža ustvaril prevladujoč položaj v
medijskem prostoru, tako da bi sam ali skupaj z odvisnimi
podjetji dosegel več kot štirideset (40) odstotno
pokritost območja Republike Slovenije s signalom
programov, glede na celotno pokritost tega območja z
vsemi radijskimi ali televizijskimi programi;
16. marec 2001

Varstvo konkurence
62. člen (prej 61. a)
Za Izdajatelje medijev in operaterjev veljajo predpisi o varstvu
konkurence. V postopkih organa, pristojnega za varstvo
konkurence, ki se nanašajo na koncentracije Izdajateljev
medijev in operaterjev, kot udeleženec v postopku sodeluje
pristojno ministrstvo, pri tistih, ki se nanašajo na izdajatelje
radijskih in televizijskih programov, pa tudi Agencija.
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Deleži tujih oseb

v dnevni oddajni čas, razen če ta zakon določa drugače.

63. člen (prej 62)

(2) Letni oddajni čas po tem zakonu zajema vse programske
vsebine, ki jih posamezen radijski ali televizijski program razširja
v obdobju od 1. januarja do 31. decembra posameznega leta,
razen programskih vsebin, ki so iz letnega oddajnega časa izvzete
s tem zakonom.

Določbe tega oddelka veljajo tudi za tuje pravne in fizične osebe,
ne glede na to, v kateri državi imajo svoj sedež oziroma stalno
prebivališče, razen če je s tem zakonom določeno drugače.

Lastna produkcija
10. oddelek

67. člen

PREGLEDNOST NAD UPRAVLJANJEM MEDIJEV

(1) Za programske vsebine, nastale v lastni produkciji, štejejo
informativne, kulturno-umetniške, izobraževalne, zabavne in
kontaktne oddaje, komentirane glasbene, športne in druge oddaje
ter druge izvirne programske vsebine, katerih producent je
izdajatelj programa sam, ali pa so bile izdelane po njegovem
naročilu in za njegov račun.

Objava podatkov v Uradnem listu Republike Slovenije
64. člen (prej 63)
(1) Izdajatelj mora vsako leto najpozneje do konca februarja
sporočiti Uradnemu listu Republike Slovenije naslednje podatke:
ime, priimek in stalno prebivališče fizične osebe oziroma firmo in
sedež pravne osebe, ki ima v njegovem premoženju najmanj pet
(5) odstotni delež kapitala ali najmanj pet (5) odstotni delež
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic; imena članov uprave
oziroma organa upravljanja in/ali nadzornega organa izdajatelja.

(2) Če je pri izdelavi programskih vsebin sodelovalo več
Izdajateljev z vložki, se v delež lastne produkcije vsakemu
šteje sorazmeren delež vložka, izdajatelj pa lahko dokaže
tudi nasprotno.

(2) Spremembe podatkov iz prejšnjega odstavka mora izdajatelj
sporočiti Uradnemu listu Republike Slovenije najpozneje v tridesetih
(30) dneh od njihovega nastanka.

(4) V kvoto lastne produkcije radijskih programov se v skladu z
določbami 86. člena tega zakona všteva tudi predvajanje
slovenske glasbe.

(3) Uradni list Republike Slovenije mora objaviti podatke iz prvega
in drugega odstavka tega člena najpozneje v petnajstih (15) dneh
od prejema naročila za objavo.

(5) Oglasi, vključno z radijsko in TV - prodajo, ter neplačana
obvestila (videostrani), ne štejejo za programske vsebine, nastale
v lastni produkciji.

Drugo

(3) V kvoto lastne produkcije se vštevajo tudi premiere In
prve ponovitve slovenskih avdiovizualnlh del.

(6) Pristojno ministrstvo, na predlog Sveta za radiodifuzijo, s
podzakonskim aktom določi podrobnejša merila za opredelitev
vsebin iz tega člena.

poglavje

Slovenska avdiovizualna dela
POSEBNE DOLOČBE O RADIJSKIH IN
TELEVIZIJSKIH PROGRAMIH

68. člen

1. oddelek

(1) Slovenska avdiovizualna dela po tem zakonu so tista dela, ki
so izvorno producirana v slovenskem jeziku ali dela, ki so
namenjena madžarski In italijanski narodni skupnosti v
njunem jeziku, ter dela slovenskega kulturnega izvora z drugih
področij umetnosti.

DEFINICIJE

(2) Avdiovizualna dela iz prejšnjega odstavka so le tista, ki so na
kakršen koli način izražena kot individualne intelektualne
stvaritve s področja književnosti, znanosti in umetnosti.

Radijska in televizijska dejavnost
65. člen

(3) Republika Slovenija v skladu s 4. in 111. členom tega zakona
podpira vzpostavitev in postopni razvoj slovenske avdiovizualne
industrije in vzpodbuja ustvarjanje slovenskih avdiovizualnih del,
kot so celovečerni TV filmi in drame, kulturno - umetniške in
razvedrilne serije, nanizanke, dokumentarna, izobraževalna in
druga avdiovizualna dela.

Radijska in televizijska dejavnost po tem zakonu je izvirno
razširjanje oziroma prenašanje ali oddajanje programskih vsebin
prek kablov ali po zraku, vključno prek satelita, v kodirani ali
dekodirani obliki, z namenom priobčevanja teh vsebin javnosti. V
ta pojem so vključene tudi oblike medsebojnega posredovanja
radijskih in televizijskih programskih vsebin med posameznimi
izdajatelji z namenom, da bi bile priobčene javnosti.

(4) Republika Slovenija vzpodbuja razvoj tehnične infrastrukture
za avdiovizualno produkcijo.
(5) Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnega
ministra sprejme akt, s katerim določi natančnejša merila
oziroma pogoje za določitev del Iz tega člena.

Oddajni čas
66. člen
(1) Vse programske vsebine, ki jih posamezen radijski ali televizijski
program razširja od 0 do 24 ure posameznega dneva, se vštevajo
poročevalec, št. 19
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-

Evropska avdiovizuaina dela
69. člen

(1) Evropska avdiovizuaina dela po tem zakonu so:
dela, ki izvirajo iz držav, članic EU;
dela, ki izvirajo iz tretjih evropskih držav, podpisnic Evropske
konvencije o čezmejni televiziji Sveta Evrope, ter izpolnjujejo
določila 70. člena tega zakona;
dela, ki izvirajo iz tretjih evropskih držav in izpolnjujejo pogoje
iz tretjega odstavka tega člena.

-

da je registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije
avdiovizualnih del in ima sedež v Republiki Sloveniji ali v eni
izmed držav, članic EU;
da ni vključena v organizacijsko strukturo oziroma pravno
osebnost izdajatelja televizijskega programa;
da ima izdajatelj televizijskega programa največ petindvajset
(25) odstotni delež kapitala ali upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic v njenem premoženju;
da po naročilu'posameznega izdajatelja televizijskega
programa ustvari največ polovico svoje produkcije na leto.

(2) Neodvisni producent je tudi pravna ali fizična oseba, ki je
registrirana za izvajanje dejavnosti produkcije avdiovizualnih del
in ima sedež v eni izmed tretjih držav, če evropska dela tvorijo
večinski delež njegove avdiovizualne produkcije v zadnjih treh
letih in ob tem izpolnjuje pogoja iz druge in tretje alinee prejšnjega
odstavka.

(2) Določbi druge in tretje alinee prejšnjega odstavka se nanašata
le na države, v katerih avdiovizuaina dela držav, članic EU, niso
predmet diskriminatornih ukrepov.
(3) Dela iz tretje alinee prvega odstavka tega člena so tista, ki so
bila v celoti ustvarjena v koprodukciji producentov, ustanovljenih
in registriranih v državah, članicah EU, s producenti iz evropskih
držav, s katerimi je Evropska unija sklenila sporazume na
avdiovizualnem področju, če so ta dela pretežno ustvarili avtorji
in delavci iz ene ali več evropskih držav.

(3) Neodvisni producent ne more biti pravna in fizična oseba,
katere povprečni delež finančnih sredstev za kritje celotnih
stroškov produkcij oziroma koprodukcij, pri katerih je sodeloval v
zadnjih treh letih, ne presega deset (10) odstotkov.
(4) Na predlog pristojnega ministra lahko Vlada Republike Slovenije
s podzakonskim aktom spremeni višino deleža iz prejšnjega
odstavka.

70. člen
Evropska dela iz prve in druge alinee prvega odstavka prejšnjega
člena so tista, ki so jih ustvarili pretežno avtorji in delavci s
prebivališčem v državah iz obeh citiranih alinej, pod enim od
naslednjih pogojev:
če so bili producenti teh del ustanovljeni oziroma registrirani v
omenjenih državah;
če je posamezno delo nastalo pod vodstvom in dejanskim
nadzorom enega ali več producentov iz teh držav;
če je bil prispevek koproducentov iz teh držav prevladujoč in
koprodukcijskega razmerja ni obvladoval eden ali več
producentov, ustanovljenih oziroma registriranih zunaj teh
držav.

2. oddelek
POSEBNE PRAVICE IN OBVEZNOSTI
Pravica do kratkega poročanja
74. člen
(1) Vsak izdajatelj radijskega ali televizijskega programa ima pod
enakimi pogoji pravico do kratkega poročanja o vseh pomembnih
prireditvah in drugih dogodkih, ki so dostopni javnosti, razen o
verskem obredu.

71. člen
Glede del, ki niso evropska dela iz 69. in 70. člena tega zakona,
temveč so nastala v okviru bilateralnih koprodukcijskih pogodb,
sklenjenih med državami, članicami EU, in tretjimi državami, velja
domneva, da so to evropska dela, kadar večinski delež vseh
produkcijskih stroškov krijejo koproducenti iz Evropske skupnosti,
in kadar produkcija ni nadzorovana s strani enega ali več
producentov, ustanovljenih oziroma registriranih zunaj območja
držav, članic EU.

(2) Za kratko poročanje po tem členu šteje predvajanje poročila,
ki traja največ minuto in pol, in je predvajano v sklopu
informativnega programa.
(3) Organizator pomembnega dogodka lahko v nadomestilo
zahteva od izdajatelja le plačilo vstopnine, če je ta predvidena, in
nadomestilo za morebitne dejanske stroške, ki nastanejo zaradi
izvrševanja te organizatorjeve obveznosti.

72. člen

(4) Pravica do kratkega poročanja se mora izvajati tako, da ne
moti oziroma ne ovira poteka dogodka.

Glede del, ki niso evropska dela iz 69. in 70. člena tega zakona,
temveč so nastala pretežno z delom avtorjev in delavcev s
prebivališčem v eni ali več državah, članicah EU, velja domneva,
da gre v takšnih primerih za evropska dela v premosorazmerju s
skupnim deležem koproducentov iz Evropske skupnosti pri kritju
vseh stroškov produkcije.

(5) Pravica do kratkega poročanja se lahko omeji ali izključi, če bi
njeno izvrševanje hudo prizadelo čustva udeležencev dogodka
ali ogrozilo javno varnost in red.
(6) Izdajatelj, ki je uveljavil pravico do kratkega poročanja, mora
omogočiti izdajatelju, ki dogodka ni mogel posneti, enkratno
uporabo svojega posnetka, ter lahko za to zahteva povrnitev
premosorazmernega dela dejanskih stroškov in navedbo svojega
imena oziroma firme ob objavi.

Avdiovizuaina dela neodvisnih producentov
73. člen
(1) Neodvisni producent avdiovizualnih del po tem zakonu (v
nadaljnjem besedilu: neodvisni producent) je pravna ali fizična
oseba, ki izpolnjuje naslednje štiri pogoje:

16. marec 2001
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Pravica javnosti do spremljanja pomembnejših
dogodkov

Lokalni radijski in televizijski programi
77. člen

75. člen

(1) Lokalni radijski program je program, ki je namenjen
prebivalcem ene ali več lokalnih skupnosti oziroma pokrivanju
območja, na katerem živi največ deset (10) odstotkov prebivalstva
Republike Slovenije, in ki v oddajnem času med 6. In 20. uro
obsega najmanj trideset (30) odstotkov lokalnih vsebin lastne
produkcije.

(1) Izdajatelj televizijskega In radijskega programa ne sme na
podlagi pridobljenih izključnih pravic prenašati posameznega
dogodka, ki je pomemben za javnost v Republiki Sloveniji ali drugi
državi - članici EU, ali podpisnici mednarodne pogodbe, ki zavezuje
Republiko Slovenijo, na način, zaradi katerega bi bilo
pomembnemu delu gledalcev na tem območju onemogočeno
spremljanje tega dogodka.

(2) Lokalni televizijski program je program, ki je namenjen
prebivalcem ene ali več lokalnih skupnosti oziroma pokrivanju
območja, na katerem živi največ deset (10) odstotkov prebivalstva
Republike Slovenije, in ki v oddajnem času med 8. in 24. uro
obsega najmanj trideset (30) odstotkov lokalnih vsebin lastne
produkcije.

(2) Za prenos po tem členu šteje neposreden prenos dogodka ali
kasnejši prenos, v celoti ali delno, kadar je to potrebno iz
objektivnih razlogov ali v interesu javnosti.
(3) V nasprotju s tem zakonom je, če dogodek iz prvega odstavka
tega člena na podlagi pridobljenih izključnih pravic prenaša
izdajatelj, katerega televizijski In radijski program lahko spremlja
manj kot petinsedemdeset (75) odstotkov prebivalstva Republike
Slovenije, ali pa je za sprejemanje njegovega programa potrebno
dodatno plačilo (plačljiva TV), poleg RTV prispevka in običajnega
plačila za sprejem televizijskih In radijskih programov prek kabla.

(3) Minimalni čas oddajanja lokalnega televizijskega
programa znaša tri (3) ure dnevno in štiri (4) dni v tednu.
(4) Izjemoma lahko pridobi status lokalnega radijskega ali
televizijskega programa tudi program, ki ne dosega predpisanega
deleža lokalnih vsebin lastne produkcije iz tega člena, če se tak
program razširja na demografsko ogroženem ali gospodarsko
nerazvitem območju, in če na tem območju ni drugega lokalnega
radijskega oziroma televizijskega programa.

(4) Vlada Republike Slovenije, na predlog Agencije za radiodifuzijo,
sprejme seznam najpomembnejših dogodkov iz prvega odstavka
tega člena ter v zvezi s tem izvaja druge ustrezne ukrepe v
skladu z mednarodnimi pogodbami in smernicami, ki zavezujejo
Republiko Slovenijo.

78. člen
(1) Izdajatelj iz tega člena lahko pridobi status lokalnega radijskega
oziroma televizijskega programa, če izpolnjuje tudi naslednje
posebne pogoje:
- da je v programu zagotovljeno objektivno in nepristransko
obveščanje prebivalcev lokalne skupnosti ter uravnoteženo
predstavljanje različnih mnenj in stališč o političnih, kulturnih,
verskih, gospodarskih in drugih vprašanjih, pomembnih za
njihovo življenje in delo;
da je imenovan programski odbor, v katerem so zastopani
interesi lokalne skupnosti s področja gospodarstva, kulture,
izobraževanja in športa ter izdajatelja programa;
da so programske vsebine pretežno lokalnega značaja in jih
sooblikujejo prebivalci lokalne skupnosti;
da Imajo programske vsebine iz življenja In dela
Slovencev v zamejstvu, pripadnikov italijanske in
madžarske skupnosti ter Romov, če so slišne na
območjih, kjer te skupnosti živijo.

(5) Vlada Republike Slovenije na predlog Sveta za
radiodifuzijo sprejme akt, v katerem določi način In kriterije
za oblikovanje seznama najpomembnejših dogodkov iz tega
člena, ter postopek obveznih posvetovanj med
zainteresiranimi stranmi.

3. oddelek
RADIJSKI IN TELEVIZIJSKI PROGRAMI POSEBNEGA
POMENA
Radijski in televizijski programi Radiotelevizije
Slovenija
76. člen

(2) Programski odbor iz tretje alinee prejšnjega odstavka, ki ima
najmanj tri (3) člane, spremlja uresničevanje programske
zasnove, seznanja odgovornega urednika s svojimi stališči in
predlogi, daje mnenje k programski zasnovi in opravlja druge
naloge v skladu s tem zakonom in aktom o ustanovitvi
programskega odbora. Akt o ustanovitvi programskega odbora
ter njegove spremembe oziroma dopolnitve mora izdajatelj v
petnajstih (15) dneh po sprejemu poslati v vednost Agenciji.

(1) Javno službo produkcije in razširjanja nacionalnih radijskih in
televizijskih programov, ki so v javnem in kulturnem interesu
Republike Slovenije, vključno z radijskimi in televizijskimi programi
italijanske in madžarske narodne skupnosti ter drugimi programi
v skladu s posebnim zakonom izvaja javni zavod Raditelevizija
Slovenija.
(2) Ustanoviteljske pravice v zvezi z delovanjem javnega zavoda
Radiotelevizija Slovenija izvaja Vlada Republike Slovenije prek
pristojnega ministrstva, razen kolikor posebni zakon
posamezne ustanoviteljske pravice in obveznosti določa
Svetu RTV Slovenija ali Državnemu zboru Republike
Slovenije.

poročevalec, št. 19

(3) Odločbo o dodelitvi statusa lokalnega radijskega ali
televizijskega programa izda Agencija, po predhodnem mnenju
pristojnega ministrstva.
(4) Agencija lahko v primeru, če lokalni radijski ali televizijski
program ne izpolnjuje več predpisanih pogojev iz tega člena,
status z odločbo odvzame in o tem obvesti pristojno ministrstvo.
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Regionalni radijski in televizijski programi

za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti, v skladu s svojim
temeljnim pravnim aktom.

79. člen

(3) Plače zaposlenih ter nadomestila za plače članov organov
upravljanja in nadzora pri izdajatelju ter druga nadomestila (potni
stroški, dnevnice itd.) ne smejo presegati tarif, ki jih veljavni
predpisi in kolektivna pogodba zaposlenih v kulturi določajo za
javne zavode.

(1) Regionalni radijski ali televizijski program je program, ki je
namenjen prebivalcem območja (pokrajine, mesta), na katerem
živi več kot deset (10) in ne več kot petdeset (50) odstotkov
prebivalcev Republike Slovenije, in ki v oddajnem času med 6. in
22. uro obsega najmanj trideset (30) odstotkov regionalnih vsebin
lastne produkcije za radijski program in najmanj štirideset (40)
odstotkov za televizijski program.

(4) Odločbo o dodelitvi ali odvzemu statusa nepridobitnega
radijskega ali televizijskega programa, po predhodnem mnenju
Agencije za radiodifuzijo Republike Slovenije, izda pristojno
ministrstvo.

(2) Regionalni program lahko ustvarja, praviloma pripravlja in
oddaja en izdajatelj, ali pa se z namenom razširjanja takšnega
programa organizacijsko in programsko povežejo izdajatelji
lokalnih radijskih ali televizijskih programov.

Programi posebnega pomena
82. člen

(3) Minimalni čas oddajanja regionalnega televizijskega
programa znaša pet (5) ur dnevno In se mora predvajati
vsakodnevno.

(1) Republika Slovenija v skladu s 4. členom tega zakona podpira
dejavnost radijskih in televizijskih programov iz 76., 77., 79., 80.
in 81. člena tega zakona, ki so posebnega pomena za slovensko
kulturo.

(4) Glede izpolnjevanja pogojev za pridobitev statusa regionalnega
radijskega ali televizijskega programa in za izvajanje njegove
dejavnosti se smiselno uporabljajo določbe 78. člena tega zakona.

(2) Za programe iz prejšnjega odstavka kolektivna organizacija
avtorjev določi posebne znižane tarife za uporabo avtorskih del,
v skladu z zakonom, ki ureja varstvo avtorske in sorodnih pravic.

(5) Odločbo o dodelitvi statusa regionalnega radijskega ali
televizijskega programa izda Agencija, po predhodnem mnenju
pristojnega ministrstva. Agencija lahko v primeru, če regionalni
radijski ali televizijski program ne izpolnjuje več predpisanih
pogojev, status z odločbo odvzame in o tem takoj obvesti pristojno
ministrstvo.

(3) Natančnejše merila za opredelitev lokalnih oziroma regionalnih
ter informativnih, kulturnih, izobraževalnih, zabavnih in drugih
vsebin iz tega zakona določi pristojno ministrstvo, na predlog
Sveta za radiodifuzijo.
(4) Pristojno ministrstvo na predlog Sveta za radiodifuzijo sprejme
podzakonski akt, v katerem se v skladu s tem zakonom
podrobneje določijo postopek in pogoji za pridobitev oziroma
odvzem statusa programov posebnega pomena.

Študentski radijski in televizijski programi
80. člen
(1) Študentska organizacija je lahko izdajatelj radijskega in/ali
televizijskega programa, če programske vsebine ustvarjajo in
razširjajo večinoma študentje in so pretežno namenjene
študentski javnosti, in če uporablja presežek prihodkov nad
odhodki samo za izvajanje dejavnosti, za katero je ustanovljena,
v skladu z zakonom, ki ureja delovanje In dejavnost
samoupravne skupnosti študentov Slovenije In s svojim
temeljnim pravnim aktom.

4. oddelek
POVEZOVANJE TELEVIZIJSKIH IN RADIJSKIH
PROGRAMOVV MREŽE

(2) Programske vsebine študentskega radijskega ali
televizijskega programa so Informacije vseh vrst In avtorska
dela, katerih namen Je obveščanje, zadovoljevanje
Izobraževalnih, znanstvenih, strokovnih, umetniških,
kulturnih in drugih potreb študentske In širše javnosti.

Programske televizijske mreže
83. člen
(1) Izdajatelji televizijskih programov, ki nimajo statusa programov
posebnega pomena iz prejšnjega člena, se lahko programsko
povezujejo v širše, regionalne ali nacionalne mreže, z regionalnim
ali širšim pokrivanjem območja, pod naslednjimi pogoji:
da vsak od povezanih izdajateljev oddaja na območju, za
katerega mu je bilo izdano radijsko dovoljenje, najmanj dve
(2) uri programa lastne produkcije dnevno;
- da skupna lastna produkcija povezanih izdajateljev, ki je
izdelana v slovenskem jeziku, in v katero se ne všteva program iz prejšnje alinee, dnevno obsega najmanj petindvajset
(25) odstotkov programskih vsebin, ki se oddajajo prek mreže;
da vsak od povezanih izdajateljev pridobi predhodno soglasje
Agencije, če bi se zaradi povezovanja v mrežo bistveno
spremenila njegova programska zasnova;
da povezani izdajatelji oblikujejo skupno programsko zasnovo
in pisni pravni akt o načinu njenega izvajanja, ter oba
dokumenta pošljejo pristojnemu ministrstvu zaradi vpisa v
razvid, v skladu z določbami 12. člena tega zakona;

(3) Status študentskega radijskega ali televizijskega programa v
skladu s tem zakonom z odločbo dodeljuje in odvzema Agencija
ter o tem obvešča pristojno ministrstvo.
Nepridobitni radijski in televizijski programi
81. člen
(1) Za nepridobitni program šteje radijski program, ki v dnevnem
oddajnem času obsega najmanj trideset (30) odstotkov lastne
produkcije informativnih, umetniških, izobraževalnih in kulturnozabavnih vsebin, in televizijski program, ki v dnevnem oddajnem
času obsega najmanj trideset (30) odstotkov vsebin iz tega
odstavka.
(2) Presežek prihodkov nad odhodki oziroma dobiček od
dejavnosti iz prejšnjega odstavka sme izdajatelj uporabiti samo
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2. pododdelek

da povezani izdajatelji s posebnim aktom imenujejo
odgovornega urednika skupnega programa, ki odgovarja za
razširjanje programskih vsebin v skladu s tem zakonom, in
akt o imenovanju pošljejo pristojnemu ministrstvu v petnajstih
(15) dneh pred začetkom delovanja mreže.

PROGRAMSKI DELEŽI

(2) Nacionalna programska mreža po tem zakonu je televizijski
ali radijski program iz tega člena, ki dosega več kot petdeset
(50) odstotkov prebivalcev Republike Slovenije.

Delež lastne produkcije

(3) Regionalna ali nacionalna mreža iz tega člena se glede
programskih zahtev in omejitev iz 5. oddelka tega poglavja
obravnava kot enoten televizijski ali radijski program, razen če
določbe tega člena določajo drugače.

(1) Delež lastne produkcije, mora obsegati najmanj dvajset (20)
odstotkov dnevnega oddajnega časa vsakega televizijskega
programa, od tega najmanj šestdeset (60) minut med 18. in 22.
uro, razen če je s tem zakonom določeno drugače.

85. člen

(2) Ponovitev radijske ali televizijske oddaje mora biti jasno
označena. V delež iz prejšnjega odstavka se lahko všteva samo
še prva ponovitev oddaje, razen ponovitev televizijskih pogovornih
programov.

5. oddelek

(3) Najmanj trideset (30) odstotkov dnevnega oddajnega časa
vsakega radijskega programa morajo obsegati vsebine lastne
produkcije, razen če je s tem zakonom določeno drugače.

PROGRAMSKE ZAHTEVE IN OMEJITVE
1. pododdelek

Delež slovenske glasbe v radijskih programih
TEMELJNO

86. člen
(1) Najmanj deset (10) odstotkov dnevnega oddajnega časa
vsakega radijskega programa mora obsegati glasba, Izražena
v slovenski govorici.

Zaščita otrok in mladoletnikov
84. člen
(1) Televizijski programi ne smejo predvajati prizorov
neupravičenega oziroma pretiranega nasilja, pornografije ali drugih
oddaj, ki bi lahko resno škodovale duševnemu, moralnemu ali
telesnemu razvoju otrok in mladoletnikov.

(2) V delež iz tretjega odstavka prejšnjega člena se lahko všteva
največ dvajset (20) odstotkov dnevnega oddajnega časa, v
katerem se predvaja slovenska glasba.
(3) Določbe tega člena ne veljajo za radijske programe madžarske
in italijanske narodne skupnosti.

(2) Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, se lahko ob
upoštevanju osnovnih estetskih in moralnih kriterijev, ki jih sprejme
izdajatelj v skladu z načelom objektivnega poročanja o resničnih
dogodkih, prikazujejo prizori nasilja v poročilih in aktualnointormativnih oddajah.

Delež slovenskih avdiovizualnih del
87. člen

(3) Ob upoštevanju kriterijev iz prvega in drugega odstavka tega
člena lahko televizijski programi od 23 do 6 ure predvajajo tudi
programske vsebine, ki vsebujejo prizore nasilja, in erotike.

(1) Izdajatelj vsakega televizijskega programa si mora prizadevati
za to, da slovenska avdiovizualna dela obsegajo pomemben delež
letnega oddajnega časa.

(4) Programske vsebine iz prejšnjega odstavka morajo biti jasno
in razumljivo označene z vizualnim simbolom, pred začetkom
njihovega predvajanja pa mora biti objavljeno akustično in vizualno
opozorilo, da niso primerne za otroke in mladoletnike do 15. leta
starosti.

(2) Izdajatelj, ki ne dosega obsega deleža slovenskih
avdiovizualnih del iz prejšnjega odstavka, mora vsako leto
povečevati delež teh del, v primerjavi z njegovim obsegom
v letnem oddajnem času v prejšn|em letu, dokler ta delež ne
obsega najmanj pet (5) odstotkov letnega oddajnega časa,
če ni s tem zakonom določeno drugače.

(5) Določbe tega člena se smiselno uporabljajo tudi za radijske
programe.

(3) V letni oddajni čas iz tega člena niso vključeni oglasi In
TV - prodaja.

(6) Pristojni minister lahko prepiše dodatne ukrepe za varstvo
otrok in mladoletnikov v skladu s tem zakonom.

88. člen

(7) Ukrepi Iz prejšnjega odstavka se lahko nanašajo tudi na
varstvo otrok In mladoletnikov pred razširjanjem vsebin Iz
tega člena prek tiskanih medijev In elektronskih publikacij.
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Letna poročila o doseženih deležih

zakona, razen vsebin, določenih v tretjem odstavku 89. člena
tega zakona, in delež slovenskih avdiovizualnih del iz prejšnjega
člena, se vštevata v delež evropskih avdiovizualnih del, če te
vsebine ustrezajo pogojem, določenim v 69., 70., 71. in 72.
členu tega zakona.

91. člen
(1) Izdajatelj televizijskega programa mora vsako leto do konca
meseca februarja posredovati pristojnemu ministrstvu in Agenciji
razčlenjene podatke o doseženem deležu evropskih
avdiovizualnih del v letnem oddajnem času za preteklo leto. Znotraj
tega deleža morajo biti posebej prikazani podatki o deležih lastne
produkcije, slovenskih avdiovizualnih del ter avdiovizualnih del
neodvisnih producentov in podatki o deležu novih avdiovizualnih
del iz tretjega odstavka prejšnjega člena.

Delež evropskih avdiovizualnih del
89. člen
(1) Izdajatelj televizijskega programa si mora prizadevati za to,
da bodo evropska avdiovizualna dela obsegala večinski delež
njegovega letnega oddajnega časa.

(2) Izdajatelj, ki v letnem oddajnem času ne doseže večinskega
deleža evropskih avdiovizualnih del iz 89. člena tega zakona in
deleža avdiovizualnih del neodvisnih producentov iz 90. člena
tega zakona, mora v roku iz prejšnjega odstavka pristojnemu
ministrstvu in Agenciji za radiodifuzijo poročati o objektivnih
razlogih, zaradi katerih ni mogel izpolniti svojih zakonskih
obveznosti. Pristojno ministrstvo v soglasju z Agencijo izda mnenje
o utemeljenosti izdajateljevih razlogov in sproži druge ustrezne
ukrepe.

(2) Izdajatelj, ki ne dosega obsega deleža evropskih
avdiovizualnih del iz prejšnjega odstavka, mora vsako leto
povečevati delež teh del, v primerjavi z njegovim obsegom
v letnem oddajnem času v prejšnjem letu, pri čemer je
minimalni Izhodiščni delež dvajset (20) odstotkov letnega
oddajnega časa, če nI s tem zakonom določeno drugače.
(3) V letni oddajni čas iz tega člena se ne všteva čas, namenjen
poročilom, športnim dogodkom, igram, oglaševanju, teletekstu in
TV - prodaji.

(3) Določbe prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za
izdajatelje televizijskih programov iz 77., 79. in 80. člena tega
zakona, če je posamezen program namenjen lokalnemu občinstvu
in ni vključen v nacionalno programsko mrežo.

(4) Določbe tega člena ne veljajo za izdajatelje televizijskih
programov iz 77., 79. in 80. člena tega zakona, če je posamezen
program namenjen lokalnemu občinstvu in ni vključen v nacionalno
programsko mrežo.

Posebne programske zahteve do Radiotelevizije
Slovenija

(5) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za
Radiotelevizijo Slovenija.

92. člen
(1) Evropska avdiovizualna dela morajo zaobsegati večinski delež
v letnem oddajnem času televizijskih programov Radiotelevizije
Slovenija.

Delež evropskih avdiovizualnih del neodvisnih
producentov
90. člen

(2) Slovenska avdiovizualna dela morajo na 1. In 2. TV
programu Radiotelevizije Slovenija kumulativno zaobsegati
najmanj petindvajset (25) odstotkov letnega oddajnega
časa.

(1) Izdajatelj televizijskega programa si mora prizadevati za to,
da bo delež evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov
v programih obsegal najmanj deset (10) odstotkov letnega
oddajnega časa.

(3) Avdiovizualna dela neodvisnih producentov morajo zaobsegati
najmanj deset (10) odstotkov letnega oddajnega časa televizijskih
programov Radiotelevizije Slovenija.

(2) Izdajatelj, ki ne dosega obsega deleža evropskih
avdiovizualnih del neodvisnih producentov Iz prejšnjega
odstavka, mora vsako leto povečevati delež teh del, v
primerjavi z njegovim obsegom v letnem oddajnem času v
prejšnjem letu, dokler ta delež ne obsega najmanj deset
(10) odstotkov letnega oddajnega časa, če ni s tem zakonom
določeno drugače.

(4) V letni oddajni čas iz tega člena se ne vštevajo oglasi,
poročila, športni dogodki, igre, teletekst In TV prodaja.
(5) Določbe drugega in tretjega odstavka tega člena ne veljajo za
televizijske programe italijanske in madžarske narodne skupnosti.

(3) Vsaj polovica del iz tega člena mora biti izdelana v zadnjih
petih (5) letih.
3. pododdelek

(4) V letni oddajni čas iz tega člena niso vključene naslednje
programske vsebine: poročila, športni dogodki, igre, oglaševanje,
teletekst in TV - prodaja.

RADIJSKO IN TELEVIZIJSKO OGLAŠEVANJE

(5) Določba drugega odstavka tega člena ne velja za
Radiotelevizijo Slovenija.

Omejitve oglaševanja
93. člen (prej 94.)

(6) Določbe tega člena ne veljajo za izdajatelje televizijskih
programov iz 77., 79. in 80. člena tega zakona, če je posamezen
program namenjen lokalnemu občinstvu in ni vključen v nacionalno
programsko mrežo.
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(1) Oglasi na televizijskih programih morajo biti načeloma objavljeni
v posebnih programskih sklopih oziroma blokih, tako da so optično
In zvočno jasno ločeni od drugih programskih vsebin.
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(2) Oglasi se prek televizijskega programa ne smejo predvajati:
med trajanjem posameznih programskih enot oziroma oddaj,
razen če so predvajani na takšen način, da ne trpi vsebinska
celovitost oddaje, pri čemer se upoštevajo njena narava in
dolžina ter v ta namen predvideni premori v njenem poteku;
na način, s katerim bi bile kršene pravice imetnikov avtorske
in sorodnih pravic.

(2) TV - prodaja mora spoštovati merila iz 49. člena tega zakona
in ob tem ne sme ponujati mladoletnikom možnosti sklepanja
pogodb za nakup ali najem blaga ali storitev.
(g) Določbe 47., 48., 50., 51. in 93. člena tega zakona veljajo tudi
za TV - prodajo.
(4) Določbe tega zakona, ki urejajo TV - prodajo, se smiselno
uporabljajo tudi za radijsko prodajo, za prodajna TV okna in za
informativno propagandne oddaje, razen če je z zakonom določeno
drugače.

(3) Pri oddajanju programske enote oziroma oddaje, ki je
sestavljena iz medsebojno ločenih samostojnih delov (npr. športni
dogodki), lahko televizijski program predvaja oglase le med
koncem prejšnjega samostojnega dela in začetkom naslednjega
oziroma med prekinitvami in odmori.
(4) Oglaševanje ni dovoljeno med televizijskim ali radijskim
predvajanjem državne proslave in verskega obreda.

(5) Prodajno TV okno je širši programski sklop TV - prodaje, ki
brez prekinitve traja najmanj petnajst (15) minut, in ga oddaja
izdajatelj na televizijskem programu, ki ni v celoti specializiran za
TV - prodajo.

(5) Oddajanje avdiovizualnih del, kot so celovečerni filmi ter
televizijski filmi in kulturno - umetniška avdiovizualna dela (razen
serijskih filmov, nadaljevank, nanizank in razvedrilnih oddaj), ki
trajajo več kot 45 minut, se lahko prekine z oglasi le enkrat v
okviru 45 minut. Dodatna prekinitev je dovoljena le v primeru, če
je posamezno delo iz tega člena najmanj 20 minut daljše od dveh
ali več 45 minutnih intervalov.

(6) Informativno oglaševanje je odplačno predvajanje radijskih
programskih vsebin, ki prek obveščanja oziroma seznanjanja
javnosti o splošno zanimivih temah posredno oglašujejo določeno
podjetje, storitve ali izdelke. Za informativno oglaševanje v
radijskih programih veljajo le določbe o omejitvah
oglaševanja v dnevnem oddajnem času, ne pa tudi omejitve
oglaševanja na uro.

(6) Televizijske oddaje, ki niso zajete v tretjem, četrtem ali petem
odstavku tega člena, se lahko prekinejo z oglaševanjem tako, da
med dvema premoroma za oglaševanje preteče najmanj 20 minut.

(7) Informativno oglaševanje mora biti kot takšno posebej
označeno z akustičnimi znaki.
(8) Izdajatelji radijskih in televizijski programov ne smejo, kot
pogodbeni partnerji naročnika oglaševalskih vsebin iz tega člena,
delovati tudi kot njegovi zastopniki pri naročanju blaga in storitev.

(7) Radijske in televizijske informativne in dokumentarne oddaje,
oddaje z versko vsebino in otroške oddaje, ki so krajše od 30
minut, se ne smejo prekinjati z oglasi. Če so daljše od 30 minut,
veljajo za te oddaje določbe o časovnih intervalih prekinitev iz
prejšnjega odstavka.

Specializirani televizijski programi
96. člen (prej 97.)

(8) Določbe petega odstavka tega člena ne veljajo za programe
Radiotelevizije Slovenija ter za lokalne, regionalne, študentske in
nepridobitne televizijske programe.

1) Glede televizijskih programov, specializiranih zaTV - prodajo
ali za samooglaševanje, se smiselno uporabljajo določbe 1., 2.,
3., 7., 8., 9. in 10. oddelka prvega poglavja tega zakona, določbe
prvega in tretjega pododdelka 5. oddelka in določbe 7. in 8. oddelka
drugega poglavja, ter določbe tretjega in petega poglavja tega
zakona.

Omejitve oglaševanja za posebne radijske in
televizijske programe
94. člen (prej 95.)

2) V televizijskih programih, specializiranih za TV prodajo, skupni
obseg oglasov in drugih oblik oglaševanja (z izjemo prodajnih TV
- oken) ne sme presegati dvajset (20) odstotkov dnevnega
oddajnega časa. Skupni obseg oglasov, v katerega niso vključena
TV - prodaja in druga plačana obvestila, ne sme preseči petnajst
(15) odstotkov dnevnega oddajnega časa.

(1) Radiotelevizija Slovenija ne sme prekinjati radijskih in
televizijskih programskih enot, kot so na primer radijske igre in
druge oblike režiranih radijskih oddaj, radiofonski eseji, celovečerni
filmi ter televizijski filmi (razen serijskih filmov, nanizank in
razvedrilnih oddaj), in oddaj, ki imajo kulturni, umetniški, znanstveni
ali izobraževalni značaj, s predvajanjem oglaševalskih vsebin, in
sicer ne glede na dolžino trajanja posamezne programske enote
iz tega člena.

3) V televizijskih programih, specializiranih za samooglaševanje,
skupni obseg TV - prodaje, oglasov in drugih oblik oglaševanja (z
izjemo prodajnih TV - oken) ne sme presegati dvajset (20)
odstotkov dnevnega oddajnega časa. Skupni obseg oglasov, v
katerega niso vključena TV - prodaja in druga plačana obvestila,
ne sme preseči petnajst (15) odstotkov dnevnega oddajnega
časa. V okviru cele ure lahko ti programi predvajajo največ dvajset
(20) odstotkov oglasov in TV - prodaje.

(2) Na tretjem programu Radia Slovenija ne smejo biti predvajane
oglaševalske vsebine.
(3) Za lokalne, regionalne, študentske in nepridobitne televizijske
in radijske programe se smiselno uporabljajo določbe prvega
odstavka tega člena.

Omejitve obsega oglaševanja
Druge oglaševalske vsebine

97. člen (prej 98.)

95. člen (prej 96.)
(1) Skupni obseg oglasov, TV - prodaje oziroma radijske prodaje
in drugih plačanih obvestil v radijskem ali televizijskem programu
ne sme presegati dvajset (20) odstotkov dnevnega oddajnega
časa in ne dvajset (20) odstotkov v celi uri, razen kadar ta zakon
določa drugače.

(1) TV - prodaja po tem zakonu so oglaševalske vsebine, ki v
zameno za plačilo ponujajo javnosti možnost neposrednega
nakupa ali najema posameznih proizvodov, nepremečnin,
opravljanje storitev, oziroma prenos pravic ali obveznosti.
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skupno trajanje dnevno ne presega dnevnega trajanja drugih
oddaj, v katerega se ne vštevajo oglasi.

(2) Skupni obseg oglasov, v katerem niso vključena TV prodaja in
druga plačana obvestila, v televizijskem programu ne sme
presegati petnajst (15) odstotkov dnevnega oddajnega časa
razen kadar ta zakon določa drugače.

Posebna omejitev za novinarje in voditelje poročil

(3) Dnevni oddajni čas iz prvega in drugega odstavka tega člena
ne vključuje prodajnih TV oken.

99. člen (prej 99.a)
(1) Novinarji in voditelji televizijskih poročil ne smejo
nastopati v oglaševanju.

(4) Največje dovoljeno število prodajnih TV oken na dan je osem
(8). Njihovo skupno trajanje ne sme presegati treh (3) ur na dan.
Biti morajo jasno označena kot prodajna TV okna, z optičnimi in
akustičnimi znaki.

(2) Prepoved Iz prejšnjega odstavka velja tudi za novinarje
in voditelje poročil radijskih programov RTV Slovenija.

(5) Omejitve iz tega člena se ne nanašajo na:
objave izdajatelja v zvezi s programskimi vsebinami
svojega medija;
objave v zvezi s spremljajočimi Izdelki, ki neposredno
izhajajo iz programskih vsebin tega medija;
- neodplačne objave v zvezi z Izvajanjem javnih služb,
nepridobitnih športno-rekreacijsklh, kulturnih In
dobrodelnih prireditev, ter akcij, ki so splošnega pomena
za varnost prebivalcev Republike Slovenije;
- neodplačno predstavljanje umetniških del;
• neodplačno navajanje producentov, organizatorjev ali
sponzorjev oziroma donatorjev umetniških del ter
kulturno - umetniških prireditev in dobrodelnih akcij, v
okviru medijske predstavitve teh del, prireditev oziroma
akcij.

Taksa na predvajanje oglasov v televizijskih
programih
100. člen
(1) lzdajatel|i televizijskih programov plačujejo v državni
proračun takso na predvajanje oglasov v televizijskih
programih, in sicer v višini do treh (3) odstotkov vrednosti
prihodka od vsakokratnega predvajanja posameznega
oglasa, ki se usmerja za namene proračunskega sklada za
avdiovizualne medije iz 111. člena tega zakona.
(2) Vlada Republike Slovenije lahko s podzakonskim aktom
določi višino In način pobiranja taks Iz prejšnjega odstavka.
Pri določanju višine takse se upoštevata gibanje cen
oglaševalskega prostora v televizijskih programih in
vrednost prihodkov Izdajateljev televizijskih programov od
predvajanja oglasov v primerjavi s temi prihodki v preteklem
obdobju.

(6) Določbe tega člena ne veljajo za programe Radiotelevizije
Slovenije ter za lokalne, regionalne, študentske in nepridobitne
radijske in televizijske programe.
Omejitve obsega oglaševanja za posebne radijske in
televizijske programe

6. oddelek

98. člen (prej 99.)
(1) Skupni obseg oglasov in drugih plačanih obvestil, objavljenih
prek programov Radiotelevizije Slovenija, ne sme presegati
petnajst (15) odstotkov dnevnega oddajnega časa.

SVET ZA RADIODIFUZIJO
Svet za radiodifuzijo

(2) Skupni obseg oglasov, objavljenih v programih Radiotelevizije
Slovenija, ne sme presegati deset (10) odstotkov dnevnega
oddajnega časa.

101. člen (prej 104.)
(1) Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, ki izvaja
naslednje naloge:
sprejema odločitve o izdaji in odvzemu ter o prenosu dovoljenj
za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti, ter daje
Agenciji obvezujoče predloge in soglasja k izdaji In
odvzemu dovoljenj za Izvajanje radijske In televizijske
dejavnosti;
sprejema odločitve o podelitvi oziroma odvzemu statusa
lokalnega, regionalnega in študentskega radijskega ali
televizijskega programa In predlaga Agenciji Izdajo
ustreznih aktov;
ocenjuje stanje na področju radijskih in televizijskih medijev in
pripravlja strategijo razvoja;
daje direktorju Agencije mnenja ter priporočila o zadevah s
področja radiodifuzije;
predlaga pristojnemu ministru podrobnejša merila za
opredelitev lokalnih in regionalnih vsebin, postopek in
pogoje za pridobitev statusa programov posebnega
pomena, ter merila za vsebine lastne produkcije In druge
vsebine radijskih In televizijskih programov Iz tega
zakona;
- predlaga pristojnemu ministrstvu strategijo razvoja
radijskih in televizijskih programov v Republiki Sloveniji,

(3) Delež oglasov in drugih plačanih obvestil v programih
Radiotelevizije Slovenija v okviru cele ure ne sme preseči dvanajst
(12) minut, v času med 18. In 23. uro pa v okviru cele ure ne
sme preseči devet (9) minut.
(4) Radijska in TV - prodaja v programih Radiotelevizije Slovenija
je prepovedana v času od 18. do 23. ure. Za prodajna TV okna
v programih Raditelevlzije Slovenija veljajo določila četrtega
odstavka prejšnjega člena.
(5) Obseg oglasov in drugih plačanih obvestil v lokalnih,
regionalnih, študentskih in nepridobitnih radijskih in televizijskih
programih ne sme presegati petnajst (15) odstotkov dnevnega
oddajnega časa in ne dvanajst (12) minut na uro.
(6) Radijska in TV - prodaja v radijskih in televizijskih programih iz
prejšnjega odstavka ni dovoljena.
(7) Plačana video obvestila v lokalnih, regionalnih, študentskih in
nepridobitnih televizijskih programih ter v televizijskih programih,
ki pokrivajo največ petdeset (50) odstotkov prebivalstva
Republike Slovenije, in ki so vidni ali slišni izključno znotraj njenih
meja, se ne vštevajo v delež oglasov po tem zakonu, če njihovo
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kot sestavni del nacionalnega kulturnega programa;
izvaja druge naloge v skladu s tem zakonom in aktom o
ustanovitvi Agencije.

7. oddelek
DOVOLJENJE ZA IZVAJANJE RADIJSKE IN
TELEVIZIJSKE DEJAVNOSTI

(2) Svet za radiodifuzijo sestavlja sedem (7) članov, ki jih
izmed uglednih strokovnjakov Imenuje Državni zbor
Republike Slovenije. Kandidate predlagajo:
- slovenske univerze (kandidate s področja prava,
telekomunikacij in informatike);
Kulturniška zbornica Slovenije (kandidate s področja
avdiovizualne kulture);
- Gospodarska zbornica Slovenije (kandidate s področja
ekonomije);
Društvo novinarjev Slovenije (kandidate s področja
novinarstva In komunikologije).

105. člen (prej 110.)
(1) Postopek javnega razpisa vodi in opravi izbiro Agencija, na
podlagi obvezujočega predloga Sveta za radiodifuzijo.
(2) V postopku izbire med zainteresiranimi ponudniki se upošteva
zlasti učinkovitost uporabe frekvenc ter naslednja merila glede
izvajanja radijske in/ali televizijske dejavnosti:
obseg lastne produkcije oziroma produkcije v slovenskem
jeziku ali jeziku italijanske ali madžarske narodnosti, kadar
gre za narodnostni program;
- politično nevtralnost programa;
žanrsko in tematsko raznovrstnost programske ponudbe;
stopnjo razvitosti radiodifuzije na določenem območju;
doseženo stopnjo pokritosti razpisanega območja z istim
programom;
mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti
pokrivanja območja z novim programom;
zagotovilo, da lokalna skupnost podpira lokalni oziroma
regionalni radijski ali televizijski program;
ekonomsko stanje prosilca, tehnično in kadrovsko
usposobljenost za oddajanje radijskega ali televizijskega
programa;
- število potencialnih uporabnikov (poslušalcev ali gledalcev);
dosedanje izkušnje ponudnika na področju radiodifuzije;
- trajanje (obseg) programa.

(3) Svet za radiodifuzijo ima predsednika, ki ga imenujejo člani
sveta izmed sebe.
(4) Mandat predsednika in članov je pet (5) let. Po izteku mandata
so lahko ponovno imenovani.
(5) Natančnejše določbe o organizaciji in načinu svojega delovanja
Svet za radiodifuzijo v skladu s tem zakonom določi v poslovniku.
102. člen (prej 105.)
Člani Sveta za radiodifuzijo ne morejo biti:
- funkcionarji, poslanci in delavci, zaposleni v državnih organih;
- člani vodstev političnih strank;
delavci, ki so redno zaposleni pri izdajatelju radijskega ali
televizijskega programa, ali v oglaševalski organizaciji;
osebe, ki imajo kot zunanji sodelavci sklenjeno pogodbeno
razmerje z izdajateljem radijskega ali televizijskega programa,
ali z oglaševalsko organizacijo;
- osebe, ki imajo v lasti več kot en (1) odstotek kapitala ali
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju
izdajatelja radijskega ali televizijskega programa, ali v
oglaševalski organizaciji.

(3) Nacionalni radijski ali televizijski program ima pri izbiri prednost
pred drugimi ponudniki na tistih območjih, ki jih ne pokriva, ali jih
ne pokriva na dovolj kvalitetni tehnični ravni.
(4) Pri izbiri se prednostno upošteva poseben pomen radijskih in
televizijskih programov iz 76., 77., 79., 80. in 81. člena tega zakona.
(5) Kadar gre za enake ali podobne programske ponudbe, ima pri
izbiri izdajatelja programa, ki bi pokrival manjše območje (ene ali
več lokalnih skupnosti oziroma regije), prednost ponudnik s
sedežem na območju, kateremu je program namenjen.

103. člen (prej 105.a)
(1) Član sveta je lahko predčasno razrešen;
če to sam zahteva;
- če je obsojen na kaznivo dejanje s kaznijo odvzema
prostosti;
- zaradi trajne izgube delovne zmožnosti za opravljanje
svoje funkcije;
- če ne izpolnjuje več pogojev za člana sveta;
- če ne ravna v skladu z zakonom;
- če se neopravičeno ne udeležuje sej sveta.

(6) Agencija sme med izbiranjem zahtevati od ponudnikov
pojasnila, vendar pri tem ne sme zahtevati, dovoliti ali ponuditi
možnosti kakršne koli spremembe vsebine ponudbe.
Dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske
dejavnosti
106. člen (prej 113.)

(2) Član sveta je predčasno razrešen, ko Državni zbor
Republike Slovenije ugotovi nastop enega od razlogov Iz
prejšnjega odstavka In na tej podlagi odloči o predčasni
razrešitvi. Pobudo za predčasno razrešitev na podlagi
druge do vključno šeste alinee prejšnjega odstavka lahko
da Državnemu zboru Republike Slovenije Agencija ali
neposredno svet.

(1) Dovoljenje za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti
(v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) izda Agencija na podlagi
postopka, ki ga določa zakon o telekomunikacijah, in pod
pogoji iz tega zakona.
(2) Kadar dejavnost izdajatelja radijskega ali televizijskega
programa ni vezana na uporabo frekvenc, Agencija izda
dovoljenje brez javnega razpisa, na podlagi odločbe o vpisu
v razvid medijev.

104. člen (prej 106.)
(1) Sredstva za delo Sveta za radiodifuzijo se zagotovijo iz
državnega proračuna, na predlog Agencije.

(3) Agencija izda dovoljenje Iz drugega odstavka tega člena
v petnajstih (15) dneh od prejema popolne vloge.

(2) Člani sveta imajo pravico do povračila stroškov in do nagrade
za svoje delo, v skladu z aktom o ustanovitvi.
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8. oddelek

107. člen (prej 114.)
(1) Odločba o izdaji dovoljenja Iz prejšnjega člena ima
naslednje obvezne sestavine:
podatke o izdajatelju programa;
podatke o vrsti dejavnosti, za katero je dovoljenje izdano;
- Ime programa;
- programske pogoje, ki jih mora izdajatelj upoštevati pri
razširjanju programa;
- določitev območja pokrivanja z izbranim programom;
značilnosti in standarde delovanja telekomunikacijskega
omrežja, ki se uporablja za izvajanje dejavnosti;
- tehnične pogoje, ki jih mora izdajatelj izpolnjevati za
uporabo frekvenc;
- podatke o dodeljenih frekvencah;
- rok za začetek uporabe frekvenc;
- čas veljavnosti dovoljenja.

NADZOR
Upravni in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem zakona
109. člen (prej 121.)
Upravni in inšpekcijski nadzor nad izvajanjem tega zakona izvaja
ministrstvo, pristojno za kulturo.
Nadzor nad izvajanjem programskih zahtev
in omejitev
110. člen (prej 122.)
(1) Strokovno nadzorstvo nad izvajanjem določb tega
zakona opravlja Agencija.

(2) Zadnje štiri alinee prejšnjega odstavka se ne uporabljajo
v primerih, ko se dovoljenje nanaša na programe iz drugega
odstavka prejšnjega člena.

(2) V okviru strokovnega nadzorstva Agencija:
nadzoruje izvajanje programskih zahtev in omejitev, ki
po tem zakonu veljajo za radijske in televizijske programe
(5. oddelek drugega poglavja);
nadzoruje izvajanje zakonskih določb o radijskih In
televizijskih programih posebnega pomena (3. oddelek
drugega poglavja).

(3) Dovoljenje se Izda za določen čas, ki ne sme biti krajši
od petih (5) in ne daljši od desetih (10) let, In se lahko
podaljša pod pogoji, določenimi z zakonom o
telekomunikacijah.
(4) Izdajatelj mora začeti izvajati dejavnost najpozneje v
enem (1) letu od dne dokončnosti odločbe o Izdaji
dovoljenja, razen če je s to odločbo določeno drugače.

(3) Agencija ima pravico In dolžnost:
pisno opozoriti izdajatelja In odrediti, da se nepravilnosti,
ki jih ugotovi, odpravijo v roku, ki ga določi, In ki ne sme
biti krajši od enega (1) meseca in ne daljši od šestih (6)
mesecev, kadar ugotovi, da izdajatelj radijskega ali
televizijskega programa krši določbe tega zakona ali
podzakonskih aktov, sprejetih na njegovi podlagi, ali
ratificirano mednarodno pogodbo;
začasno preklicati dovoljenje za Izvajanje dejavnosti
največ za tri (3) mesece;
- trajno preklicati dovoljenje za izvajanje dejavnosti, če
izdajatelj, kljub začasnemu preklicu iz prejšnje alinee,
svoje dejavnosti najpozneje v tridesetih (30) dneh po
začetku ponovnega oddajanja ne uskladi z zahtevami
Agencije;
začasno prepovedati objavljanje oglaševalskih vsebin
(oglasi, sponzorstvo) največ za tri (3) mesece, če ugotovi,
da Izdajatelj kljub opozorilu In postavljenemu roku Iz 1.
alinee tega odstavka krši določbe zakona, ki urejajo
oglaševanje ali sponzoriranje; v primeru ponovne kršitve
začasno preklicati dovoljenje za izvajanje dejavnosti; v
primeru ponavljajočih se kršitev pa trajno preklicati
dovoljenje za izvajanje dejavnosti.

(5) Agencija natančne podatke o Izdaji, spremembi,
podaljšanju ali o preklicu dovoljenja v osmih (8) dneh sporoči
pristojnemu ministrstvu.
(6) Postopek za izdajo, spremembo, podaljšanje ali
razveljavitev odločbe o izdaji dovoljenja ter podrobnejše
določbe o vsebini dovoljenja v skladu s tem zakonom na
predlog Agencije In v soglasju s Svetom za radiodifuzijo
določi pristojni minister.
Plačilo za razširjanje programskih vsebin prek
radiofrekvenčnega spektra
108. člen (prej 120.)
(1) Izdajatelji radijskih In televizijskih programov plačujejo
letno pristojbino za razširjanje programskih vsebin, katere
višino določi Vlada Republike Slovenije s podzakonskim
aktom. Na višino pristojbine vpliva velikost območja, ki ga s
programskimi vsebinami pokriva posamezen radijski ali
televizijski program, in število prebivalcev na pokrivanem
območju.

(4) Zoper odločbo iz prejšnjega odstavka pritožba nI
dovoljena. Možen je upravni spor.

(2) Pristojbina iz prejšnjega odstavka se plačuje v državni
proračun In usmerja za namene proračunskega sklada za
avdiovlzualne medije Iz 111. člena tega zakona.

(5) Če Agencija pri opravljanju strokovnega nadzora ugotovi
kršitev, je dolžna podati predlog za uvedbo postopka o
prekršku v primeru suma storitve prekrška po tem zakonu.

(3) V aktu iz prvega odstavka tega člena vlada določi, da izdajatelji
radijskih in televizijskih programov iz 76., 77., 79., 80. in 81. člena
tega zakona plačujejo pristojbine po znižani stopnji.
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(6) Če Agencija ugotovi, da se razširja na območje Republike
Slovenije iz tujine program v nasprotju s tem zakonom In z
mednarodno pogodbo, ki obvezuje Republiko Slovenijo, o
tem nemudoma obvesti pristojno ministrstvo.

(2) Operater izvaja storitve na podlagi dovoljenja ali drugega
pravnega akta (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje), v skladu z
zakonom, ki ureja telekomunikacije.
(3) O preklicu oziroma prenehanju veljavnosti dovoljenja oziroma
drugega akta iz prejšnjega odstavka organ, pristojen za
telekomunikacije, takoj obvesti pristojno ministrstvo.

9. oddelek

113. člen (prej 125.)

SKLAD ZA AVDIOVIZUALNE MEDIJE

(1) Operater mora pod enakopravnimi pogoji omogočiti razširjanje
programov vseh izdajateljev, ki jim je izdano dovoljenje iz 106.
člena tega zakona, če obstajajo tehnične možnosti za
kvaliteten sprejem signala v glavni sprejemni postaji
operaterja, in sicer najpozneje v roku devetdeset (90) dni od
začetka oddajanja teh programov ter tako, da so dostopni vsem
uporabnikom njegovih storitev.

Proračunski sklad
111. člen (prej 123.)
(1) Na podlagi tega zakona Republika Slovenija ustanovi
proračunski sklad za avdiovizualne medije pri pristojnem
ministrstvu, kot evidenčni račun v okviru računa proračuna, za
ločeno vodenje prejemkov in izdatkov z namenom izvajanja
državne podpore razvoju avdiovizualne produkcije na področju
medijev.

(2) Operater mora v roku iz prejšnjega odstavka omogočiti
neodplačno razširjanje radijskih in televizijskih programov iz 76.,
77., 79., 80. in 81. člena tega zakona, če obstajajo tehnične
možnosti za kvaliteten sprejem signala v glavni sprejemni
postaji operaterja, in sicer tako, da so dostopni vsem
uporabnikom njegovih storitev.

(2) Proračunski sklad za avdiovizualne medije se odpre za obdobje
veljavnosti tega člena.

(3) V primeru iz prejšnjega odstavka mora izdajatelj operaterju
omogočiti neodplačno razširjanje njegovega programa, razen
obveznosti iz naslova kolektivnega varstva avtorske in sorodnih
pravic.

(3) Viri financiranja proračunskega sklada so:
sredstva iz državnega proračuna;
- takse od predvajanja oglasov na televizijskih programih iz
100. člena tega zakona;
- letne pristojbine za razširjanje programskih vsebin iz 108.
člena tega zakona;
mesečne pristojbine za tehnično razširjanje programskih
vsebin iz 113. člena tega zakona.

(4) Operater ne sme omogočiti razširjanja radijskega ali
televizijskega programa izdajatelju, ki spada pod jurisdikcijo
Republike Slovenije, če program ni vpisan v razvid pri pristojnemu
ministrstvu.

(4) Glede obračunavanja in plačevanja dajatev iz prejšnjega
odstavka, prisilne izterjave, zamudnih obresti in drugih vprašanj
postopka se uporabljajo določbe zakona o davčnem postopku.
Pristojno ministrstvo zagotovi pristojnemu davčnemu organu
podatke o zavezancih, ki jih ta potrebuje za izterjavo neplačanih
dajatev iz tega člena.

(5) Poleg programov iz prvega in drugega odstavka tega člena,
operater omogoča tudi razširjanje drugih programov, če tako odloči
programski svet iz 115. člena tega zakona.
(6) Operaterji plačujejo posebno pristojbino za tehnično
razširjanje programskih vsebin iz tega zakona do vsakega
posameznega uporabnika.

(5) Na predlog pristojnega ministra Vlada Republike Slovenije
določi način, postopek, pogoje in merila za izvedbo rednega
letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz
proračunskega sklada za avdiovizualne medije, v skladu s tem
zakonom in z zakonom o uresničevanju javnega interesa na
področju kulture.

(7) Pristojbina Iz prejšnjega odstavka se določi v višini osmih
(8) odstotkov prihodka operaterja, ki ga ta dobi od vsakega
uporabnika njegovih storitev, In se enkrat mesečno plačuje
v državni proračun in usmerja za namene proračunskega
sklada za avdiovizualne medije iz 111. člena tega zakona.
114. člen (prej 126.)

10. oddelek

(1) Operater mora priglasiti pristojnemu ministrstvu ime in zvrst
vsakega programa, ki ga prenaša in oddaja prek svojega
telekomunikacijskega sistema, ter ga obvestiti o vsaki spremembi
teh podatkov, in sicer najpozneje v osmih (8) dneh po vključitvi ali
izključitvi programa oziroma po nastali spremembi.

UPRAVLJANJE S TEHNIČNO INFRASTRUKTURO
Operaterji

(2) Operater lahko prenaša in oddaja programe le na podlagi
pisne pogodbe ali drugega dokumenta, iz katerega je razvidna
urejenost avtorskopravnih razmerij z imetniki pravic do teh
programov, če ni drugače določeno z mednarodno pogodbo, ki
velja za Republiko Slovenijo, ali z zakonom.

112. člen (prej 124.)
(1) Operater po tem zakonu je pravna oseba, ki prenaša in oddaja
radiodifuzne programe po prizemeljskih omrežjih, ali prek satelitov,
prek kabelsko distribucijskih ali kabelsko komunikacijskih
sistemov, ali na kakšen drug način, in tako tehnično omogoča
izdajateljem medijev razširjanje programskih vsebin do
zainteresirane javnosti.
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(3) Kopijo vsake veljavne pogodbe ali drugega dokumenta iz
prejšnjega odstavka pošlje operater pristojnemu ministrstvu
najpozneje v petnajstih (15) dneh od njene sklenitve.
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Prenos programskih vsebin drugih medijev prek
računalniških povezav

(4) Operater mora obvestiti pristojno ministrstvo o vsaki
spremembi ali o prenehanju veljavnosti posamezne pogodbe ali
drugega dokumenta iz tega člena v petnajstih (15) dneh od
nastanka spremembe oziroma od prenehanja veljavnosti.

117. člen (prej 129.)
(1) Računalniške povezave po tem zakonu so tehnološke
komunikacijske poti, po katerih se lahko prenašajo informacije,
slike in zvoki do uporabnikov osebnih računalnikov.

115. člen (prej 127.)
(1) Operater oblikuje programski svet, ki v skladu z določbami
tega zakona ter s tehničnimi zmožnostmi operaterja odloča, katere
programe operater prenaša in oddaja v skladu s petim odstavkom
113. člena tega zakona. Mandat, sestavo in druge naloge
programskega sveta podrobneje določi operater z notranjim
pravnim aktom.

(2) Prepovedano je razširjati programske vsebine drugih medijev
prek računalniških povezav v nasprotju s tem zakonom.
Propagandne pobude za sklepanje pogodb prek
računalniških povezav

(2) V programski svet iz prejšnjega odstavka operater obvezno
vključi člane, ki jih predlagajo lokalne skupnosti oziroma pokrajine,
katerih območje pokriva z izvajanjem telekomunikacijskih storitev,
in enako število predstavnikov različnih interesnih skupin s tega
območja.

118. člen (prej 130.)
Izdajatelj medija mora pri razširjanju oglaševalskih vsebin prek
računalniških povezav, katerega namen je neposredno sklepanje
pogodbenih razmerij z uporabniki teh povezav, vsako pobudo za
sklenitev pogodbe jasno označiti kot takšno in potencialnega
pogodbenega partnerja nedvoumno opozoriti na finančne
posledice, ki zanj izhajajo iz morebitne sklenitve pogodbe.

(3) Notranji akt iz prvega odstavka tega člena in akt o imenovanju
programskega sveta ter spremembe teh aktov pošlje operater v
vednost pristojnemu ministru najpozneje v desetih (10) dneh od
njihovega nastanka.
(4) Če operater ne ravna v skladu z določbami tega zakona,
lahko pristojno ministrstvo predlaga organu, pristojnemu za
telekomunikacije, da operaterju odvzame dovoljenje iz drugega
odstavka 112. člena tega zakona.

2. oddelek
ZAŠČITENE STORITVE

(5) Določbe tega člena se ne uporabljajo, kolikor je z zakonom, ki
ureja javno radiotelevizijo, določeno drugače.

Pogojno dostopne informacijske in avdiovizualne
storitve
119. člen (prej 131.)

Tretje

poglavje

(1) Prepovedano je izdelovanje, uvoz, distribucija, prodaja, dajanje
v najem ali posedovanje naprav oziroma sredstev, ki omogočajo
prost dostop do zaščitenih storitev, ki so dostopne pogojno
oziroma proti plačilu in se izvajajo na osnovi individualne zahteve
(plačljiva TV, avdio in video na zahtevo, kodirani radijski in
televizijski programi ter podobno), ne glede na tehnično izvedbo
prenosa signalov, če je to storjeno v komercialne namene in brez
avtorizacije izvajalca teh storitev.

KOMUNIKACIJE IN STORITVE
1. oddelek
RAČUNALNIŠKE MEDIJSKE KOMUNIKACIJE

(2) Prepovedana je instalacija, vzdrževanje ali zamenjava naprav
oziroma sredstev iz prejšnjega odstavka, če je to storjeno v
komercialne namene.

Elektronske publikacije
116. člen (prej 128.)

(3) Prepovedano je javno objavljanje poslovnih komunikacij, ki
promovirajo naprave iz prvega odstavka tega člena.

(1) Elektronske publikacije so mediji, s katerimi fizične ali pravne
osebe razširjajo programske vsebine prek računalniških povezav
tako, da so dostopne širši javnosti, ne glede na njihov obseg.

120. člen (prej 132.)
(1) Izvajalcem zaščitenih storitev iz prejšnjega člena je zagotovljeno
sodno varstvo pravic.

(2) Za elektronske publikacije, katerih izdajatelji so pravne osebe,
se smiselno uporabljajo določbe od 1. do vključno 8. oddelka
prvega poglavja tega zakona.

(2) Upravičenec lahko zahteva zoper kršilca (kršilce) varstvo
pravic in povrnitev škode po pravilih o povzročitvi škode.

(3) Za elektronske publikacije, katerih izdajatelji so fizične osebe,
se smiselno uporabljajo določbe od 1. do vključno 8. oddelka
prvega poglavja tega zakona, razen določb 5., 10., 12., 13., 14.,
15., 16., 17., 19., 20. in 25. člena tega zakona.
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Četrto

podatki o registraciji tuje tiskovne agencije ali tujega medija v
matični državi;
sedež dopisništva v Republiki Sloveniji;
ime in priimek vodje dopisništva.
(5) Vodja dopisništva je lahko oseba, ki je akreditirana v Republiki
Sloveniji kot tuji dopisnik.

poglavje

PREDSTAVNIK! TUJIH MEDIJEV IN
TISKOVNIH AGENCIJ

(6) V predlogu za vpis tujega dopisnika v register morajo biti
navedeni naslednji podatki:
ime in priimek dopisnika;
datum, kraj in država rojstva;
državljanstvo;
država, kraj in datum izdaje ter številka potnega lista oziroma
številka osebne izkaznice, če je tuji dopisnik državljan
Republike Slovenije;
kraj in naslov stalnega bivališča v tujini, kadar gre za tujega
dopisnika, ki občasno biva v Republiki Sloveniji.

Predstavniki tujih medijev in tiskovnih agencij v
Republiki Sloveniji
121. člen (prej 133.)
(1) Predstavniki tujih medijev v Republiki Sloveniji po tem zakonu
so dopisništva in posamezni dopisniki tujih medijev in tiskovnih
agencij.
(2) Dopisništvo ni pravna oseba. Za obveznosti, ki nastanejo s
poslovanjem dopisništva, odgovarja izdajatelj medija oziroma tuja
tiskovna agencija.

(7) Predlogu iz prejšnjega odstavka je treba priložiti:
dokazilo, da ima tuji dopisnik v Republiki Sloveniji zagotovljeno
nastanitev;
kratek življenjepis tujega dopisnika;
dve fotografiji tujega dopisnika;
dokazilo, da je zaposlen pri tuji tiskovni agenciji oziroma pri
izdajatelju tujega medija, ali ustrezno pogodbo, ki jo je za
izvajanje dejavnosti sklenil s tujo tiskovno agencijo ali
izdajateljem tujega medija.

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka se lahko dopisništvo
v Republiki Sloveniji ustanovi in registrira kot podružnica tujega
podjetja v skladu z zakonom o gospodarskih družbah, če je
vpisano v register tujih dopisništev in dopisnikov iz 124. člena
tega zakona.
122. člen (prej 134.)

(8) Za vpis v register lahko izjemoma zaprosi tudi tuji dopisnik, ki
ni zaposlen pri tuji tiskovni agenciji ali izdajatelju tujega medija in
nima sklenjene ustrezne pogodbe za izvajanje dejavnosti, pod
naslednjimi tremi pogoji:
če vloži predlog za vpis v register v skladu s šestim odstavkom
tega člena, s prilogami iz prve, druge in tretje alinee prejšnjega
odstavka;
če vlogi priloži dokazilo, da dejansko sodeluje s tujo agencijo
ali tujim medijem;
če predloži mednarodno novinarsko izkaznico.

Tuja tiskovna agencija ali tuji medij po tem zakonu je pravna
oseba, ki ima sedež v tujini, njena temeljna dejavnost pa je redno
zbiranje in posredovanje oziroma razširjanje informativnih
programskih vsebin.
123. člen (prej 135.)
Tuji dopisniki po tem zakonu so novinarji, fotoreporterji ter radijski,
televizijski in filmski snemalci, ki so, ne glede na njihovo
državljanstvo, redno zaposleni pri tujem izdajatelju medija ali pri
tuji tiskovni agenciji, ali pa imajo s tem izdajateljem oziroma agencijo
sklenjeno pogodbo in nameravajo v Republiki Sloveniji svojo
dejavnost izvajati najmanj tri (3) mesece.

(9) Register se vodi kot javna knjiga. V registru se za tuja
dopisništva vodijo podatki iz prve, druge, tretje, četrte in pete
alinee četrtega odstavka tega člena, za tuje dopisnike pa podatki
iz prve, druge in tretje alinee šestega odstavka tega člena, ter
podatek o tuji tiskovni agenciji ali o izdajatelju tujega medija, za
katerega je tuji dopisnik akreditiran.

Register tujih dopisništev in dopisnikov
124. člen (prej 136.)

Odločba o akreditaciji

(1) Z vpisom v registertujih dopisništev in dopisnikov (v nadaljnjem
besedilu: register) tuje dopisništvo ali dopisnik pridobi akreditacijo
v Republiki Sloveniji.

125. člen (prej 137.)
(1) Odločbo o akreditaciji tujega dopisništva in odločbo o
akreditaciji tujega dopisnika v Republiki Sloveniji izda pristojno
ministrstvo.

(2) Predlog za vpis v register vloži uprava tujega medija ali tuje
tiskovne agencije pri pristojnemu ministrstvu.

(2) Tuje dopisništvo ali dopisnik pridobi pravico izvajanja dejavnosti
obveščanja v Republiki Sloveniji z dnem, ko postane odločba iz
prejšnjega odstavka dokončna.

(3) Na predlog tuje tiskovne agencije ali tujega medija se lahko v
register kot njihov dopisnik vpiše tudi oseba, ki izvaja svojo
dejavnost v kaki drugi državi, če jo občasno izvaja tudi v Republiki
Sloveniji.

(3) Odločba o akreditaciji tujega dopisnika velja tudi kot osebno
delovno dovoljenje, razen če je tuji dopisnik državljan Republike
Slovenije.

(4) V predlogu za vpis dopisništva v register morajo biti navedeni
naslednji podatki:
firma in sedež tuje tiskovne agencije oziroma izdajatelja medija,
ki ustanavlja dopisništvo;
- ime medija;
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(4) Odločba o akreditaciji se izda tujemu dopisništvu ali dopisniku
z veljavnostjo do enega leta in se lahko podaljša, če je predlog za
podaljšanje v skladu s tem zakonom vložen pred potekom njene
veljavnosti.

46

16. marec 2001

Izkaznica o akreditaciji

Peto

poglavje

126. člen (prej 138.)
KAZENSKE DOLOČBE

(1) Pristojno ministrstvo izda predlagatelju z dnem dokončnosti
odločbe iz prejšnjega člena izkaznico o akreditaciji, ki velja do
poteka veljavnosti te odločbe.

130. člen (prej 142.)

(2) Če imetnik izgubi izkaznico o akreditaciji, mu pristojno
ministrstvo po objavi preklica izgubljene izkaznice v Uradnem
listu Republike Slovenije izda novo izkaznico.

1) Z denarno kaznijo najmanj 2.500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izdajatelj - pravna oseba:
- če se prek njegovega medija z oglasi prizadene spoštovanje
človekovega dostojanstva; vzpodbuja rasne, spolne ali
narodnostne diskriminacije in verske ali politične nestrpnosti;
vzpodbuja dejanja, ki škodujejo zdravju in varnosti ljudi ali zaščiti
okolja ali kulturne dediščine; žali verska ali politična prepričanja;
škodi interesom uporabnikov (tretji odstavek 47. člena);
- če razširja oglase, katerih pretežno ciljno občinstvo so otroci, ali
v katerih nastopajo otroci, in le ti vsebujejo prizore nasilja,
pornografije ali drugih vsebin, ki bi lahko škodovale njihovemu
zdravju ter duševnemu in telesnemu razvoju, ali kako drugače
negativno vplivale na dovzetnost otrok (prvi odstavek 49. člena);
- če razširja oglase, s katerimi se neposredno vzpodbuja otroke
k nakupu proizvodov ali storitev z izkoriščanjem njihove
neizkušenosti in lahkovernosti, ali s katerimi se neposredno
vzpodbuja otroke, da bi prepričevali starše ali koga drugega v
nakup proizvodov ali storitev, ali s katerimi se neposredno
vzpodbuja izkoriščanje posebnega zaupanja otrok v starše,
učitelje ali druge osebe, ali s katerimi se neupravičeno prikazujejo
otroci v nevarnih situacijah (drugi odstavek 49. člena);
- če prek televizijskega programa predvaja prizore neupravičenega
oziroma pretiranega nasilja, pornografije ali drugih oddaj, ki bi
lahko resno škodovale duševnemu, moralnemu ali telesnemu
razvoju otrok in mladoletnikov (prvi odstavek 84. člena), ali če
programskih vsebin iz tretjega odstavka 84. člena v nasprotju s
tem zakonom jasno in razumljivo ne označi z vizualnim simbolom,
ali če pred začetkom njihovega predvajanja ne objavi akustičnega
in vizualnega opozorila, da niso primerne za otroke in mladoletnike
do 15. leta starosti (četrti odstavek 84. člena).

(3) Vsebino in obliko izkaznice o akreditaciji določi pristojno
ministrstvo.
Sporočanje sprememb podatkov iz registra
127. člen (prej 139.)
(1) Vsako spremembo podatkov, ki so vpisani v register, mora
vodja tujega dopisništva oziroma tuji dopisnik sporočiti pristojnemu
ministrstvu najpozneje v petnajstih (15) dneh po njenem nastanku.
(2) Spremembe iz prejšnjega odstavka se vpišejo v register.
Izbris iz registra
128. člen (prej 140.)
(1) Pristojno ministrstvo s sklepom izbriše tuje dopisništvo iz
registra v naslednjih primerih:
po poteku veljavnosti odločbe o akreditaciji tujega dopisništva
v Republiki Sloveniji, če ni bila medtem vložena vloga za
podaljšanje akreditacije;
- če to zahteva uprava tuje tiskovne agencije ali izdajatelja
tujega medija;
če tuja tiskovna agencija ali izdajatelj tujega medija preneha
obstajati.
(2) Pristojno ministrstvo izbriše tujega dopisnika iz registra v
naslednjih primerih:
po poteku veljavnosti odločbe o akreditaciji tujega dopisnika
V Republiki Sloveniji, če ni bila medtem vložena vloga za
podaljšanje akreditacije;
- če to zahteva tuji dopisnik sam;
- če to zahteva uprava tuje tiskovne agencije ali izdajatelja
tujega medija;
- če tuji dopisnik ne izvaja svoje dejavnosti;
- če mu je izrečena odpoved prebivanja v Republiki Sloveniji;
če mu je izrečena stranska kazen izgona tujca iz države;
če mu je izrečen varstveni ukrep odstranitve tujca iz države.

2) Enako se kaznuje Radiotelevizija Slovenija, če predvaja
oglaševalske vsebine na način, ki je v nasprotju s prvim
odstavkom 94. člena tega zakona ali če oglaševalske vsebine
predvaja, na tretjem programu Radia Slovenija (drugi odstavek
94. člena).
3) Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba izdajatelja - pravne osebe, ki stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena in odgovorna oseba Radiotelevizije
Slovenija, če stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
4) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj
- fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

Pomoč pristojnega ministrstva

131. člen (prej 143.)

129. člen (prej 141.)

1) Z denarno kaznijo najmanj 2.500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba:

Pristojno ministrstvo skrbi, da je tujim dopisnikom omogočen
dostop do javnih informacij v skladu s tem zakonom, in jim pri
njihovem delu nudi potrebno pomoč.
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-če oglaševalske vsebine v njegovem programu niso
povsem jasno prepoznavne In posebej ločene od drugih
programskih vsebin medija (drugi odstavek 46. člena), ali
če neodplačno objavljeni oglasi niso posebej označeni kot
taki (tretji odstavek 46. člena);
- če prikrito oglašuje (prvi odstavek 47. člena), ali če uporablja
tehnične postopke, ki bralcem, poslušalcem oziroma gledalcem
ne omogočajo zavestnega zaznavanja oglaševanih vsebin (drugi
odstavek 47. člena);
- če oglašuje alkoholne pijače prek medijev ali na nosilcih iz tretjega
odstavka 2. člena tega zakona, razen če zakon določa drugače
(četrti odstavek 47. člena);
- če kot naročnik oglasa vpliva na programsko zasnovo in
uredniško neodvisnost medija (drugi odstavek 50. člena);
- če prek radijskega ali televizijskega programa predvaja oglase
na način, ki je v nasprotju z določbo 93. člena tega zakona;
- če pri razširjanju oglaševalskih vsebin prek računalniških
povezav, katerega namen je neposredno sklepanje pogodbenih
razmerij z uporabniki teh povezav, jasno ne označi vsake pobude
za sklenitev pogodbe, ali če potencialnega pogodbenega partnerja
nedvoumno ne opozori na finančne posledice, ki zanj izhajajo iz
morebitne sklenitve pogodbe (118. člen);
- če kot sponzor vpliva na sponzorirane vsebine in na njihovo
razporejanje v programski shemi ter s tem omejuje uredniško
neodvisnost medija (prvi odstavek 53. člena);
- če razširja sponzorirane vsebine, ki vzpodbujajo prodajo oziroma
nakup ali dajanje v najem izdelkov ali storitev sponzorja ali tretje
osebe, še posebej s posebnim predstavljanjem teh izdelkov ali
storitev (drugi odstavek 53. člena);
-,če v nasprotju z zakonom sponzorira poročila in druge
informativne programske vsebine (prvi odstavek 55. člena);
- če jasno ne označi vsake sponzorirane programske enote z
navedbo sponzorjevega imena ali njegovega znaka (drugi
odstavek 55. člena).

programih predvaja radijsko ali TV - prodajo v času od 18. do 23.
ure (prvi, drugi, tretji in četrti odstavek 98. člena).
3) Enako se kaznuje izdajatelj lokalnega, regionalnega,
študentskega ali nepridobitnega radijskega ali televizijskega
programa, če obseg oglasov in drugih plačanih obvestil na
njegovem programu presega petnajst (15) odstotkov dnevnega
oddajnega časa ali dvanajst (12) minut na uro, ali če na svojem
programu predvaja radijsko ali TV prodajo (peti in šesti odstavek
98. člena).
4) Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.
5) Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, ki
stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.
6) Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba lokalnega, regionalnega, študentskega ali
nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa, ki stori
prekršek iz tretjega odstavka tega člena.
7) Z denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje fizična
oseba, ki stori prekršek iz tega člena.
133. člen (prej 145.)
1) Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izdajatelj - pravna oseba:
- če ne razširja programskih vsebin v slovenskem jeziku v skladu
z zakonom, ali če jih v nasprotju z zakonom razširja brez
ustreznega prevoda v slovenščino (prvi odstavek 5. člena), ali
če ne razširja v skladu s tem zakonom oglasov v slovenščini
oziroma v slovenskem prevodu (prvi odstavek 51. člena);
- če brez vpisa v razvid pri pristojnem ministrstvu razširja
programske vsebine (prvi odstavek 16. člena);
- če na zahtevo državnih organov ter javnih podjetij in javnih
zavodov brez odlašanja brezplačno ne objavi nujnega sporočila
v zvezi z resno ogroženostjo življenja, zdravja ali premoženja
ljudi, kulturne in naravne dediščine, ali varnosti države (25. člen);
- če vsako leto najpozneje do konca februarja Uradnemu listu
Republike Slovenije ne sporoči predpisanih podatkov za fizično
ali pravno osebo, ki ima v njegovem premoženju najmanj pet (5)
odstotni delež kapitala ali najmanj pet (5) odstotni delež
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic, ali imen članov uprave
oziroma organa upravljanja in/ali nadzornega organa izdajatelja
(prvi odstavek 64. člena), ali če v tridesetih (30) dneh od njihovega
nastanka ne sporoči spremembe teh podatkov (drugi odstavek
64. člena);
- če v nasprotju s tem zakonom razširja programske vsebine
drugih medijev prek računalniških povezav (drugi odstavek 117.
člena).

2) Z denarno kaznijo najmanj 350.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba izdajatelja, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
3) 2 denarno kaznijo najmanj 100.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj
- fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
132. člen (prej 144.)
1) Z denarno kaznijo najmanj 2.500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izdajatelj - pravna oseba:
- če skupni obseg oglasov, T V prodaje oziroma radijske prodaje
in drugih plačanih obvestil v radijskem ali televizijskem programu
v nasprotju s tem zakonom presega dvajset (20) odstotkov
dnevnega oddajnega časa ali dvajset (20) odstotkov v celi uri
(prvi odstavek 97. člena), ali če skupni obseg oglasov, v katerem
niso vključene TV prodaja in druga plačana obvestila v nasprotju
s tem zakonom v televizijskem programu presega petnajst (15)
odstotkov dnevnega oddajnega časa (drugi odstavek 97. člena);
- če skupno trajanje prodajnih TV oken v dnevnem oddajnem
času njegovega programa presega tri (3) ure na dan, ali če je
število prodajnih TV oken na dan večje od osem (8), ali če niso
jasno označena z optičnimi in akustičnimi znaki (četrti odstavek
97. člena).

2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba izdajatelja - pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
3) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj
- fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

2) Enako se kaznuje Radiotelevizija Slovenija, če na svojem
programu predvaja oglase in druga plačana obvestila v skupnem
obsegu, ki presega petnajst (15) odstotkov dnevnega oddajnega
časa, ali če na svojem programu predvaja oglase v skupnem
obsegu, ki presega deset (10) odstotkov dnevnega oddajnega
časa, ali če delež oglasov in drugih plačanih obvestil na njenem
programu v okviru cele ure preseže dvanajst (12) minut, v času
med 18. In 23. uro pa devet (9) minut na uro, ali če v svojih
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134. člen (prej 146.)
1) Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba:
- če kot izdajatelj, ki je uveljavil pravico do kratkega poročanja, ne
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- če v skladu s tem zakonom postopno ne povečuje obsega
deleža evropskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času glede
na prejšnje leto (drugi odstavek 89. člena), ali če vsako leto do
konca meseca februarja pristojnemu ministrstvu in Agenciji ne
posreduje razčlenjenih podatkov o doseženem deležu evropskih
avdiovizualnih del v letnem oddajnem času za preteklo leto, na
način, kot je določeno v zakonu (prvi odstavek 91. člena);
- če v skladu z zakonom vsako leto ne poveča deleža
avdiovizualnih del neodvisnih producentov v programih (drugi
odstavek 90. člena).

omogoči izdajatelju, ki dogodka ni mogel posneti, enkratne
uporabe svojega posnetka (šesti odstavek 74. člena);
- če kot operater ne razširja v skladu z zakonom programov
vseh izdajateljev, ki jim je izdano dovoljenje iz 106. člena tega
zakona, če obstajajo tehnične možnosti za kvaliteten sprejem
signala v glavni sprejemni postaji operaterja (prvi odstavek
113. člena), ali če ne razširja v skladu z zakonom radijskih in
televizijskih programov iz 76., 77., 79., 80. in 81. člena tega zakona,
če obstajajo tehnične možnosti za kvaliteten sprejem signala
v glavni sprejemni postaji operaterja (drugi odstavek 113.
člena);
- če kot operater omogoči izdajatelju, ki spada pod jurisdikcijo
Republike Slovenije, razširjanje radijskega ali televizijskega
programa, če program ni vpisan v razvid pri pristojnem ministrstvu
(četrti odstavek 113. člena);
- če kot operater ne oblikuje programskega sveta (prvi odstavek
115. člena), ali če v programski svet ne imenuje članov v skladu
s tem zakonom (drugi odstavek 115. člena).

2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
3) Z denarno kaznijo 90.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj
televizijskega programa - fizična oseba, če stori prekršek iz
prvega odstavka tega člena.

2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

138. člen (prej 150.)
1) Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba:
- če kot izdajatelj radijskega programa v nasprotju s tem zakonom
izvaja tudi televizijsko dejavnost, ali če kot izdajatelj televizijskega
programa izvaja tudi radijsko dejavnost (59. člen);
- če kot operater, ki izvaja telekomunikacijske storitve, izdaja
radijski ali televizijski program brez dovoljenja za izvajanje
televizijske ali radijske dejavnosti (61. člen).

3) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev se kaznuje fizična
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
135. člen (prej 147.)
1) Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izdajatelj televizijskega programa - pravna oseba:
- če ne zvišuje deleža slovenskih avdiovizualnih del v letnem
oddajnem času v skladu z drugim odstavkom 87. člena tega
zakona.

2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

3) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev se kaznuje fizična
oseba, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

3) Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj
televizijskega programa - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

139. člen (prej 151.)
Z denarno kaznijo najmanj 90.000 tolarjev se kaznuje za prekršek
novinar ali voditelj poročil iz 99. člena tega zakona, ki sodeluje pri
oglaševanju (prvi odstavek 99. člena).

136. člen (148.)
140. člen (prej 152.)

1) Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek javni zavod Radiotelevizija Slovenija:
- če evropska avdiovizualna dela ne zaobsegajo večinskega
deleža v letnem oddajnem času televizijskih programov
Radiotelevizije Slovenija (prvi odstavek 92. člena);
- če slovenska avdiovizualna dela na 1. In 2. TV programu
Radiotelevizije Slovenija kumulativno ne zaobsegajo
najmanj petindvajset (25) odstotkov letnega oddajnega časa
(drugI odstavek 92. člena);
- če avdiovizualna dela neodvisnih producentov ne zaobsegajo
najmanj deset (10) odstotkov letnega oddajnega časa televizijskih
programov Radiotelevizije Slovenija (tretji odstavek 92. člena).

1) Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izdajatelj radijskega programa - pravna oseba:
- če dnevni oddajni čas ne obsega najmanj deset (10) odstotkov
glasbe, izražene v slovenski govorici (86. člen).
2) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.
3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj
radijskega programa - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

2) Z denarno kaznijo najmanj 300.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija, ki
stori prekršek iz prejšnjega odstavka.

141. člen (prej 153.)
1) Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izdajatelj splošno - informativnega tiskanega dnevnika
ali druga pravna oseba:

137. člen (prej 149.)
1) Z denarno kaznijo najmanj 2.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izdajatelj televizijskega programa - pravna oseba:
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državi - članici EU, na način, zaradi katerega bi bilo pomembnemu
delu gledalcev na tem območju onemogočeno spremljanje tega
dogodka (prvi odstavek 75. člena);
- če dogodek iz prvega odstavka 75. člena tega zakona na podlagi
pridobljenih izključnih pravic prenaša izdajatelj, katerega televizijski
program lahko spremlja manj kot petinsedemdeset (75) odstotkov
prebivalstva Republike Slovenije, ali pa je za sprejemanje takega
programa potrebno dodatno plačilo (plačljiva TV), poleg RTV
prispevka in običajnega plačila za sprejem televizijskih programov
prek kabla (tretji odstavek 75. člena);
- če kot organizator pomembnih prireditev in drugih dogodkov, ki
so dostopni javnosti, izdajatelju radijskega ali televizijskega
programa ne omogoči izvršitve pravice do kratkega poročanja
(prvi odstavek 74. člena).

- ki ima v kapitalu oziroma premoženju tega izdajatelja več kot
dvajset (20) odstotni lastniški delež ali več kot dvajset (20)
odstotkov upravljalskih oziroma glasovalnih pravic, če je ob tem
tudi izdajatelj ali soustanovitelj izdajatelja radijskega ali
televizijskega programa, ali pa izvaja radijsko ali televizijsko
dejavnost (prvi odstavek 56. člena), ali če ima ob tem več kot
dvajset (20) odstotni lastniški delež ali več kot dvajset (20) odstotni
delež upravljalskih oziroma glasovalnih pravic v premoženju
drugega izdajatelja splošno - informativnega tiskanega dnevnika
ali v premoženju izdajatelja radijskega oziroma televizijskega
programa (tretji odstavek 56. člena).
(2) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz tega člena.
3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje fizična
oseba, ki stori prekršek iz tega člena.

2) Z denarno kaznijo najmanj 200.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.

142. člen (prej 154.)

3) Z denarno kaznijo najmanj 70.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj
televizijskega programa - fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega
odstavka tega člena.

1) Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izdajatelj radijskega oziroma televizijskega programa
ali druga pravna oseba:
- ki ima v premoženju tega izdajatelja več kot dvajset (20) odstotni
lastniški delež ali več kot dvajset (20) odstotkov upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic, če je tudi izdajatelj ali soustanovitelj
izdajatelja splošno - informativnega tiskanega dnevnika (drugi
odstavek 56. člena), ali če ima ob tem več kot dvajset (20) odstotni
lastniški delež ali več kot dvajset (20) odstotni delež upravljalskih
oziroma glasovalnih pravic v premoženju drugega izdajatelja
splošno - informativnega tiskanega dnevnika ali v premoženju
izdajatelja radijskega oziroma televizijskega programa (tretji
odstavek 56. člena).

145. člen (prej 157.)
(1) Z denarno kaznijo najmanj 600.000 tolarjev se kaznuje operater
- pravna oseba:
- če ne priglasi pristojnemu ministrstvu imena in zvrsti vsakega
programa, ki ga prenaša in oddaja prek svojega
telekomunikacijskega sistema ali ga ne obvesti o vsaki spremembi
teh podatkov v osmih (8) dneh po vključitvi ali izključitvi programa
oziroma po nastali spremembi (prvi odstavek 114. člena);
- če ne pošlje pristojnemu ministrstvu v petnajstih (15) dneh od
sklenitve kopije vsake veljavne pogodbe ali drugega dokumenta,
iz katerega je razvidna urejenost avtorskopravnih razmerij z
imetniki pravic do programov, ki jih prenaša in oddaja (drugi in
tretji odstavek 114. člena), ali če ne obvesti pristojnega ministrstva
o vsaki spremembi ali o prenehanju veljavnosti posamezne
pogodbe oziroma dokumenta iz 114. člena v določenem roku
(četrti odstavek 114. člena);
- če ne pošlje pristojnemu ministru v vednost notranjega pravnega
akta ali akta o imenovanju programskega sveta (tretji odstavek
115. člena).

2) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje fizična
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
143. člen (prej 155.)
1) Z denarno kaznijo najmanj 1.500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek oglaševalska organizacija ali druga pravna oseba:
- ki ima v premoženju oglaševalske organizacije več kot deset
(10) odstotni lastniški delež ali več kot deset (10) odstotkov
upravljalskih oziroma glasovalnih pravic, če je tudi izdajatelj ali
soustanovitelj izdajatelja radijskega ali televizijskega programa,
ali če ima več kot dvajset (20) odstotni lastniški delež ali več kot
dvajset (20) odstotni delež upravljalskih oziroma glasovalnih
pravic v premoženju izdajatelja radijskega ali televizijskega
programa (prvi odstavek 60. člena).

2) Z denarno kaznijo najmanj 150.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
146. člen (prej 158.)
1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izdajatelj - pravna oseba:
- če pred začetkom izvajanja dejavnosti ne priglasi medija zaradi
vpisa v razvid (12. člen);
- če v petnajstih (15) dneh od nastanka spremembe oziroma od
prenehanja ne priglasi spremembe podatkov iz drugega in tretjega
odstavka 12. člena tega zakona ali prenehanja delovanja (prvi
odstavek 14. člena);
- če pristojnemu ministrstvu ne posreduje podatkov, kadar jih leto zahteva zaradi izvajanja veljavnih predpisov s področja medijev
(drugi odstavek 14. člena);
- če Narodni univerzitetni knjižnici ne pošlje obveznega izvoda
vsake izdaje tiskanega medija (četrti odstavek 14. člena);
- če za temeljno spremembo oziroma bistveno dopolnitev
programske zasnove radijskega ali televizijskega programa ne
pridobi predhodnega mnenja Agencije (tretji odstavek 17. člena);
- če pri razširjanju programskih vsebin na vidnem mestu vsakega

2) Z denarno kaznijo najmanj 250.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, ki stori prekršek iz prejšnjega
odstavka.
3) Z denarno kaznijo najmanj 80.000 tolarjev se kaznuje fizična
oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.
144. člen (prej 156.)
1) Z denarno kaznijo najmanj 1.000.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek izdajatelj televizijskega programa - pravna oseba:
- če na podlagi pridobljenih izključnih pravic prenaša posamezni
dogodek, ki je pomemben za javnost v Republiki Sloveniji ali drugi
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posameznega nosilca teh vsebin ne objavi predpisanih podatkov
o impresumu (23. člen) ali drugih obveznih podatkov iz 24. člena
tega zakona;
- če kot izdajatelj radijskega ali televizijskega programa jasno ne
označi ponovitve oddaje (drugi odstavek 85. člena).

2) Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba Uradnega lista Republike Slovenije, ki stori
prekršek iz prejšnjega odstavka.

2) Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba izdajatelja - pravne osebe, ki stori prekršek iz
prejšnjega odstavka.

Šesto

poglavje

3) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj
- fizična oseba, ki stori prekršek iz prvega odstavka tega člena.

PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

147. člen (prej 159.)

150. člen (prej 162.)

1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek študentska organizacija:
- če presežek prihodkov nad odhodki od dejavnosti uporablja v
nasprotju z določbo prvega odstavka 80. člena tega zakona.

(1) Vlada Republike Slovenije določi pogoje, merila in postopek
izvedbe rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje
ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične infrastrukture
iz 4. člena tega zakona v šestih (6) mesecih od njegove
uveljavitve.

2) Z enako kaznijo se za prekršek kaznuje izdajatelj nepridobitnega
radijskega ali televizijskega programa - pravna oseba, ki presežek
prihodkov nad odhodki oziroma dobiček od dejavnosti iz prvega
odstavka 81. člena tega zakona uporablja v nasprotju s tem
zakonom (drugi odstavek 81. člena), oziroma če plače zaposlenih
ter nadomestila za plače članov organov upravljanja in nadzora
pri izdajatelju ter druga nadomestila presegajo tarife, ki jih veljavni
predpisi in kolektivna pogodba zaposlenih v kulturi določajo za
javne zavode (tretji odstavek 81. člena).

(2) Republika Slovenija zagotovi za izvedbo javnega razpisa za
sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin in razvoja tehnične
infrastrukture iz 4. člena tega zakona najmanj tristo (300) milijonov
tolarjev sredstev iz državnega proračuna na leto.
151. člen (prej 163.)
(1) Izdajatelji medijev, ki so v skladu z določbami zakona o javnih
glasilih (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/00), vpisani v evidenco
javnih glasil pri Ministrstvu za kulturo Republike Slovenije, morajo
v skladu s tem zakonom priglasiti medije v razvid iz 12. člena tega
zakona najpozneje v enem letu od dne uveljavitve tega zakona.

3) Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba študentske organizacije ali pravne osebe, ki
stori prekršek iz prvega ali drugega odstavka tega člena.
4) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje izdajatelj
nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa - fizična
oseba, ki stori prekršek iz drugega odstavka tega člena.

(2) Ime medija, ki je bilo vpisano v evidenco javnih glasil, lahko pri
vpisu v razvid medijev do izteka roka iz prejšnjega odstavka
uporabi le oseba, ki je predlagala vpis v evidenco javnih glasil ali
njen pravni naslednik.

148. člen (prej 160.)
152. člen (prej 164.)

1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek pravna oseba:
- če ne da upravičencu iz drugega odstavka 45. člena tega zakona
zahtevanih resničnih, popolnih in pravočasnih informacij o
vprašanjih s svojega delovnega področja za objavo prek medijev,
pa bi na podlagi tega zakona to morala storiti (prvi odstavek 45.
člena), ali če najpozneje do konca naslednjega delovnega dne
pisno ne obrazloži razlogov za zavrnitev, če to zahteva odgovorni
urednik medija (peti odstavek 45. člena).

Minister, pristojen za kulturo, na podlagi petega odstavka 14.
člena tega zakona določi način vodenja ter postopek za vpis in
posredovanje podatkov iz razvida medijev v treh (3) mesecih od
uveljavitve tega zakona.
153. člen (prej 165.)
(1) Vlada Republike Slovenije na podlagi 22. člena tega zakona
sprejme uredbo o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev
statusa samostojnega novinarja v treh (3) mesecih od uveljavitve
tega zakona.

2) Z denarno kaznijo najmanj 120.000 tolarjev se kaznuje
odgovorna oseba pravne osebe, državnega organa ali organa
lokalne skupnosti, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka.
3) Z denarno kaznijo najmanj 60.000 tolarjev se kaznuje fizična
oseba iz prvega odstavka 45. člena tega zakona, če stori prekršek
iz prvega odstavka tega člena.

(2) Novinarje, ki imajo na dan uveljavitve tega zakona status
samostojnega novinarja na podlagi zakona o javnih glasilih se
vpiše v razvid iz 22. člena tega zakona po uradni dolžnosti, če
izpolnjujejo predpisane pogoje.

149. člen (prej 161.)
154. člen (prej 166.)

1) Z denarno kaznijo najmanj 500.000 tolarjev se kaznuje za
prekršek Uradni list Republike Slovenije, če najpozneje v 15 dneh
od prejema naročila za objavo ne objavi predpisanih podatkov iz
prvega in drugega odstavka 64. člena tega zakona (tretji odstavek
64. člena).

16. marec 2001

Javne osebe iz 45. člena tega zakona s pravnimi akti uredijo
način dajanja informacij za javnost, ter določijo odgovorno osebo,
ki zagotavlja javnost dela, ter sporočijo ime in priimek te osebe
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merila za opredelitev vsebin iz tretjega odstavka 82. člena tega
zakona, v devetih (9) mesecih od njegove uveljavitve.

pristojnemu ministrstvu najpozneje v devetih (9) mesecih od
uveljavitve tega zakona.

(2) Pristojno ministrstvo, na predlog Sveta za radiodifuzijo, sprejme
podzakonski akt iz četrtega odstavka 82. člena tega zakona, v
katerem se v skladu s tem zakonom podrobneje določijo postopek
in pogoji za pridobitev oziroma odvzem statusa programov
posebnega pomena, v devetih (9) mesecih od uveljavitve tega
zakona.

155. člen (prej 167.)
Izdajatelji morajo lastninske deleže in upravljalske oziroma
glasovalne pravice ter premoženjska razmerja glede na določbe
o povezanih osebah (9. oddelek prvega poglavja tega zakona)
uskladiti s tem zakonom v osemnajstih (18) mesecih od njegove
uveljavitve.

162. člen (prej 173.)
156. člen (prej 167.a)

Pristojni minister na podlagi šestega odstavka 107. člena tega
zakona določi postopek za izdajo, spremembo ali razveljavitev
odločbe o izdaji dovoljenja za izvajanje radijske ali televizijske
dejavnosti ter podrobnejše določbe o vsebini tega dovoljenja iz
106. člena tega zakona v treh (3) mesecih od njegove uveljavitve.

(1) Vlada Republike Slovenije na predlog pristojnega
ministra sprejme akt, s katerim določi natančnejša merila
oziroma pogoje za določitev del iz petega odstavka 68. člena
tega zakona v treh (3) mesecih od njegove uveljavitve.
(2) Vlada Republike Slovenije na predlog Sveta za
radiodifuzijo sprejme akt, v katerem določi način in kriterije
za oblikovanje seznama najpomembnejših dogodkov, ter
postopek obveznih posvetovanj med zainteresiranimi
stranmi Iz petega odstavka 75. člena tega zakona v treh (3)
mesecih od njegove uveljavitve

163. člen (prej 174.)
(1) Vlada Republike Slovenije določi način, postopek, pogoje in
merila za izvedbo rednega letnega javnega razpisa za
sofinanciranje projektov iz proračunskega sklada za avdiovizualne
medije iz 111. člena tega zakona v treh (3) mesecih od dneva
uveljavitve tega zakona.

157. člen (prej 168.)

(2) Republika Slovenija zagotovi za delovanje proračunskega
sklada za avdiovizualne medije najmanj štiristo (400) milijonov
tolarjev sredstev iz državnega proračuna na leto.

Izdajatelji televizijskih programov, ki so povezani v programsko
mrežo iz 83. člena tega zakona, pošljejo pristojnemu ministru
skupno programsko zasnovo, pisni pravni akt o načinu njenega
izvajanja ter akt o imenovanju odgovornega urednika skupnega
programa najpozneje v treh (3) mesecih od uveljavitve tega
zakona.

164. člen (prej 175.)
Operaterji, ki na dan uveljavitve tega zakona izvajajo
telekomunikacijske storitve in radijsko ali televizijsko dejavnost,
morajo uskladiti svoje delovanje s 61. členom tega zakona
najpozneje v osemnajstih (18) mesecih od uveljavitve tega zakona.

158. člen (prej 169.)
Programi izdajateljev televizijskih programov morajo v skladu s
87. členom tega zakona v letnem oddajnem času obsegati najmanj
pet (5) odstotni delež slovenskih avdiovizualnih del, najpozneje v
letu 2003.

165. člen (prej 176.)
Vlada Republike Slovenije določi višino pristojbin, ki jih plačujejo
izdajatelji radijskih in televizijskih programov za razširjanje
programskih vsebin iz 108. člena tega zakona, in pristojbine, ki jo
plačujejo operaterji za tehnično razširjanje programskih vsebin iz
tega zakona do posameznega uporabnika iz šestega in sedmega
odstavka 113. člena tega zakona, najpozneje v šestih (6) mesecih
od uveljavitve tega zakona.

159. člen (prej 170.)
Programi izdajateljev televizijskih programov iz 90. člena tega
zakona morajo v letnem oddajnem času obsegati najmanj deset
(10) odstotni delež evropskih avdiovizualnih del neodvisnih
producentov, najpozneje v letu 2003.

166. člen (prej 177.)
160. člen (prej 171.)

Operater pošlje kopijo vseh sklenjenih in veljavnih pogodb oziroma
dokumenta iz drugega in tretjega odstavka 114. člena tega zakona,
ter notranji pravni akt in akt o imenovanju programskega sveta iz
115. člena tega zakona pristojnemu ministrstvu najpozneje v šestih
(6) mesecih od uveljavitve tega zakona.

(1) Državni zbor Republike Slovenije sprejme akt o
ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo v treh (3) mesecih od
uveljavitve tega zakona In imenuje njegove člane.
(2) Delavci strokovnih služb Sveta za radiodifuzijo, ki je bil
oblikovan na podlagi zakona o javnih glasilih, nadaljujejo
delo v okviru Agencije.

167. člen (prej 177.a)

161. člen (prej 172.)

Sklepi Sveta za radiodifuzijo, na podlagi katerih je bil v skladu
z zakonom o javnih glasilih nekaterim RTV organizacijam
dodeljen status lokalnega nekomercialnega programa,
prenehajo veljati po preteku enega (1) leta od dne uveljavitve
tega zakona.

(1) Pristojno ministrstvo, na predlog Sveta za radiodifuzijo, izda
podzakonski akt, s katerim določi podrobnejša merila za vsebine
lastne produkcije iz šestega odstavka 67. člena tega zakona, ter
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168. člen (prej 178.)

169. člen (prej 179.)

(1) Z dnem uveljavitve tega zakona prenehajo veljati 6., 7. in 10.
člen Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 18/94,
73/94, 88/99 in 102/99).

Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu
Republike Slovenije.

(2) Z dnem uveljavitve tega zakona preneha veljati Zakon o javnih
glasilih (Uradni list RS, št. 18/94 in 36/00).

OBRAZLOŽITEV SPREMEMB V BESEDILU ČLENOV

K 4. ČLENU

Gre za sistemsko uskladitev tega predloga zakona s predlogom
zakona o telekomunikacijah.

V novi alinei prvega odstavka in v novem petem odstavku se v
definicijo javnega interesa na področju medijev izrecno zajame
skrb države za lokalne in regionalne radijske in televizijske
programe.

K 15. ČLENU
V15. členu se črta besedilo »organ, pristojen za telekomunikacije
in«.
Gre za sistemsko uskladitev tega predloga zakona s predlogom
zakona o telekomunikacijah.

K 9. ČLENU
Izveden je redakcijski popravek v zvezi s sklicevanjem na ta
zakon, v tretjem odstavku 9. člena. V pogajanjih o usklajenosti
predloga zakona o medijih z acquis Evropske Unije med pristojnimi
telesi Republike Slovenije in Evropske komisije je bil namreč
dosežen sporazum, da gre za izboljšavo, ki presega zgolj
redakcijske okvire: uporaba besede »lahko« namreč ne zahteva
posebnega navajanja primerov, v katerih so možne izjeme od
sicer predpisanega ravnanja izdajatelja.

V skladu z mnenjem Sekretariata Državnega zbora Republike
Slovenije za zakonodajo in pravne zadeve se na ta način odpravlja
delna neskladnost te določbe z vsebino prvega odstavka 15.
člena.

K 11. ČLENU

K 17. ČLENU

V 11. členu se besedi »televizijski program« na vseh mestih
nadomestita z besedami »izdajatelj televizijskega programa« v
vseh sklonih. Člen določa zakonske kriterije za določitev jurisdikcije
Republike Slovenije nad razširjanjem televizijskih programov.
Zadnji odstavek določa subsidiarne zakonske kriterije za določitev
jurisdikcije Republike Slovenije nad razširjanjem televizijskih
programov.

Določba povečuje stopnjo programske avtonomije uredništva v
razmerju do izdajatelja.
Pri odločanju o soglasju k spremembi oziroma dopolnitvi
programske zasnove radijskega ali televizijskega programa mora
Agencija obravnavati tudi mnenje uredništva tega programa.
Predlagana rešitev bi predstavljala močnejše varstvo zlasti
novinarjev z daljšim stažem pred spremembami programske
zasnove, ki bi jim onemogočale nadaljnje novinarsko delo v skladu
z osebnimi, strokovnimi, političnimi in drugimi opredelitvami.
Vključenost programske zasnove v pogodbo o zaposlitvi bi
namreč pomenila, da novinarjeva neprimernost in nepripravljenost
pisati v skladu s pozneje spremenjeno programsko zasnovo ne
bi mogla predstavljati krivdnega razloga za odpoved službe ali za
drugačno poslabševanje njegovega delovno pravnega položaja.
V takšnem primeru bi bilo mogoče pričakovati novinarjevo odpoved
delovnega razmerja, vendar pod posebnimi pogoji, ki bi morali biti
v korist novinarja določeni v panožni kolektivni pogodbi.

K 16. ČLENU

K 14. ČLENU
V 14. členu se besede »Agencija za radiodifuzijo« nadomestijo z
besedami»Agencija za telekomunikacije in radiodifuzijo Republike
Slovenije (v nadaljevanju: Agencija)«. Gre za sistemsko uskladitev
tega predloga zakona s predlogom zakona o telekomunikacijah.
K 15., 17., 64., 78., 79., 80., 83., 91., 145., 149. IN 158.
ČLENU

K 18. ČLENU
V 15., 17., 64., 78., 79., 80., 83., 91., 145., 149. in 158. členu se
besede »Agencija za radiodifuzijo« nadomestijo z besedo
»Agencija« v vseh oblikah oziroma sklonih.

16. marec 2001

Na ta način je zagotovljena višja stopnja programske avtonomije
medija. Podobna določba je vsebovana v veljavnem zakonu o
javnih glasilih, vendar pa je zdaj eksplicitno omenjena še možnost,
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da se vpliv uredništva na imenovanje ali razrešitev odgovornega
urednika lahko še okrepi z ustreznimi določbami temeljnega
pravnega akta izdajatelja.
Črtana določba petega odstavka 18. člena ni v skladu z evropskimi
standardi, saj hkrati omejuje izdajatelja, da bi sam uredniško
oblikoval svoj medij, in odgovornega urednika, da bi sodeloval v
zadevah upravljanja medija, od katerih so posredno odvisne tudi
programske vsebine.

K 43. ČLENU
Obe dopolnitvi prvega odstavka tega člena precizirata obliko, v
kateri mora biti objavljen odgovor na objavljeno informacijo.
K 46. ČLENU
Oglaševanje lastnih oddaj mora biti razumljeno kot oglaševanje
oziroma oglasi zato, da tudi za to vrsto objav veljajo splošni
standardi in določbe v zvezi oglaševanjem kot npr. glede varovanja
človekovega dostojanstva, zaščite otrok, prikritega oglaševanja
idr. (47. do vključno 51. člen), obenem pa morajo biti te vsebine
izvzete iz določb, s katerimi so določene omejitve obsega
oglaševanja (98. člen). Tako določata tudi ratificirana Evropska
konvencija o čezmejni televiziji in Protokol, ki spreminja evropsko
konvencijo o čezmejni televiziji (Uradni list RS, štev. 18/99), ki je
v veljavi od 1. novembra 1999 ter Direktiva EU št. 89/552/EEC,
dopolnjena leta 1997.
Sprememba je povezana s spremembo prvega odstavka 46.
člena. Programske vsebine, ki so navedene v alineah tega
odstavka, pa se prenesejo v 98. člen, saj se ne vštevajo v deleže
oglaševanja oziroma so izvzete iz določb, s katerimi so določene
omejitve obsega oglaševanja. S to spremembo zakon sledi tudi
pravno tehničnim rešitvam direktive in konvencije o čezmejni
televiziji.
Enake zahteve glede vsebine drugega odstavka izhajajo iz
evropskih direktiv in konvencije, obenem pa je treba poudariti, da
če se ta določila-nahajajo le v posebnih določbah o radijskem in
televizijskem oglaševanju in jih v splošnih določbah o oglaševanju
v vseh medijih ni, potem je sklepati, da te zahteve ne veljajo npr.
za tiskane medije. Taka ureditev bi bila pomanjkljiva, saj morajo
za tiskane medije ravno tako veljati ta določila z željo varovati
končnega uporabnika medija. Cilj zakona je - med drugimi ■ prav
njegova zaščita. Vsebina četrtega odstavka uvaja jasnost
razlikovanja med odplačno in neodplačno predvajanimi oglasi.

K 19. ČLENU
V skladu z mnenjem Sekretariata Državnega zbora Republike
Slovenije za zakonodajo in pravne zadeve se s črtanjem besedila
za besedo »imuniteta« odpravi navajanje na variantnost rešitve.
K 20. ČLENU
V skladu s stališči iz javne predstavitve mnenj se v določbe o
uredništvu (tako kot v določbi četrtega odstavka 18. člena, kjer je
takšna možnost že predvidena) vključi še možnost, da ima lahko
posamezno uredništvo več odgovornih urednikov. Doda se
obveznost izdajatelja, da v temeljnem pravnem aktu določi stopnjo
avtonomije uredništva. Natančneje pa je določena tudi situacija,
ko lahko funkcijo uredništva opravlja odgovorni urednik sam, pri
čemer ostane odprta tudi možnost, da slednji z izdajateljem ni v
rednem delovnem razmerju.
Predlagana rešitev odpira možnosti kolektivne avtonomije
uredništva v razmerju do izdajatelja, hkrati pa tudi pravice
samostojnega in neodvisnega dela individualnih ustvarjalcev
programskih vsebin, seveda v okviru določil temeljnega pravnega
akta (ta med drugim določajo razmerja znotraj uredništva) in
programske zasnove.
K 21. ČLENU
Z dopolnitvijo, da urednik, novinar ali avtor prispevka niso dolžni
razkriti vira informacij, se razširi krog oseb, ki niso dolžne razkriti
vira, razen kadar za njih to izrecno določa kazenska zakonodaja.
S spremembo tretjega odstavka se ohrani stopnja zaščite
zaposlenega novinarja iz veljavnega zakona. Sklicevanje na
novinarski etični kodeks je preozko, zato se nadomesti s
sklicevanjem na profesionalna pravila, merila in standarde, s čimer
se sedanja zakonska zaščita celo nadgradi.

K 57. ČLENU
Člen ureja kompetence pristojnega ministrstva (in v določenih
primerih Agencije za telekomunikacije in radiofuzijo) na področju
neposrednega omejevanja koncentracije lastništva na področju
medijev in kriterije za izdajo ustreznih aktov v upravnem postopku.
V skladu z mnenjem Sekretariata Državnega zbora Republike
Slovenije za zakonodajo in pravne zadeve se možnost
razveljavitve z upravno odločbo nanaša samo na tiste pogodbe,
sklepe in druge akte, h katerim bi bilo treba pridobiti predhodno
soglasje, a ta pogoj ni bil izpolnjen.

K 23. ČLENU
S posegom v uvodni stavek se umakne zakonska zahteva, da bi
bilo potrebno vse podatke impresuma objavljati za vsako radijsko
oddajo.
Dopolnitev druge alinee prvega odstavka 23. člena je povezana z
amandmajem k 20. členu, pomeni pa tudi natančnejšo uskladitev
z določbo četrtega odstavka 18. člena.
Črtana pa je še obveznost izdajateljev tiskanih medijev, da v
impresumu navedejo tudi število tiskanih izvodov. Po prevladujoči
oceni bi tako določena transparentnost tiskanih naklad lahko
poslabšala tržni položaj zlasti manjših tiskanih medijev, kar ne bi
bilo v javnem interesu.

K 59. ČLENU
Novi drugi odstavek omogoča, da lahko v skladu z zakonom
izdajatelj razširja hkrati radijski in televizijski program.
K 60. ČLENU
S črtanjem drugega odstavka se odpravi navzkrižna prepoved,
ki bi onemogočala programom posebnega pomena pridobivati
dodatne dohodke z izvajanjem oglaševalske dejavnosti.

K 34. ČLENU
K 61. ČLENU

V skladu z mnenjem Sekretariata Državnega zbora Republike
Slovenije za zakonodajo in pravne zadeve se vsebina tega
odstavka uskladi s spremembo zakona o pravdnem postopku, ki
pripravljalnega naroka ne predvideva več.
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V skladu z mnenjem Sekretariata Državnega zbora Republike
Slovenije za zakonodajo in pravne zadeve se z ustreznim
sklicevanjem na člen, ki definira pojem operaterja in storitev, ki jih
izvaja, izjasni pomen tega izraza v celotnem zakonu.
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Člen dodatno usklajuje ta zakon z zakonom o preprečevanju
omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99) in ne izključuje
njegove uporabe. Obenem daje pristojnemu ministrstvu (in v
določenih primerih tudi Agenciji za telekomunikacije in radiofuzijo)
možnost udeležbe v postopkih, ki se nanašajo na koncentracije
lastništva izdajateljev medijev in operaterjev.

pomembnejših dogodkov prek televizijskih, po novem pa tudi
prek radijskih programov.
V pogajanjih o usklajenosti predloga zakona o medijih z acquis
Evropske Unije med pristojnimi telesi Republike Slovenije in
Evropske komisije je bil dosežen sporazum, da se postopek
oblikovanja seznama najpomembnejših dogodkov podrobneje
določi s podzakonskim aktom, ki ga v obveznem sodelovanju z
zainteresiranimi stranmi pripravi Svet za radiodifuzijo, sprejme
pa ga vlada.

K NASLOVU 10. ODDELKA DRUGEGA POGLAVJA

K 76. ČLENU

Iz naslova 10. oddelka drugega poglavja so črtane besede »in
varstvo konkurence«. Poseg je povezan s spremembami členov,
ki urejajo pluralnost medijev in varstvo konkurence.

Glede na to, da je delovanje javnega zavoda Radiotelevizije
Slovenija urejeno v posebnem zakonu in glede na to, da ima
beseda »nacionalni« lahko teritorialni prizvok ter je v tem smislu
tudi uporabljena na več mestih znotraj predlaganega zakona, je
bilo potrebno določiti že v naslovu, katerim radijskim in televizijskim
programom je člen namenjen.
V drugem odstavku 76. člena je določeno, da bo izvrševala Vlada
RS prek pristojnega ministrstva preostanek ustanoviteljskih pravic
oziroma obveznosti (npr. skrb za izvajanje veljavne zakonodaje,
nadzor nad upravljanjem javnega zavoda s premoženjem
Republike Slovenije in nad zakonitostjo razpolaganja z javnimi
sredstvi (RTV prispevek in sredstva, ki jih javni zavod kot državno
pomoč dobi iz državnega proračuna), kolikor niso te pristojnosti
drugemu telesu določene s posebnim zakonom.

K 62. ČLENU

K 67. ČLENU
Glede na dosedanje delo regulatornega telesa, ki bo tudi v
prihodnje izvajal nadzor nad uresničevanjem zakonskih določil in
bo prav v tem segmentu ugotavljal tudi, ali nek izdajatelj izpolnjuje
delež lastne produkcije, nova rešitev tega vprašanja pravno
normo, od katere bo mogoče pričakovati prevzem konkretnega
dejanskega stanja v abstraktno izraženo.
Določba spremenjenega tretjega odstavka dopolnjuje sistem
zakonskih ukrepov za vzpodbujanje slovenske in s tem evropske
avdiovizualne produkcije.
Četrti odstavek določa obvezno kvoto slovenske glasbe v lastni
produkciji radijskih programov. V pogajanjih o usklajenosti predloga
zakona o medijih z acquis Evropske Unije med pristojnimi telesi
Republike Slovenije in Evropske komisije je bil dosežen sporazum,
da se obravnavani pojem terminološko prilagodi pravni situaciji, v
kateri Direktiva EU o televiziji brez meja dopušča določanje izjem
od skupne ekonomske politike unije iz kulturnih razlogov
(sklicevanje na nacionalni jezik, govorico). Beseda »govorica«
hkrati izpolnjuje kriterij iz direktive in se na podlagi ustrezne
interpretacije razširja preko okvirov vokalne in vokalnoinstrumentalne glasbe tudi na področje instrumentalne glasbe.

K 77. ČLENU
Za lokalne radijske programe je določena ustreznejša
koncentracija iste kvote lastne produkcije znotraj krajšega
časovnega intervala, ob tem pa je predpisana kvota lastne
produkcije izenačena za lokalne radijske in televizijske programe.
V novem tretjem odstavku je določen minimalni čas, ko se lokalni
televizijski program predvaja, saj bi v nasprotnem primeru lahko
prišlo do neekonomične rabe frekvenčnega spektra, spričo
dejstva, da so se v praksi že pojavljali televizijski programi, ki so
oddajali le enkrat tedensko za nekaj ur.

K 68. ČLENU:

K 78. ČLENU

Odstavek določa definicijo slovenskih avdiovizualnih del. V
pogajanjih o usklajenosti predloga zakona o medijih z acquis
Evropske Unije med pristojnimi telesi Republike Slovenije in
Evropske komisije je bil dosežen sporazum, da se pri
avdiovizualnih delih narodnih skupnosti sklicevanje na produkcijski
vidik nadomesti s sklicevanjem na vidik namembnosti teh del, s
čimer se preseže možnost diskriminatornega obravnavanja
producentov avdiovizualnih del iz držav, članic EU.
Opredelitev slovenskih avdiovizualnih del je dovolj natančna, zaradi
česar ni potrebe primeroma navajati zvrsti oziroma področij
umetnosti. Hkrati gre za doslednejšo uskladitev tega člena z
zakonom o avtorski in sorodnih pravicah (Uradni list RS, št. 21/
95).
Novi peti odstavek je povezan s spremembo prvega odstavka
istega člena in podrobneje določa definicijo slovenskih
avdiovizualnih del.
V pogajanjih o usklajenosti predloga zakona o medijih z acquis
Evropske Unije med pristojnimi telesi Republike Slovenije in
Evropske komisije je bil dosežen sporazum, da se pri
avdiovizualnih delih lastnosti teh del natančneje določijo s
podzakonskim aktom, ki ga sprejme vlada.

Črtana je prva alinea prvega odstavka 78. člena. S črtanjem pogoja,
da šteje za lokalni program le tisti, ki ga podpira lokalna skupnost,
se poveča programska avtonomija teh medijev v razmerju do
organov samoupravnih lokalnih skupnosti.
K 79. ČLENU
Radiodifuzni kanali, ki pokrivajo območje, na katerem živi več kot
10% in manj kot 50% prebivalcev Slovenije, so izjemno dobri. Gre
za t.i. pomembne frekvence, ki sodijo v najvišji kakovostni razred,
zaradi česar je potreba po zakonski določitvi minimalnega
dnevnega časa oddajanja televizijskega programa še toliko bolj
upravičena.
K 80. ČLENU
Natančneje se določi ustvarjalce študentskega programa, z
izrecno navedbo pravne podlage, ki velja za delovanje študentske
organizacije (Zakon o skupnosti študentov, Uradni list RS, št. 38/
94), pa se natančneje določijo pravni okviri za izdajanje
študentskega radijskega in/ali televizijskega programa. V drugem
odstavku je določena najosnovnejša vsebina programske
zasnove študentskih programov, ki je v javnem interesu.

K 75. ČLENU
Člen določa pravila za izvrševanje pravice do spremljanja
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ob tem postavi tudi eksplicitna zahteva, da morajo v členu
obravnavane vsebine in dela hkrati izpolnjevati tudi pogoje, ki
veljajo za evropska avdivizualna dela nasploh.

K 81. ČLENU
S posegom v prvi odstavek se izenači predpisana kvota lastne
produkcije za nepridobitne radijske in televizijske programe.

K 89., 90., IN 92. ČLENU
K 82. ČLENU

V 89., 90. in 92. členu je na ustreznih mestih črtana beseda »TV
- « povsod tam, kjer se nahaja kot besedni sklop »TV - igre« v
vseh ustreznih sklonih. Takšna rešitev izhaja iz samega besedila
določil Direktive EU št. 89/552/EEC, dopolnjene z Direktivo EU št.
97/36/EC (t.i. Direktiva o čezmejni televiziji), ki v členih s podobno
vsebino nikjer ne govori o »TV - igrah«, temveč govori zgolj o
igrah.

V tretjem in v četrtem odstavku 82. člena se določijo posebne
pristojnosti Sveta za radiodifuzijo.

K NASLOVU 4. ODDELKA DRUGEGA POGLAVJA
V naslovu 4. oddelka drugega poglavja zakona se za besedo
»televizijskih« doda besedi »in radijskih«. Po prevladujočem
mnenju so rešitve, ki so v edinem členu tega oddelka določene
za povezovanje televizijskih programov v mreže, primerne in
potrebne tudi za urejanje smiselno podobnega povezovanja
radijskih programov.

K 89. ČLENU
Sprememba izhaja iz posega v drugi odstavek 87. člena, pri čemer
je znižan izhodiščni minimalni delež evropskih avdiovizualnih del,
ki jih morajo izdajatelji zasebnih televizijskih programov predvajati
v okviru letnega oddajnega časa.

K 83. ČLENU
K 90. ČLENU

Veljavnost drugega odstavka 83. člena je razširjena tudi na radijske
programe.

Sprememba tega člena je povezana s posegoma v drugi odstavek
87. in drugi odstavek 89. člena.

K 84. ČLENU
K 92. ČLENU

Dopolnitev člena z novim sedmim odstavkom odpira možnosti,
da pristojni minister predpiše ustrezne ukrepe zaradi
preprečevanja ali zmanjševanja negativnih vplivov tiskanih medijev
in elektronskih publikacij na zdrav duševni, moralni ali telesni
razvoj otrok in mladoletnikov.

Z dodano besedo »kumulativno« in ustrezno prerazporeditvijo
besedila tega odstavka ter s spremenjenim četrtim odstavkom
se odpravi nomotehnična nejasnost glede merjenja predpisane
kvote slovenskih avdiovuizualnih del v programih RTV SLO.

K 86. ČLENU

K 93. ČLENU

Odstavek določa obvezno kvoto slovenske glasbe na radijskih
programih in je povezan s spremembo četrtega odstavka 67.
člena.

V 94. členu je besedilo le redakcijsko oziroma terminološko
spremenjeno. Takšen poseg izhaja tudi iz besedila Direktive o
čezmejni televiziji, ki v prvem odstavku 10. člena govori o uporabi
»optičnih in/ali zvočnih sredstev«. Podobno sledi iz besedila
ratificirane Evropske konvencije o čezmejni televiziji in Protokola,
ki spreminja evropsko konvencijo o čezmejni televiziji, ki določa v
prvem odstavku 13. člena, da se morata oglaševanje in TV-prodaja
»optično in/ali zvočno« povsem jasno prepoznati. V osmem
odstavku 94. člena je izvedeno redakcijsko črtanje odvečnega
pojma.

K 87. ČLENU
Gre za pravno tehnično in sistemsko skupno ureditev besedila
členov, ki se nanašajo na zahteve po deležih slovenskih in
evropskih avdiovizualnih del ter del neodvisnih producentov. Po
natančnejših ocenah realnih zmožnosti izdajateljev slovenskih
televizijskih programov je bila znižana odstotkovna zahteva. Poleg
tega je bil izpuščen besedni sklop »iz objektivnih razlogov«, ker
je zahteva po navedbi objektivnih razlogov tako ali tako določena
v 91. členu, ki govori o poročanju glede doseženih deležev.
Novi tretji odstavek je vsebinsko povezan s spremembo drugega
odstavka 87. člena.

K 95. ČLENU
S predlagano rešitvijo se nadomesti predlagana ureditev, po kateri
lahko radijskih programi informativno oglašujejo največ 20 ur v
petnajstih dneh.

K 88. ČLENU

K 97. ČLENU

Člen izrecno vključuje vsebine lastne produkcije slovenskih
televizijskih programov in slovenska avdiovizualna dela, ki so
predvajana na teh programih v okvir kvote evropskih
avdiovizualnih del.
V pogajanjih o usklajenosti predloga zakona o medijih z acquis
Evropske Unije med pristojnimi telesi Republike Slovenije in
Evropske komisije je bil dosežen sporazum, da se takšna izrecna
vključitev v zakonskem besedilu sicer ohrani, vendar pa naj se

Poseg v ta člen je vsebinsko povezan s spremembo prvega in
drugega odstavka 46. člena.
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K 98. ČLENU
S to spremembo je za določena zmanjšana dovoljena
oglaševalska kvota i/ najbolj gledanem času, odpravljena pa je
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tudi popolna prepoved radijske in TV - prodaje na programih
Radiotelevizije Slovenija in se v skladu s to dopolnitvijo dovoli
vedno, razen v najbolj gledanem času.

K 107. ČLENU
Člen, ki določa vsebino odkločbe o izdaji dovoljenja za izvajanje
radijske in/ali televizijske dejavnosti, je usklajen s predlogom
zakona o telekomunikacijah.

K 99. ČLENU
Gre za redakcijski prenos vsebine tega člena iz 93. člena predloga
tega zakona za drugo obravnavo.

K 108. ČLENU
Na predlog Odbora DZRS za kulturo, šolstvo, mladino, znanost
in šport se natančneje določi pristojbina iz tega člena.
Razširi se obveznost plačevanja pristojbine tudi na izdajatelje
digitalnih radijskih in televizijskih programov.
V skladu z mnenjem Sekretariata Državnega zbora Republike
Slovenije za zakonodajo in pravne zadeve pa se z dopolnitvijo
odstavka določijo osnovni kriteriji, ki jih mora Vlada Republike
Slovenije upoštevati pri določanju višine letnih pristojbin.

K 100. ČLENU
S posegom v ta člen se uvede fleksibilnejše določanje taks, ki ne
bi pretirano obremenjevale izdajateljev. Za prvim odstavkom je
dodan nov drugi odstavek, ki uvaja dodatni podzakonski instrument, s katerim lahko vlada ustrezneje regulira pobiranje taks od
oglaševanja v televizijskih programih.

K 110. ČLENU
K NASLOVU 6. ODDELKA DRUGEGA POGLAVJA

Namen člena je zagotoviti dodaten strokoven nadzor nad
izvajanjem programskih zahtev in omejitev, kar je pozitivno ter
glede na dosedanje izkušnje, nujno potrebno. Ker gre za
kumulativno zasnovan sistem sankcij (ukrepi in denarne kazni)
je poleg naštetega potrebno v primeru ukrepov nujno zagotoviti
ustrezno varstvo pravic kot je to zagotovljeno npr. upravičenim v
postopku o prekršku.

S sistemskih vidikov je optimalnejša rešitev, po kateri se za
področje telekomunikacij in medijev oblikuje skupna agencija. Ta
je v glavnih potezah oblikovana z zakonom o telekomunikacijah,
medtem, ko naj zakon o medijih ureja le njene pristojnosti s področja
medijev, ob njej pa naj predvsem oblikuje neodvisno strokovno
telo, oziroma Svet za radiodifuzijo. Tako se del določb iz 6. oddelka
tega poglavja, ki se nanašajo na Agencijo, prenese v predlog
zakona o telekomunikacijah, medtem ko v tem oddelku ostanejo
določbe, ki urejajo delovanje Sveta za radiodifuzijo. Temu ustrezno
se seveda spremeni že naslov oddelka.

K 111. ČLENU
Gre za uskladitev določbe tretje alinee tretjega odstavka tega
člena z določbami predloga zakona o telekomunikacijah.

K 101. ČLENU
K 113. ČLENU

V skladu z obrazložitvijo posega v naslov oddelka se ustrezno
spremenijo določbe, ki urejajo delovanje Sveta za radiodifuzijo.
Da bi se zagotovila strokovna in ne politična izbira članov sveta,
je potrebno natančno in jasno določiti njegovo strokovno naravo
ter predlagatelje članov. Člane izmed strokovnjakov na medijskem
področju imenuje Državni zbor RS.

Sprememba besedila upošteva pogoj, po katerem lahko operater
razširja program prek svojega sistema le, če je signal dostopen v
njegovi glavni sprejemni postaji.
V skladu z mnenjem Sekretariata Državnega zbora Republike
Slovenije za zakonodajo in pravne zadeve je s spremembo
šestega in sedmega odstavka določen ustrezen temelj za določitev
pristojbin operaterjev.

K 103. ČLENU
Novo besedilo tega člena ureja včasih v praksi pereča vprašanja
imenovanja ali razreševanja članov Sveta zaradi kratkoročnih
političnih interesov, čeprav gre za strokovno funkcijo (ki pa ima
posredno ■ glede dodeljevanja frekvenc in posebnih statusov seveda tudi politične posledice). Predlog zakona te pereče situacije
ne ureja.

H KAZENSKIM SANKCIJAM
Kot posledica sprememb materialnih določb, so v petem poglavju
(»Kazenske sankcije«) izvršeni ustrezni posegi v 131., 132.,
134., 136. in 140. člen.

K 105. ČLENU
K PREHODNIM DOLOČBAM

Gre za manjše redakcijske posege, ki odpravljajo nevarnost
napačnih razlag določbe v praksi.

Novi 156. člen v prehodnih določbah se nanaša na dopolnitve 68.
in 75. člena.
Sprememba v 158. členu izhaja iz spremembe drugega odstavka
87. člena.
Sprememba 160. člena je povezana s spremembo naslova 6.
oddelka drugega poglavja zakona.

K 106. ČLENU
Člen, ki določa dovoljenje za izvajanje radijske in/ali televizijske
dejavnosti, je usklajen s predlogom zakona o telekomunikacijah.
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Sprememba 161. člena je povezana s spremembami 67., 82. in
101. člena.
V 167. členu je urejeno vprašanje statusa lokalnih nekomercialnih
programov, ki je bil ugotovljen na podlagi zakona o javnih glasilih.
S črtanjem prvega odstavka iz 168. člena se ta predlog zakona
uskladi s predlogom zakona o telekomunikacijah.

-

NOMOTEHNIČNI POPRAVKI
Predlagatelj je v besedilo zakona vnesel naslednje nomotehnicne
popravke:
v tretjem odstavku 14. člena v oklepaju besedo "nadaljevanju"
nadomestil z besedama "nadaljnjem besedilu";
v 31. členu odpravil oštevilčenje odstavkov, ker je samo en
odstavek;

Obrazložitev:
Predhodno mnenje uredništva je sicer simbolna a pomembna
pravica uredništva, da na osnovi pravice do uredniške avtonomije
sooblikuje z izdajateljem programsko vsebino medija, pri katerem
deluje.

Ljubljana, dne 12.3.2001

AMANDMAJI
VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
K PREDLOGU ZAKONA O MEDIJIH
(Zmed)
- tretja obravnava - EPA 811-11

K 34. ČLENU
Besedilo drugega odstavka 34. člena se nadomesti z naslednjim
besedilom: »Toženec mora odgovoriti na tožbo najpozneje na
glavni obravnavi.«
Obrazložitev:
V zvezi z osemdnevnim rokom za prvi narok na glavno obravnavo,
ki velja po določilih Zakona o pravdnem postopku, in je krajši od
zakonskega roka za odgovor na tožbo, je glede postopka
uveljavljanja pravice do odgovora ali popravka potrebno predpisati,
da se odgovor na tožbo vloži najpozneje na naroku za glavno
obravnavo.

K 4. ČLENU
1.) Črta naj se peta alinea prvega odstavka 4. člena.
Obrazložitev:
Določba po nepotrebnem ponavlja vsebino prvega odstavka 82.
člena tega zakona, saj je tam posebna skrb države za lokalne in
regionalne programe že določena. Hkrati ne sodi v najširšo
definicijo javnega interesa, kot je definirana v 4. členu, ki posebej
ne omenja niti nacionalnih radijskih in televizijskih programov,
temveč le najosnovnejše vsebinske oziroma pojmovne
razsežnosti interesa Republike Slovenije. Poleg tega pa pojem
»nekomercialni programi« terminološko ni več sprejemljiv, saj
zakon to terminologijo zakona o javnih glasilih sicer dosledno
odpravlja.

K 43. ČLENU
Iz prvega odstavka 43. člena se črta beseda »vsebinskih«.
Obrazložitev:
Dikcija, da je treba objaviti odgovor brez vsebinskih sprememb,
dopušča sklepanje, da so možne druge spremembe odgovora,
na primer oblikovne ali stilske, kar bi bilo za dosledno izvrševanje
pravice do odgovora nesprejemljivo.

2.) Črta naj se peti odstavek 4. člena.
Obrazložitev:
Obrazložitev je enaka kot k prejšnjemu amandmaju, razen
zadnjega stavka, ki se nanaša na terminološko nesprejemljivost.

K 46. ČLENU
V prvem odstavku 46. člena se za besedami »fizična oseba«
črtajo besede »ali izdajatelj sam«,
za besedami »z namenom, da bi« se črta besedica »se«, •
za besedama »dobro ime« pa se črtajo besede », ali z namenom
samooglaševanja, s katerim izdajatelj obvešča o programskih
vsebinah svojega medija«.

K 17. ČLENU
Za drugim odstavkom 17. člena se doda nov odstavek, ki se
glasi: »Pred spremembo ali dopolnitvijo programske zasnove mora
izdajatelj pridobiti mnenje uredništva.«
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v četrtem odstavku 98. člena besedilo "97. člena" nadomestil
s "prejšnjega člena";
v oklepaju prvega odstavka 106. člena besedo "nadaljevanju"
nadomestil z besedama "nadaljnjem besedilu",
v drugem odstavku 107. člena besedilo "106. člena" nadomestil
s "prejšnjega člena";
v 139. členu za "99. člena", v drugem odstavku 147. člena za
"81. člena" in v prvem odstavku 149. člena (kjer je odpravil
obliko alinee, ker je le ena in je zato nepotrebna) za "64.
člena" dodal besedi "tega zakona";
v prvem odstavku 151. člena popravil besedilo v oklepaju,
tako da se pravilno glasi: "Uradni list RS, št. 18/94 in 36/00";
v drugem odstavku 153. člena črtal oklepaj;
v drugem odstavku 160. člena črtal oklepaj;
v prvem odstavku 163. člena za "111. člena" dodal besedi
"tega zakona";
v 167. členu črtal oklepaj.
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Obrazložitev:
S skrajšanjem besedila člena, je dosežena njegova večja jasnost
in boljša razumljivost, medtem ko vsebina ostane nespremenjena.

Obrazložitev:
Amandma je redakcijski, saj s strokovnega in terminološkega
vidika izpopolnjuje amandma odbora.

K 61. ČLENU

K 81. ČLENU

V prvem odstavku 61. člena se besedilo »v 112. členu tega
zakona« nadomesti z besedilom »v zakonu o telekomunikacijah«.

V zadnjem odstavku 81. člena se beseda »Agencije« nadomesti
z besedo »Sveta«.

Obrazložitev:
Na ta način se doseže preciznejše razumevanje pojma operater,
saj je le ta natančno definiran v zakonu o telekomunikacijah.

Obrazložitev:
Gre za redakcijsko uskladitev tega člena s 101. in drugimi členi,
ki razmejujejo naloge med Agencijo za telekomunikacije in
radiodifuzijo ter Svetom za radiodifuzijo.

K 62. ČLENU
K 83. ČLENU

V 62. členu se beseda »operaterjev« zamenja z besedo
»operaterje«.

V naslovu 83. člena se pred besedo »televizijske« dodata besedi
»in radijske«,
v prvem odstavku istega člena pa se za besedo »televizijskih«
dodata besedi »in radijskih«.

Obrazložitev:
Gre za redakcijski amandma, ki odpravlja tehnično napako pri
zapisu besede.

Obrazložitev:
Gre za redakcijsko uskladitev spremembe naslova in besedila
prvega odstavka 83. člena s spremembo naslova poglavja zakona,
katerega del je ta člen, in je bila sprejeta na drugi obravnavi
zakona

K 67. ČLENU
V četrtem odstavku 67. člena se besede »predvajanje slovenske
glasbe« nadomestijo z besedami »predvajanje glasbe, izražene
v slovenski govorici«.

K 92. ČLENU

Obrazložitev:
S tem amandmajem se besedilo tega odstavka terminološko
uskladi z določbami 86. in 140. člena, kjer je isto dikcijo, kot je
predlagana tu, že potrdil Državni zbor Republike Slovenije v drugi
obravnavi, ko je sprejel amandmaja z enako predlagano vsebino.

V četrtem odstavku 92. člena se besedilo »TV igre« nadomesti z
besedo »igre«.
Obrazložitev:
Gre za terminološko uskladitev z ostalimi členi, v katere je vključen
isti pojem.

K 75. ČLENU
1.) V prvem odstavku 75. člena se črtata besedi »in radijskega«,
v tretjem odstavku se za besedama »katerega tevizijski« črtata
besedi »in radijski«, za besedno zvezo »za sprejem televizijskih«
pa se črtata besedi »in radijskih«.

K 97. ČLENU
Besedilo petega odstavka 97. člena se nadomesti z naslednjim
besedilom: »Omejitve iz tega člena se ne nanašajo na vsebine,
določene v drugem odstavku 46. člena tega zakona.«

Obrazložitev:
Pravica javnosti do spremljanja pomembnejših dogodkov po tem
členu se veže na postopek urejanja prometa z ekskluzivnimi
pravicami na območju Evropske Unije. Direktiva o televiziji brez
meja v tej zvezi predpisuje poseben postopek, ta pa se veže
izključno na televizijsko razširjanje dogodkov, ki so v potencialnem
interesu večjega števila evropskih televizijskih hiš.Te postopkovne
določbe, na katere napotuje tudi četrti odstavek istega člena, so
za radijske programe povsem neprikladne.

Obrazložitev:
Na ta način je odpravljena nedoslednost, ki je nastala v drugi
obravnavi z uvrstitvijo istega besedila na dve mesti hkrati. Pri tem
je dosežen izhodiščni namen, in sicer da se te vsebine hkrati niti
ne štejejo med oglase, niti se ne upoštevajo pri izpolnjevanju
omejitev iz 97. člena.
K 98. ČLENU

2.) V četrtem odstavku 75. člena se črtata besedi »za
radiodifuzijo«.

V četrtftm odstavku 98. člena se na začetku zadnjega stavka
dodajo besede »Ne glede na določbo šestega odstavka prejšnjega
člena«.

Obrazložitev:
Amandma je redakcijske narave, saj dosledno izpelje odločitev
Državnega zbora RS iz druge obravnave zakona, da se besede
»Agencija za radiodifuzijo« nadomestijo z besedo »Agencija«.

Obrazložitev:
Gre za usklajevalno določbo, ki usklajuje v drugi obravnavi sprejet
amandma skupine poslancev k temu členu z določbo šestega
odstavka 97. člena.

K 78. ČLENU
V zadnji alinei prvega odstavka 78. člena se beseda »imajo«
nadomesti z besedo »razširjajo«,
za besedama »če so« pa se doda »vidne in«.
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K 100. ČLENU
Črta se naslov in 100. člen.
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Obrazložitev:
V 100. členu je predvidena uvedba takse na predvajanje oglasov
v televizijskih programih v višini 3 % vrednosti prihodka od
vsakokratnega predvajanja posameznega oglasa, ki naj bi se
vplačevala na račun proračunskega sklada za avdiovizuelne
medije iz 111. člena zakona.
Uvedba navedene takse (ki je po vsebini davek na prihodke iz
določene dejavnosti zavezanca) je v nasprotju s konceptom
davčnega sistema, ki je uveden in, ki se nadalje razvija v Republiki
Sloveniji. Uvedba takse bi pomenila zmanjšanje prihodkov
izdajateljev televizijskih programov za predlagani odstotek ne
glede na doseženi dobiček izdajatelja. Taksa predstavlja davek
na prihodek iz določene dejavnosti zavezanca. Tovrstne
obdavčitve niso običajne, ker ne upoštevajo neto davčnega
donosa kot osnove za obdavčitev dohodkov pravnih oseb - zato
tovrstnih rešitev ne podpiramo. Izdajatelji medijev so zavezanci
za davek od dobička pravnih oseb, preko katerega se tudi
zagotavlja del sredstev za financiranje odhodkov predvidenega
proračunskega sklada za avdiovizuelne medije.

-

(3) Ne glede na določbe prejšnjega odstavka lahko Državni zbor
Republike Slovenije izbira tudi med kandidati, ki svojo kandidaturo
vložijo sami, če so ugledni strokovnjaki s področij iz prejšnjega
odstavka.
(4) Svet za radiodifuzijo ima predsednika, ki ga imenujejo člani
sveta izmed sebe.
(5) Mandat predsednika in članov je pet (5) let. Po izteku mandata
so lahko ponovno imenovani.
(6) Natančnejšo organizacijo in način delovanja Sveta za
radiodifuzijo v skladu s tem zakonom določi Državni zbor
Republike Slovenije v aktu o ustanovitvi.«

K 101. ČLENU
Besedilo 101. člena se nadomesti z naslednjim besedilom:
»(1) Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, ki izvaja
naslednje naloge:
- daje Agenciji pobude za izvajanje strokovnega nadzora nad
izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz tega zakona ter
sprejema letni načrt izvajanja tega nadzora;
sprejema odločitve o izdaji in odvzemu ter o prenosu dovoljenj
za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti ter daje Agenciji
obvezujoče predloge in soglasja k izdaji, odvzemu in prenosu
dovoljenj za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti;
sprejema odločitve o podelitvi oziroma odvzemu statusa
lokalnega, regionalnega in študentskega radijskega ali
televizijskega programa in predlaga Agenciji izdajo ustreznih
aktov;
- daje pristojnemu ministrstvu predhodno mnenje o podelitvi ali
odvzemu statusa nepridobitnega radijskega ali televizijskega
programa;
sprejema predhodno mnenje Agencije v zvezi z omejevanjem
koncentracije;
ocenjuje stanje na področju radijskih in televizijskih programov
in pripravlja strategijo razvoja;
- predlaga pristojnemu ministru podrobnejša merila za
opredelitev lokalnih in regionalnih vsebin, postopek in pogoje
za pridobitev statusa programov posebnega pomena, ter
merila za vsebine lastne produkcije in druge vsebine radijskih
in televizijskih programov iz tega zakona;
daje soglasje k predpisu, s katerim se določi postopek izdaje,
spremembe, podaljšanja ali razveljavitve, ter vsebina odločbe
o izdaji dovoljenja za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti;
predlaga način in kriterije za oblikovanje seznama dogodkov,
pomembnih za javnost Republike Slovenije, in postopek
obveznih posvetovanj med zainteresiranimi stranmi, ter
oblikuje predlog Agencije za vsebino tega seznama;
predlaga pristojnemu ministrstvu strategijo razvoja radijskih
in televizijskih programov v Republiki Sloveniji, kot sestavni
del nacionalnega kulturnega programa;
pripravlja za Državni zbor Republike Slovenije letna poročila
oziroma ocene stanja na področju radiodifuzije in predloge za
izboljšanje stanja;
- izvaja druge naloge v skladu s tem zakonom in aktom o
ustanovitvi.

Obrazložitev:
Besedilo v drugi obravnavi sprejetega člena je na ta način
dopolnjeno s pregledom vseh pristojnosti Sveta za radiodifuzijo,
kar bo v praksi omogočilo avtonomno delovanje tega telesa in
jasnejše razmejevanje med nalogami Agencije in Sveta za
radiodifuzijo.
Zaradi odpiranja možnosti za doseganje čim višje stopnje
strokovnosti predlaganih kandidatov, in z namenom, da bi bili leti čim manj izpostavljeni morebitnim političnim vplivom pri
predlaganju kandidatur, se odpira nova postopkovna možnost,
na osnovi katere lahko posameznik tudi sam predlaga Državnemu
zboru RS svoje članstvo v Svetu za radiodifuzijo.
Na ta način je določena maksimalna avtonomnost sveta kot telesa
civilne družbe.
AMANDMA K 108. ČLENU
1.) V naslovu 108. člena se črtajo besede »prek radiofrekvenčnega
spektra«.
Obrazložitev:
Na ta način se popravi postopkovna nedoslednost, do katere je
prišlo v drugi obravnavi. Tedaj je vlada že vložila amandma,
katerega prvi del je sovpadal z določbo drugega - sprejetega amandmaja k istemu členu, drugi del amandmaja vlade pa je po
vsebini presegal okvire sprejetega amandmaja. Ne glede na to je
bilo v pregledu amandmajev določeno, da je glasovanje o vladnem
amandmaju v primeru sprejema drugega amandmaja
brezpredmetno, zaradi česar je tu predlagana vsebina izpadla iz
postopka odločanja.
Na ta način pa se predvsem uskladi naslov člena s sprejeto
spremembo besedila člena samega.
2.) V tretjem odstavku 108. člena se za besedo »zakona« doda
naslednje besedilo: »in izdajatelji, ki razširjajo programske vsebine
pretežno na ogroženih demografskih območjih«.
Obrazložitev:
Na ta način se olajšajo težke ekonomske razmere, kakršne bi
lahko glede plačevanja pristojbin posledično doletele programe,
ki delujejo v najslabših pogojih, so pa pomembni za enakomeren
razvoj slovenskega medijskega prostora.

(2) Svet za radiodifuzijo sestavlja sedem (7) članov, ki jih izmed
uglednih strokovnjakov na osnovi javnega poziva imenuje Državni
zbor Republike Slovenije. Kandidate predlagajo:
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slovenske univerze (kandidate s področja prava,
telekomunikacij in informatike);
Kulturniška zbornica Slovenije (kandidate s področja
avdiovizualne kulture);
Gospodarska zbornica Slovenije (kandidate s področja
ekonomije);
Društvo novinarjev Slovenije (kandidate s področja
novinarstva in komunikologije).
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V prvem odstavku 110. člena se za besedo »zakona« dodajo
besede »na osnovi pobud Sveta za radiodifuzijo«.

takšen način se financira celoten sistem javnih služb v Republiki
Sloveniji. Povsem neutemeljeno je, da se za sofinanciranje projektov
avdiovizualnih medijev ustanovi poseben, namenski sklad.
Amandma je vsebinsko povezan tudi z amandmajem k 100. členu.

Obrazložitev:
Amandma je povezan z amandmajem k 101. členu.

K 157. ČLENU

K 110. ČLENU

Za besedo »televizijskih« se dodata besedi »in radijskih«.

K 111. ČLENU

Obrazložitev:
Gre za redakcijski amandma, ki posledično izhaja iz v drugi
obravnavi spremenjenega 83. člena.

Črta se 9. oddelek SKLAD ZA AVDIOVIZUALNE MEDIJE in 111.
člen.
Obrazložitev:
Ministrstvo za finance nasprotuje ustanavljanju proračunskega
sklada za avdiovizualne medije iz naslednjih razlogov:
S tem, ko 56. člen Zakona o javnih financah (ZJF) določa, da
mora biti v aktu o ustanovitvi določen čas, za katerega se
proračunski sklad ustanavlja, implicira, da se sklad ustanovi za
določen čas. V primeru sklada za avdiovizualne medije temu ni
tako, zato je predlagana rešitev v nasprotju s 56. členom ZJF.
Namenski prihodki proračuna in poseben proračunski sklad
predstavljajo izjemo od proračunskega načela nenamenskosti
proračunskih sredstev (2. člen ZJF). Zaradi zagotavljanja
transparentnosti proračuna kot celote in zaradi zagotavljanja
proračunskih sredstev v primeru izpada proračunskih prihodkov
(kot se je to zgodilo n.pr. leta 2000), se namenske prihodke
proračuna dovoljuje le skrajno restriktivno. V nasprotnem primeru
Ministrstvo za finance in Vlada RS nimata možnosti uravnavanja
izvrševanja proračuna in s tem normalnega financiranja drugih
proračunskih uporabnikov in namenov.
Naloga resornega ministrstva je, da ažurno in v predvidenem
obsegu financira delovanje posrednih proračunskih uporabnikov.
Tekoči transferi iz proračuna imajo pri planiranju in izvrševanju
proračuna status zakonskih obveznosti in s tem prednost. Na
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K 160. ČLENU
V prvem odstavku 160. člena se besedilo »treh (3)« nadomesti z
»dveh (2)«.
Obrazložitev:
Na ta način se uskladi rok za ustanovitev Sveta za radiodifuzijo z
rokom za ustanovitev Sveta za telekomunikacije, kot ga določa
predlog zakona o telekomunikacijah.
K 163. ČLENU
Črta se 163. člen.
Obrazložitev:
Črtanje člena je smiselno povezano s črtanjem 111. člena.
Določilo drugega odstavka tega člena je dodatno nesprejemljivo
zato, ker ima značaj »posebnega tolarja« in vnaprej določa letni
obseg sredstev, ki naj se nameni za določeno funkcijo oziroma
namen. Obseg sredstev za posamezen namen se, upoštevaje
potrebe in možnosti, določi v državnem proračunu.
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IZJAVA O SKLADNOSTI
PREDLOGA ZAKONA ALI DRUGEGA SPLOŠNEGA AKTA S PREDPISI
EVROPSKIH SKUPNOSTI

4.) Navedba roka predvidene popolne uskladitve akta z
zaoral navedenimi pravnimi viri ES (leto):

1.) Naslov predloga akta:
Predlog zakona o medijih.

Usklajeno do konca leta 1999.

2.) Skladnost predloga akta z določbami »Evropskega
sporazuma o pridružitvi«

5.) Ali so zgoraj navedeni pravni viri ES prevedeni v
slovenščino?

a) Navedba določb »Evropskega sporazuma o pridružitvi«,
ki se nanašajo na predloženo gradivo:

Da..

Drugi in tretji odstavek 99. člena zakona o ratifikaciji
evropskega sporazuma.

6.) Ali le predlog akta preveden in v kateri iezik?

b) V kakšnem obsegu so Iz sporazuma lzha|ajoče
obveznosti izpolnjene:

Pripravlja se prevod predloga zakona za tretjo obravnavo in
predlogi amandmajev k temu predlogu, v angleški jezik.

Zakonsko besedilo predstavlja osnovni pravni temelj za polni
prevzem obveznosti iz sporazuma.

7.) Sodelovanje neodvisnih strokovnjakov (PHARE. TAIEX.
Komisija ES. države članice ES. SIGMA. OECD. Univerza.

c) Razlogi za neizpolnitev obveznosti:

Sodelovanje s Komisijo ES (DGEAC) ves čas postopka.

3.) Skladnost predloga akta s predpisi ES

8.) Povezava z Državnim programom za prevzem pravnega
reda ES in upoštevanje roka za uskladitev:
Državni program je predvideval uskladitev do konca leta 1999.

a) Direktive oziroma drugI sekundarni viri prava ES, ki se
nanašajo na predlog akta z navedbo usklajenosti (v celoti
usklajeno, delno usklajeno, neusklajeno):
Council Directive 89/552 EEC (usklajeno v celoti)
Directive 97/36 of the European Parliament and of the Council (usklajeno v celoti)

Ime in priimek ter podpis
vodje pravne službe:

b) Ali je predlog akta usklajen z ostalimi viri prava ES ?

Miran Zupan, l.r.
Državni podsekretar

Da.

Podpis ministra oziroma
predstojnika organa:
Andreja Rihter, l.r
Ministrica

c) Razlogi za delno usklajenost oziroma neusklajenost:
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Sprememba

POSTOPKA PRI PREDLOGU ZAKONA O

DOPOLNITVI ZAKONA O ŽRTVAH

VOJNEGA NASILJA

(ZZVN-F)

- prva obravnava - EPA 900 - II

REPUBLIKA SLOVENIJA
DRŽAVNI ZBOR
Poslanska skupina
SLS + SKD Slovenske ljudske stranke
Ljubljana, 6.3.2001

Zakona o dopolnitvi zakona o žrtvah vojnega nasilja, ki ga je
predlagal v obravnavo 15.12.2000 iz skrajšanega v redni
postopek.

Franci ROKAVEC
Poslanec DZ RS

Za spremembo, postopka pri predlogu Zakona o dopolnitvi
zakona o žrtvah vojnega nasilja se je odločil na podlagi mnenja
sekretariata za zakonodajo. Iz mnenja je razvidno, da
sekretariat za zakonodajo meni, da ne gre za vsebinsko manj
pomembno spremembo in, da je za ta predlog zakona bolj
primeren reden postopek.

OBRAZLOŽITEV:

ZADEVA: SPREMEMBA POSTOPKA PRI PREDLOGU
ZAKONA O DOPOLNITVI ZAKONA O ŽRTVAH
VOJNEGA NASILJA (ZZVN-F) EPA-900-II
Spodaj podpisani poslanec spreminja postopek pri predlogu

Franci ROKAVEC, l.r.
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D

Umik

PREDLOGA

ZAKONA

DOLGOROČNIH

EKOLOŠKO

0

ODPRAVI

REZERVACIJ

ZA

SANACIJO

- druga obravnava - EPA 1655

Republike Slovenije. Državni zbor Republike Slovenije je
predlog zakona uvrstil na svoje 4. zasedanje, ki se začne 20.
marca 2001.

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
Številka: 353-03/96-4
Ljubljana, 12.03.2001

Na podlagi razprave na 5. seji Odbora Državnega zbora
Republike Slovenije za okolje in infrastrukturo ter upoštevajoč
mnenje Sekretariata Državnega zbora Republike Slovenije
za zakonodajo in pravne zadeve je Vlada Republike Slovenije
proučila nastale okoliščine in sklenila, da besedilo
predlaganega predloga zakona o odpravi dolgoročnih
rezervacij za ekološko sanacijo ni primerno za drugo
obravnavo in ga je treba umakniti iz zakonodajnega postopka,
saj ga z eventuelnimi amandmaji ni mogoče urediti tako, da bi
bile izpolnjene zahteve, ki so bile vsebovane v mnenju
sekretariata. Vlada Republike Slovenije bo na podlagi
umaknjenega besedila zakona in upoštevajoč mnenja
sekretariata za zakonodajo in pravne zadeve pripravila novo
besedilo zakona o odpravi dolgoročnih rezervacij za ekološko
sanacijo in ga ponovno vložila v zakonodajni postopek, pri
čemer bo predlagala Državnemu zboru Republike Slovenije,
da pri obravnavanju zakona uporabi hitri postopek.

ZADEVA: Umik predloga zakona o odpravi dolgoročnih
rezervacij za ekološko sanacijo - druga obravnava
iz zakonodajnega postopka
Vlada Republike Slovenije umika iz zakonodajnega postopka
predlog zakona o odpravi dolgoročnih rezervacij za ekološko
sanacijo - druga obravnava.
Vlada Republike Slovenije predlaga Državnemu zboru
Republike Slovenije, da o predlogu za umik zakona iz
zakonodajnega postopka odloča na 4. seji dne 20.3.2001.
Vlada Republike Slovenije je na 215. seji dne 3. oktobra 1996
določila besedilo predloga zakona o odpravi dolgoročnih
rezervacij za ekološko sanacijo (ZODRES) za prvo obravnavo
in ga poslala Državnemu zboru Republike Slovenije v
obravnavo in sprejem. Državni zbor Republike Slovenije je
besedilo zakona obravnaval in ga sprejel na 7. seji 18.
novembra 1997 kot primerno podlago za pripravo zakona za
drugo obravnavo, skupaj s stališči. Vlada Republike Slovenije
je določila besedilo zakona za drugo obravnavo na 85. seji
dne 19. novembra 1998 in ga poslala Državnemu zboru
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Mirko Bandelj, l.r.
GENERALNI SEKRETAR
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Poročilo o

DELU SVETA ZA RADIODIFUZIJO RS V

LETU

2000

- EPA 136 - III

Svet za radiodifuzijo
Republike Slovenije
Številka: DP058-04/01-072
Ljubljana, 6. marca 2001
Zadeva: Poročilo o delu Sveta za radiodifuzijo RS v letu
2000

Svet za radiodifuzijo RS pošilja v skladu z 58. členom Zakona
o javnih glasilih letno poročilo o delu Sveta za radiodifuzijo RS
v letu 2000, ki ga je Svet sprejel na svoji 19. seji dne 1.3.2001.

dr. Sandra Bašič-Hrvatin, l.r.
predsednica

Svet za radiodifuzijo
Republike Slovenije
o
Parmova 53,1000 Ljubljana, Tel: 01 436 35 96, Fax: 01 436 35 95
http://www.90v.si/srd, info.srdf@srd.gov.si

POROČILO O DELU SVETA ZA RADIODIFUZIJO REPUBLIKE SLOVENIJE
V LETU 2000

Ljubljana, 22. februarja 2001
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I. UVOD
Svet za radiodifuzijo RS (v nadaljevanju: Svet) je bil ustanovljen 26. maia 1994 z
Odlokom Državnega zbora Republike Slovenije (Ur. list RS, štev. 30/94). Junija 1999 je
prvi sestavi Sveta potekel petletni mandat in DZ je imenoval novo sestavo Sveta (Ur.
list RS, štev. 42/99), ki je mandat nastopila s 4.6.1999.
V Svet so bili iz vrst strokovnjakov s področja radiodifuzije in javnih delavcev
imenovani:
• za predsednico dr.Sandra Bašič-Hrvatin
• za člane: Ivica Kranjčevič, Marko Majer, Mojmir Ocvirk, Janez Praprotnik,
mag.Barbara Stegel, Stjepan Šaubert, mag.Jože Zrimšek in dr. Jure Zupan.
Zakon o javnih glasilih določa, da člani Sveta ne morejo biti funkcionarji in zaposleni v
državnih organih, poslanci, člani vodstev političnih strank in zaposleni v RTV
organizacijah. Mandat predsednice in članov je pet let.
Svet je pri svojem delu neodvisen in samostojen. Svet ima pravico zahtevati od državnih
organov, RTV organizacij in kabelskih operaterjev informacije in gradiva, ki jih
potrebuje za svoje delo.
Naloge Sveta so podrobneje opredeljene v 58. členu zakona. Svet:
• varuje svobodo komuniciranja, programsko neodvisnost ter odprtost in pluralnost
RTV programov;
• nadzoruje dejavnost RTV organizacij in kabelskih operaterjev v Republiki Sloveniji;
• spremlja skladnost lokalnih nekomercialnih in komercialnih RTV programov z
zakonom in z mednarodnimi pogodbami, ki obvezujejo Republike Slovenijo;
• določi podrobnejša vsebinska merila za opredelitev nekomercialnih RTV programov;
• predlaga pristojnemu organu dodelitev radiodifuznega kanala in njegov odvzem;
• obravnava načela razdelitve frekvenčnih pasov za radiodifuzijo in radiodifuznih
kanalov;
• pripravlja za Državni zbor letno poročilo oziroma oceno stanja na področju
radiodifuzije ter predloge za izboljšanje stanja;
• opravlja druge naloge, določene z zakonom in ustanovitvenim aktom.
V naši zakonodaji in praksi delo takih in podobnih svetov ni urejeno; strokovno
tehnično podporo za delo Sveta je zato skoraj dve leti zagotavljal Urad Vlade Republike
Slovenije za informiranje. Leta 1996 so bili zagotovljeni temeljni administrativno
tehnični pogoji za delo Sveta Marca 1996 je Svet pridobil prostore in s tem tudi sedež
na Parmovi 53 v Ljubljani, kupljena je bila potrebna tehnična oprema, aprila oz. maja
1996 pa je Svet zaposlil tajnico, strokovno sekretarko ter strokovnega sodelavca diplomiranega novinarja. V letu 1998 je Svet zaposlil še dva strokovna sodelavca ter
opremil in usposobil službo za reden nadzor nad programi, ki je z letom 1999 pričela
izvajati redne analize RTV programov. V letu 1999 je Svet zaposlil še pripravnicopravnico.
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Do konca leta 1999 je finančno-računovodske storitve za Svet opravljala administracija
Državnega zbora RS. Konec leta je bil sklenjen dogovor, da se z začetkom leta 2000 to
sodelovanje prekine, Svet pa si je omenjene storitve zagotovil s sklenitvijo pogodbe z
računovodkinjo. Rešitev, ki jo je predlagal DZ se je izkazala za slabo, saj je za sredstva
SRDF še vedno odgovoren DZ, tako da se delo sedaj podvaja. Svet je na stanje opozoril
tudi vodstvo DZ, vendar se to ni odzvalo.

II. ORGANIZIRANOST SVETA
Svet za radiodifuzijo sprejema odločitve na sejah, ki jih praviloma sklicuje predsednik
Sveta. Delo Sveta je opredeljeno v poslovniku, ki gaje Svet sprejel na svoji 7.seji 16.
decembra 1999 (objavljen v Uradnem listu RS št.2/00). Strokovna gradiva, v skladu s
sklepom o sistemizaciji delovnih mest v strokovno-administrativni službi Sveta,
pripravlja strokovna služba, ki šteje šest zaposlenih.

Tehnična mnenja s področja radiodifuzije pripravlja Uprava RS za telekomunikacije
(URST), ki je tudi pristojni upravni organ v postopkih dodeljevanja, odvzemanja in
obnovitev radijskih dovoljenj. URST tudi razpisuje proste radiodifuzne kanale in po
lastni presoje dodeljuje začasna dovoljenja za oddajanje RTV programov.
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Na zgornji sliki je prikazana struktura notranje organiziranosti strokovne službe Sveta
ter delitev nalog in pristojnosti med URST in Svetom pri dodeljevanju dovoljenj za
oddajanje RTV programov. Pri morebitnem odvzemu dovoljenja se postopek prične pri
Svetu s predlogom.
Del aktivnosti Sveta temelji na sodelovanju z zunanjimi sodelavci-strokovnjaki, bodisi
individualno, bodisi v obliki delovnih skupin (pripombe z predlogom zakonov, ki
urejajo področje radiodifuzije, uvajanje novih tehnologij ipd.)
III. DEJAVNOSTI SVETA V LETU 2000
Svet seje sestal na desetih rednih in opravil eno korespondenčno sejo. Svet je opravljal
predvsem naslednje naloge, ki mu jih nalaga Zakon o javnih glasilih:
1. Izbira najprimernejših ponudnikov programov na javnih razpisih prostih
radiodifuznih kanalov
Zakon določa, da se pravica uporabe radiodifuznega kanala dodeljuje na predlog Sveta.
skladno z zakonom, ki ureja radijske komunikacije (Zakon o telekomunikacijah z junija
1997). Pred pripravo predloga mora Svet pridobiti mnenie Uprave RS za
telekomunikacije o skladnosti z mednarodnimi plani ter drugimi tehničnimi pogoji za
pridobitev radiodifuznega kanala.
Prosti radiodifiizni kanali se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov, ki jih v skladu z
zakonom URST objavlja najmanj dvakrat letno v Uradnem listu Republike Slovenije.
Zakon o javnih glasilih dovoljuje razširjanje RTV programov, poleg javni (RTV
Slovenija), tudi drugim RTV organizacijam, sedanji frekvenčni plani pa to omogočajo v
zelo okrnjenem obsegu. Za dosledno izvajanje tega zakona bi bilo potrebno pripraviti
nove plane frekvenčne razdelitve zvokovnih in TV radijskih difuznih postaj. Ker je
frekvenčni prostor praktično že zaseden in prihaja do motenj že med samimi
slovenskimi postajami, je smiselno in potrebno narediti nov plan samo na podlagi
boljšega izkoriščanja frekvenčnega prostora.
Svet pri odločanju o izbiri najprimernejšega ponudnika upošteva kriterije iz 52.člena
Zakona o javnih glasilih ter Načela razdelitve frekvenčnih pasov za radiodifuzijo in
dodeljevanja radiodifuznih kanalov.
Pristojnost Sveta za radiodifuzijo s področja načel razdelitve frekvenčnih pasov za
radiodifuzijo in radiodifuznih kanalov je opredeljena v 58. členu Zakona o javnih
glasilih (Uradni list RS, štev. 18/94) in sicer:
• obravnava načela razdelitve frekvenčnih pasov za radiodifuzijo in radiodifuznih
kanalov.
Svet je Načela sprejel junija 1996 in so, ob pomanjkanju drugih obvezujočih
dokumentov, strokovna podlaga za njegovo delo.
Svet je, poleg z zakonom opredeljene kategorije »lokalnega nekomercialnega
programa«, uvedel tudi »regionalne« (ne)komercialne programe (glede na dejstvo, da
zakonodaja ne določa pokrajin oz. regij, je Svet kot kriterij za tim. regionalne programe
določil število prebivalstva, ki ga signal pokriva, t j. nad 10 % prebivalstva RS) ter
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»nacionalne« komercialne programe, t.j. programe z nacionalnim oz. državnim
pokrivanjem.
Svet ugotavlja, da je glede na obstoječe frekvenčne plane, možno zagotoviti
radiodifuzne kanale za tri1 tim. nacionalne komercialne TV programe. Te programe
lahko ustvarja ena TV organizacija ali več TV organizacij skupno, ki, poleg lokalnega
ali regionalnega programa, vidnega na določenem območju, oddajajo tudi program,
namenjen širšemu območju oz. vsem prebivalcem Republike Slovenije. Tem
komercialnim programom naj bi omogočili, ob upoštevanju tehničnih možnosti in
načela enakopravnosti, da s svojim programom dosežejo vsaj 80 % prebivalstva
Republike Slovenije, oddajati pa morajo najmanj 15 ur dnevno. (Poleg Kanala A
štejemo, kot »nacionalne« komercialne TV programe še TV3 in programe POP TV
/POP TV - Tele 59, POP TV - MM TV in POP TV - TV Robin).
Poleg nacionalnih radijskih programov RTV Slovenija - Radia Slovenija (3), je možno,
glede na obstoječe tehnične možnosti, delovanje samo enega
»nacionalnega«
komercialnega radijskega programa, ki bi pokrival 80 % prebivalstva Republike
Slovenije. (Takšno pokrivanje dosega le Radio Ognjišče.)
Svet je v letu 2000 predlagal dodelitev, obnovitev, preklic oziroma spremembo
naslednjih radijskih dovoljenj.
Televizija
I.

Seznam predlogov za dodelitev prostega radiodifuznega kanala - TV
•

Vlagateljica
RTV
organizacija
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana

Svet je v letu 2000 izdal predloge za dodelitev 25 prostih radiodifuznih kanalov
za oddajanje televizijskega programa
Ime
'zvrst
programa -■
TV SLO 2

nac.

TV SLO 1

nac.

TV Koper- nac.
Capodistria
TV SLO 1 nac.
TV SLO 1

nac.

TV SLO 1

nac.

TV SLO 1

nac.

seja
datum
objave v
UL RS
14
Mežica, severni del 54/00
Črne na KoroSkem
14
Pišec, Pavlova vas, 54/00
Blatno
Podbrdo
54/00
14

datum
frekvenca
obravnave lokacija

severni del
54/00
Šentanske doline
južni del Šentanske 54/00
doline
Podljubelj
54/00

14

21.09.00

14

21.09.00

14

21.09.00

južni del Sinjega
vrha in Breg pri
Sinjem vrhu

14

21.09.00

območje
pokrivanja

54/00

21.09.00
21.09.00
21.09.00

Črna I,
K 21
Pi5ece,
K 21
Podbrdo,
K 23
Podljubelj 1,
K 33
Podljubelj 2,
K 51
Podljubelj 3,
K 26
Sinji vrh 1,
K 08

datum
izdaje rad.
dovoljenja
05.10.00
09.10.00
09.10.00
09.10.00
05.10.00
05.10.00
05.10.00

1

Te ocene se nanašajo na prizemeljsko omrežje in ne upoštevajo vseh možnosti, kijih bodo v prihodnje
nudile nove tehnologije, digitalna TV in radio, razvoj kabelskih sistemov, satelitsko oddajanje, ipd.
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zvrst

območje
pokrivanja

RTV Slovenija TV SLO 2
Ljubljana

nac.

RTV Slovenija
Ljubljana
MM TVI
d.o.o.,
Ljubljana
MM TV I
d.o.o.
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana

TV SLO 2

nac.

datum
seja
objave v
UL RS
severni del Sinjega 54/00
14
vrha in Damlje pri
Sinjem vrhu
severni del Sinjega 54/00
14
vrha in Damlje pri
Sinjem vrhu
Trbovlje
14
54/00

MM TV POP TV

kom.

Tolmin z okolico

54/00

14

21.09.00

MM TV POP TV

kom.

73/00

16

07.12.00

Sv. Miklavž,
K 29

TV SLO 2

nac.

73/00

16

07.12.00

TV SLO 1

nac.

73/00

16

07.12.00

TV SLO 2

nac.

73/00

16

07.12.00

TV SLO 2

nac.

73/00

16

07.12.00

TV SLO 2

nac.

Novo mesto,
Šentjernej z
okolico
Dolenje pri Krasci,
Mahničevo
Dolenje pri Krasci,
Mahničevo
Fara in Kostela ob
Kolpi
Grahovo ob Bači
do Ponikev
Kuteževci do
Vrbice

73/00

16

07.12.00

RTV Slovenija TV SLO 1
Ljubljana
RTV Slovenija TV SLO l
Ljubljana
RTV Slovenija TV SLO 1
Ljubljana

nac.

Anhovo z okolico

73/00

16

07.12.00

nac.

Podklanec ob Soči 73/00

16

07.12.00

nac.

Sp. in Zg. Lok

73/00

16

07.12.00

TV SLO 2

nac.

Mojstrana

73/00

16

07.12.00

TV SLO 2

nac.

73/00

16

07.12.00

TV SLO 2

nac.

severni del
šentjanske doline
Bovec, Serovca

73/00

16

07.12.00

TV SLO 2

nac.

73/00

16

07.12.00

TV SLO 2

nac.

Čmel in Martina
ob Soči
Trenta

73/00

16

07.12.00

Dolenje,
K 24
Dolenje,
K3!
Fara,
K 36
Grahovo,
K 51
Ilirska
Bistrica,
K 24
Kanal,
K8
Lepena,
K 29
Limbarska
gora,
K8
Mojstrana,
K 36
Podljubelj 1,
K 40
Soča,
K 46
Trenta 1,
K 32
Trenta 2,
K 22

Vlagateijica
Ime
RTV
programa
organizacija
RTV Slovenija TV SLO t
Ljubljana

RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
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nac.

73

datum
frekvenca
obravnave lokacija

datum
izdaje rad.
dovoljenja
05.10.00

21.09.00

Sinji vrh 2,
K 22

21.09.00

Sinji vrh 2,
K 24

05.10.00

21.09.00

Trbovlje 2,
K 40
Tolmin,
K 44

03.10.00

04.01.01
04.01.01
04.01.01
04.01.01
04.01.01
04.01.01
08.01.01
08.01.01
08.01.01
08.01.01
08.01.01
08.01.01
08.01.01
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II.

Seznam predlogov za preklic radijskih dovoljenj - TV

Ime programa
Vlagatelj ica
RTV organizacija

zvrst območje
pokrivanja

EuroPTV
kom. osrednja
Euro 3 TV,
Slovenija
d.o.o.,
Ljubljana
MM TVl, d.o.o., MMTV - POP TV kom. Tržič z bližnjo
Ljubljana
okolico
III.
•
Vlagateljica
RTV organizacija
Kanal A d.d.
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
TV Celje d.o.o.,
Celje

poročevalec, št. 19

seja
12
12

datum j frekvenca datum
obravnave- lokacija
preklica rad.
dovoljenja
22.06.00 Krvavec,
K 34
22.06.00

Tržič 2,
K 22

Seznam predlogov za obnovitve radijskih dovoljenj - TV
19 predlogov za obnovitev radijskih dovoljenj
Ime programa
zvrst seja datum
frekvenca
obravnave lokacija
Kanal A
kom.
10 18.5.00
Krim,
K 55
TV SLO 1
nac.
13 07.09.00 Kapla,
K 10
TV SLO 2
nac.
13 07.09.00 Trava,
K 38
TV SLO 1
nac.
13 07.09.00 Trava,
K 32
TV SLO 2
nac.
13 07.09.00 Stoperce,
K 34
TV SLO 1
nac.
13 07.09.00 Stoperce,
K 21
TV SLO 2
nac.
13 07.09.00 Stari trg,
K 33
TV SLO 2
nac.
13 07.09.00 Postojna,
K 24
TV SLO 1
nac.
13 07.09.00 Postojna,
K 09
TV SLO l
nac.
13 07.09.00 Ožbalt 2,
K 30
TV Kopernac.
13 07.09.00 Movraž,
Capodistria
K 34
TV SLO 2
nac.
13 07.09.00 Movraž,
K 53
TV SLO 2
nac.
13 07.09.00 Krško,
K 30
TV SLO 2
nac.
13 07.09.00 HotedrSica,
K 39
TV SLO 1
nac.
13 07.09.00 HotedrSica,
K 25
TV SLO 2
nac.
13 07.09.00 Dolenja
Trebuša,
K 32
TV SLO 2
nac.
13 07.09.00 Ajdovščina,
K 31
TV SLO 1
nac.
13 07.09.00 AjdovSčina, K
24
TV Celje
neko 15 09.11.00 Celje.
m.
K 45

74

datum obnove j
rad. dovoljenja |
29.05.00
20.09.00
20.09.00
20.09.00
20.09.00
20.09.00
20.09.00
20.09.00
20.09.00
20.09.00
20.09.00
20.09.00
20.09.00
20.09.00
20.09.00
20.09.00
20.09.00
20.09.00
21.11.00
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V enem primeru je Svet URST predlagal naj razpisane oddajne točke ne podeli
nobenemu vlagatelju:
1. Meljski hrib, kanal 27
IV.

Seznam predlogov za prestavitev oddajne lokacije - TV

Ime programa
zvrst seja
Vlagateljica
RTV organizacija
TV Idea - Kanal 10
Idea TV - Gajba TV kom. 9
d.o.o.. Murska Sobota

vrsta spremembe
datum
obravnave
23.03.00 prestavitev oddajne točke iz Gornje j
Radgone K 38 na Pečarovce K 38

Radio
•

19 predlogov za dodelitev pravice uporabe radiodifuznega kanala za oddajanje
Ra programa

I. Seznam predlogov za dodelitev prostega radiodifuznega kanala - radio
Vlagateljica RTV

Ime programa

zvrst območje
pokrivanja

RTV Slovenija,
OZ
Ljubljana
RTV Slovenija,
OZ
Ljubljana
RTV Slovenija,
OZ
Ljubljana
Radio Cerkno
d.o.o.,
Cerkno

Radio Slovenija
Al

nacio Spodnje
nalni Jezersko

11

08.06.00

Jezersko 1
87,7 Mhz

Radio Slovenija
Al

nacio Bizeljsko
nalni

11

08.06.00

Bizeljsko
92,7 Mhz

22.06.00

Radio Slovenija
VAL 202

nacio Spodnje
nalni Jezersko

11

08.06.00

Jezersko 2
97,2 Mhz

23.06.00

Radio Cerkno

11

08.06.00

Javomik
103,7 Mhz

17.07.00

Radio OgnjiSče
d.o.o., Koper
Radio OgnjiSCe
d.o.o.,
Koper
Radio 94 d.o.o.,
Postojna

Radio OgnjiSCe

lok. med Lomom
neko pod
m.
Javomikom,
Godovičem in
Idrijskim
Logom
kom. Maribor

11

08.06.00

17.07.00

Radio OgnjiSče

kom. Stari trg pri
Ložu, Cerknica

11

08.06.00

Kalvarija
97,5 Mhz
Lož
96,8 Mhz

Radio 94

kom. Stari trg pri
Ložu,
Žerovnica
neko Maribor
m.

11

08.06.00

Lož
97,8 Mhz

14.07.00

11

08.06.00

Meljski hrib 17.07.00
95,9 Mhz

kom. med ŠoStanjem
in Polzelo

12

22.06.00

TopolSica,
100,7 Mhz

28.07.00

nacio med Mozirjem,
nalni Bočno in
Radmirjem

12

22.06.00

Mozirje,
87,6 Mhz

16.08.00

Zavod MARŠ - Radio MarS
Mariborski radio
Študent
Radio City d.o.o., Radio City
Maribor
RTV Slovenija,
OZ
Ljubljana
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Radio Slovenija
Program A1

75

seja

frekvenca
datum
obravnave lokacija

datum
izdaje rad.
dovoljenja
23.06.00

12.07.00
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Ime programa

Vlagateijica RTV
RTV Slovenija,
OZ
Ljubljana
RTV Slovenija,
OZ
Ljubljana
RTV Slovenija,
OZ
Ljubljana
RTV Slovenija,
OZ
Ljubljana
RTV Slovenija,
OZ
Ljubljana
Radio Antena I,
d.o.o., Ljubljana
Radio Tednik
Ptuj, d.o.o., Ptuj
Radio Ognjišče
d.o.o., Koper
Radio OgnjiSče
d.o.o., Koper

'■
Radio Slovenija
VAL 202
Radio Slovenija
Program ARS
Radio Slovenija
Radio KoperCapodistria
Radio Slovenija
VAL 202

zvrst območje
seja
pokrivanja
'
nacio med Mozirjem, 12
nalni Bočno in
Radmirjem
nacio med Mozirjem, 12
nalni Bočno in
Radmirjem
nacio Ajdovščina in
14
nalni Vipava

datum
izdajerad.
dovoljenja
16.08.00

frekvenca
datum
obravnave lokacija
22.06.00

Mozirje,
94,7 Mhz

22.06.00

Mozirje,
96,2 Mhz

21.09.00

Ajdovščina, 14.11.00
92,5 Mhz

16.08.00

nacio Bizeljsko
nalni

14

21.09.00

Bizeljsko l, 10.10.00
96,2 Mhz

Radio Slovenija
ARS

nacio Bizeljsko
nalni

14

21.09.00

Bizeljsko 2, 10.10.00
101,5 Mhz

Radio Antena l

kom. Ljubljana

14

21.09.00

09.10.00

Radio Ptuj

lok. Majšperk do
neko Črešnjevca pri
m.
Slovenski
Bistrici
kom. Radlje ob Dravi

14

21.09.00

Ljubljana,
105,2 Mhz
Majšperk,
89,8 Mhz

14

21.09.00

21.12.00

kom. med Celjem in
Ilirsko Bistrico

16

07.12.00

Radlje I,
96,5 Mhz
Ilirska
Bistrica
2, 97.3
MHz

Radio Ognjišče
Radio Ognjišče

08.12.00

11.01.01

II. Seznam predlogov za obnovitev radijskih dovoljenj - radio
•

29 predlogov za obnovitev radijskih dovoljenj

Vlagateijica RTV

Ime programa..

zvret. seja

datum
obravnave

frekvenca lokacija

RTV Slovenija
Ljubljana
Salomonov
oglasnik d.o.o.,
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana

SLO 3

nac.

11

08.06.00

Pohorje, 105,3 Mhz

Radio Salomon

kom.

13

07.09.00

Blejska Dobrava,
87,7 Mhz .

02.10.00

SLO 1 Program A1
SLO 2 program Val 202

nac.

15

09.11.00

11.12.00

nac.

15

09.11.00

Kanin,
89,8 MHz
Kanin,
91,6 MHz

RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana

SLO 3 Program ARS
SLO 2 program Val 202
SLO t program A1
SLO 2 program Val 202

nac.

15

09.11.00

It. 12.00

nac.

15

09.11.00

nac.

15

09.11.00
l

nac.

15

09.11.00

Kanin,
93,8 MHz
Kočevje,
92,6 MHz
Kozje,
89,6 MHz
Kranjska gora,
96,9 MHz
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76

datum obnov.
RA
dovoljenja
22.06.00

11.12.00

11.12.00
11.12.00
05.12.00
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Vlagateljica RTV

Ime programa

zvrst seja

datum
obravnave

frekvenca lokacija

RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana

SLO 1 program A1
SLO 2 program Val 202
SLO 2 program Val 202
SLO 2 program Val 202
SLO 2 program Val 202
SLO 2 program Val 202
SLO 3 program ARS
SLO 1program Al

nac.

15

09.11.00

nac.

15

09.11.00

nac.

15

09.11.00

nac.

15

09.11.00

nac.

15

09.11.00

nac.

15

09.11.00

nac.

15

09.11.00

nac.

15

09.11.00

TržiC 1,
90,0 MHz
Tržič 1,
92,4 MHz
Idrija 2,
88,9 MHz
Idrija 1,
90,9 MHz
Grahovo,
90,0 MHz
Fara,
99,0 MHz
Cerkno 2,
106,2 MHz
Cerkno 2,
102,5 MHz

RTV Slovenija
Ljubljana

SLO 2 program Val 202

nac.

15

09.11.00

Beli Križ,
94,1 MHz

12.12.00

RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
Radio Triglav
Jesenice, d.o.o.,
Jesenice
Radio Triglav
Jesenice, d.o.o.,
Jesenice
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana
RTV Slovenija
Ljubljana

Modri val
Radia Koper
SLO lprogram Al
Radio Triglav

nac.

15

09.11.00

11.12.00

nac.

15

09.11.00

neko
m.

15

09.11.00

Beli Križ,
104,3 MHz
Beli Križ,
92,0 MHz
Brvogi (Kranjska
gora), 101,5 MHz

Radio Triglav

neko
m.

15

09.11.00

Jesenice,
89,8 MHz

20.11.00

SLO 1 program Al
SLO 1 program Al
SLO 1program Al

nac.

15

09.11.00

15.01.01

nac.

15

09.11.00

nac.

15

09.11.00

Murska Sobota 1,
648 kHz
Murska Sobota 1,
648 kHz
Ormož 1,
1602 kHz

SLO 1 program A1
Radio Salomon

nac.

15

09.11.00

kom.

17

13.12.00

Radio Veseljak

kom.

17

13.12.00

Radio Cerkno

lok.
neko
m.
lok.
neko
m.

17

13.12.00

17

13.12.00

RTV Slovenija
Ljubljana
Salomon d.o.o.,
Ljubljana
Salomon d.o.o.,
Ljubljana
Radio Cerkno
d.o.o.,
Cerkno
Radio Cerkno
d.o.o.,
Cerkno
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Maribor,
558 kHz
Ljubljana,
101,6 MHz
Ljubljana,
94,9 MHz
Cerkno 2,
90,9 MHz
Idrija 2,
99,5 MHz

datum obnov. 1
RA
dovoljenja
05.12.00
05.12.00
05.12.00
30.11.00
13.12.00
30.11.00
30.11.00
30.11.00

11.12.00
20.11.00

15.01.01
15.01.01
15.01.01

23.01.01
16.01.01
16.01.01
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III. Seznam predlogov za spremembe radijskih dovoljenj
•
Vlagatelj ica RTV

8 predlogov za spremembo radijskih dovoljenj
Ime programa

zvrst seja

frekvenca lokacija

Radio Sora d.o.o. Radio Sora

8.

16.02.00

Lubnik, 91,2 Mhz

Studio D d.d.

9.

23.03.00

Trdinov vrh, 103,0
Mhz

Radio Tržič
d.o.o.
Radio Kranj
d.o.o.
RTV Slovenija
Ljubljana

lok.
neko
m.
Studio D
lok.
neko
m.
Radio Gorenc
lok.
neko
m.
Radio Kranj lok.
neko
Gorenjski
megasrček
m.
Slovenski turistični javni
radio

datum
obravnave

vrsta
spremembe
RA
.
dovoljenja
izboljšava
slišnosti
programa
sprememba
sevalnega
diagrama
sprememba
imena

9.

23.03.00

Tržič 3, 88,9 MHZ
Tržič 2, 95,0 Mhz

9.

13.03.00

Šmaijetna gora, 97,3 sprememba
Mhz
imena

9.

13.03.00

Pohorje, 102,8 Mhz
in
Ljubljana (Šance)
105,2
Obrežje, 88,7 MHz
KrSko 95,9 MHz

Radio Brežice
d.o.o.

Radio Brežice

neko
m.

13.

07.09.00

Quadrum d.o.o.,
Dutovlje
Salomon d.o.o.,
Ljubljana

Informativni val

kom.

16.

07.12.00

Radio Salomon
Radio Veseljak

kom.

16.

07.12.00

Žaiec (Svetina)
87,8 MHz
Ljubljana, 101,6
Blejska Dobrava,
87.7
Ljubljana 94,9
Trika gora 1, 95,5

S

sprememba
imena
sprememba
imena JG ter
sprememba
izdajatelja
sprememba
imena JG
sprememba
imena lastnika
iz Salomonov
Oglasnik
d.o.o. v
Salomon
d.o.o.

Pri podeljevanju frekvenc seje Svet ponovno soočil z nekaterimi temeljnimi vprašanji:
•

nadzorovati število programov v posameznih okoljih ali prepustiti selekcijo v
celoti konkurenci na trgu? S tem v zvezi je predstavnik Sveta na rednem
srečanju Evropske zveze regulativnih teles (EPRA) predlagal uvrstitev te
problematike na aprilsko srečanje v Barceloni, kar je bilo sprejeto, Svet pa je
zadolžen za pripravo delavnice na to temo.

•

na kak način uporabljati prednostne kriterije iz 52.člena Zakona o javnih glasilih
in kako jih ovrednotiti ?

Svet je ugotovil, da temeljne dileme izhajajo iz dejstva, da Slovenija nima razvojne
strategije na področju radiodifuzije (oziroma medijev nasploh), niti nima kulturne
politike, na katero bi se Svet pri odločanju lahko opiral.
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2. Nadzor nad skladnostjo RTV programov s predpisi in mednarodnimi
pogodbami
2.1.Preverjanje programov
Služba Sveta za analize RTV programov opravlja redni nadzor nad skladnostjo RTV
programov z zakonom in mednarodnimi pogodbami, posebej pa tudi preverjanje
skladnosti lokalnih nekomercialnih RTV programov z zahtevami iz Meril za opredelitev
lokalnih nekomercialnih RTV programov.
Če služba pri preverjanju nekomercialnega programa ugotovi, da programi ne
izpolnjujejo zahtev o obveznem deležu lastne produkcije in nekomercialnih vsebin,
predvajajo več komercialnega programa, kot je dovoljeno, ali kako drugače kršijo
predpise, jih pozove k uskladitvi programa z zahtevami za nekomercialne programe in s
splošnimi predpisi za RTV organizacije ter jih po določenem času ponovno preveri. Če
programi v tem primeru še vedno ne izpolnjujejo zahtev iz Zakona in Meril, Strokovna
služba predloži analize teh programov v obravnavo Svetu za radiodifuzijo, ki lahko
odloči o odvzemu statusa nekomercialnega programa. Prav tako Služba za analize
programov na podlagi preverjanja televizijskih programov z nacionalno pokritostjo
Svetu posreduje ocene o skladnosti programov s predpisi in pogodbami (izpolnjevanje
zahtev o obveznem deležu lastne produkcije in o omejenem deležu komercialnih vsebin)
in o morebitnih kršitvah zakonskih in drugih določil, na osnovi katerih lahko Svet
predlaga izvedbo zakonsko določenih sankcij.
V letu 2000 je Služba za analize programov preverila skupno 100 dni programa
sedemnajstih televizijskih programov in skupno 74 dni programa štiriindvajsetih
radijskih programov. Strokovna služba je tako pregledala in analizirala 20 lokalnih
nekomercialnih radijskih programov (vsak program po tri dni), dva javna (nacionalna)
radijska programa (po en dan in po tri dni programa), en komercialni radijski program
(tri dni) in en radijski program na podlagi prošnje za nekomercialni status (štiri dni).
Prav tako je Služba za analize programov pregledala in analizirala 10 lokalnih
nekomercialnih televizijskih programov (od dva do štiri dni programa), ter večkrat letno
televizijske programe z nacionalno pokritostjo (dva javna televizijska programa in štiri
komercialne televizijske programe), po dva ali tri dni.
2.2.Rezultati analiz radijskih programov
Rezultati analiz lokalnih nekomercialnih radijskih programov v letu 2000 kažejo na
njihov neugoden položaj, saj ob konkuriranju številnim (lokalnim) komercialnim
programom težko zagotavljajo zadostno količino zakonsko določenih deležev vsebin.
Ker se radijski programi z nekomercialnim statusom prav tako preživljajo s trženjem
programskega časa, z nekomercialnimi vsebinami in govornim programom na trgu težko
konkurirajo komercialnim postajam s pretežno glasbenim programom, zato je v
programih nekomercialnih radijskih postaj zaslediti upadanje deleža nekomercialnih
vsebin ter povečevanje deleža komercialnih vsebin.
Kljub temu med lokalnimi nekomercialnimi radijskimi programi izstopajo nekateri z
ustaljeno in uveljavljeno programsko shemo in s tem tudi zagotovljenim širšim krogom
poslušalcev, ravno ti programi pa dosegajo tudi najboljše rezultate (tako v smislu
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predpisanih deležev nekomercialnih vsebin in upoštevanja določil glede predvajanja
oglasov, kot tudi raznovrstnosti programske ponudbe). Po dobrih rezultatih tako
izstopata predvsem Murski val in Studio D.
Bistveno odstopanje od zakonskih določil in meril za nekomercialne radijske programe
je Služba za analize programov zasledila pri Radiu Glas Ljubljane (RGL). Delež
nekomercialnih vsebin v programu je bil v povprečju le 21-odstoten, kar je bistveno
manj od predpisanih 40 odstotkov, v enem dnevu pa je bil prekoračen dovoljeni delež
(15 odstotkov) komercialnih vsebin v celotnem dnevnem programskem času (delež
komercialnih vsebin je znašal 17 odstotkov). V treh dneh programa je Strokovna služba
zasledila tudi 12 kršitev dovoljenega obsega oglaševanja na uro, dovoljeni čas 12 minut
pa je bil razširjen na najmanj 12 minut in pol ter največ na 33 minut in pol, torej so
komercialne vsebine predstavljale tudi več kot 50 odstotkov programa v eni uri.
Prekoračitve so nastale zaradi Številnih oglasnih blokov, in v nekaj primerih zaradi
(dolgih) informativno-komercialnih oddaj. Na osnovi analize je Strokovna služba
podala oceno o neizvajanju nekomercialne programske sheme, zato je Svet sprejel
predlog o odvzemu nekomercialnega statusa.
Služba za analize programov je pri analizi nekomercialnih radijskih programov zasledila
tudi problem informativno-komercialnih oddaj. To so načeloma plačane oddaje,
namenjene predstavitvi (promociji) nekega podjetja oz. dejavnosti, in/ali določenega
izdelka oz. storitve. Pogosto so zasnovane kot informativne ali izobraževalne oddaje, saj
se izdelek ali storitev predstavlja skozi različne nasvete ali informacije poslušalcem
(potrošnikom), povezane s potrošnjo, torej nakupom tega izdelka ali storitve. Pogosto so
informativno-komercialne vsebine del oddaje s sicer nekomercialno oznako, kar še bolj
prikrije pravi pomen in namen predvajanja teh vsebin. Informativno-komercialne oddaje
tako Služba za analize programov uvršča v komercialni program, zato so lahko omejene
le na 12 minut na uro (skupaj z morebitnimi ostalimi oglasi). Komercialne oddaje
morajo kot take biti označene, saj mora biti poslušalcem jasno, da so oddaje
komercialnega značaja oz. morajo biti na to opozorjeni; torej morajo biti ločene od
ostalega programa na enak način, kot to zakon določa za vse oglasne vsebine. Prav tako
nujnost označevanja oz. ločevanja velja za predvajanje komercialnih vsebin znotraj
nekomercialnih oddaj (npr. del oddaje s komercialno vsebino).
Poleg rednega letnega preverjanja nekomercialnih radijskih programov, je Strokovna
služba obravnavala tudi vlogo za dodelitev nekomercialnega statusa, za Koroški radio.
Na podlagi analize štirih dni programa Koroškega radia je Služba za analize programov
Svetu podala oceno o skladnosti programa z zakonom in merili opredeljenimi pogoji za
lokalne nekomercialne radijske programe, Svet pa je sprejel sklep o dodelitvi statusa
nekomercialnega radijskega programa Koroškemu radiu.
Zaradi spremenjene programske sheme lokalnega nekomercialnega Radia Radlje, je
Služba za analize programov program Radia Radlje preverjala dvakrat, pred spremembo
programske sheme in po njej (februarja in novembra 2000). Novembrska analiza je
pokazala občutno spremenjeno programsko shemo, kar se je izkazalo tudi v bistveno
slabših rezultatih glede na pogoje, določene za nekomercialne programe. Zaradi
neizvajanja nekomercialne programske sheme je Svet za radiodifuzijo, na podlagi ocene
Strokovne službe Sveta, sprejel sklep o odvzemu nekomercialnega statusa Radiu Radlje.
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2.3. Rezultati analiz televizijskih programov
2.3.1. Televizijski programi z nacionalno pokritostjo
V letu 2000 je Služba Sveta za nadzor programa nadaljevala z rednim monitoringom
televizijskih programov z nacionalno pokritostjo, saj so ugotovitve iz leta 1999 pokazale
na številne kršitve Zakona o javnih glasilih in Evropske konvencije o čezmejni
televiziji, s tem pa je postal nujen tudi stalni nadzor. Televizijski programi TV Slovenija
1 in 2, POP TV, Kanal A, TV 3 in Gajba TV so se tako v letu 2000 analizirali
povprečno 3-krat (program POP TV se je, zaradi večjega števila kršitev in dvakrat
dodatno postavljenega roka za uskladitev programa in odpravo kršitev, analiziral 5krat).
Prvo analizo programov TV Slovenija 1 in 2, MMTV - POP TV, Kanal A in TV 3 v
letu 2000 je Strokovna služba Sveta predstavila februarja (analizirani programi so bili
predvajani med novembrom 1999 in januarjem 2000), rezultati pa so bili predvsem
številne vsakodnevne kršitve Zakona in Konvencije v vseh analiziranih televizijskih
programih.
V programu Kanala A je bilo zaslediti nezadosten delež lastne produkcije (pod 10
odstotki) in kršitve predpisov glede oglaševanja, predvsem s prepogostimi prekinitvami
programa zaradi objavljanja oglasov (kršitev 61. in 62. člena Zakona o javnih glasilih in
14. člena Evropske konvencije o čezmejni televiziji) ter s kršitvami 25. in 60. člena
Zakona oz. 13. člena Konvencije (promoviranje izdelkov v sponzoriranih oddajah).
V programu MM TV - POP TV je bilo zaslediti največ kršitev predpisov o predvajanju
oglasov, s prepogostimi prekinitvami z neločevanjem oz. neoznačevanjem oglasov od
drugega programa, in tudi s prekoračenim dovoljenim deležem komercialnih vsebin v
dnevnem oddajnem času; tako so se v programu MM TV - POP TV kršili 25., 60., 61.
in 62. člen Zakona ter 12., 13. in 14. člen Konvencije.
Na podlagi analize programa TV 3 je Strokovna služba Sveta ugotovila, da program
televizije TV 3 ni v skladu s prijavljeno programsko shemo in zasnovo programa, ki jo
je televizijska družba prijavila ob kandidaturi za oddajno točko. V programu TV 3 se je
v času analize vso noč predvajala TV prodaja, prevladovala pa je tudi v dnevnem času,
med 7. in 24. uro. V tem času je delež TV prodaje v pregledanem programu po
posameznih dneh znašal od 54 do 67 odstotkov, kar v časovnih enotah pomeni od 9,3 do
11,5 ur. Skupaj z oglasi in informativno-komercialnimi oddajami je delež
komercialnega programa v programu TV 3 med 7. in 24. uro znašal od 58 do 70
odstotkov (10 do 12 ur). Program televizije TV 3 je v tem času sestavljalo od 2 do 5 ur
programa lastne produkcije dnevno, brez ponovljenih oddaj pa je bilo takšnega
programa od 1 do 3 ure. Delež lastne produkcije v programu TV 3 je torej dosegel od 11
do 29 odstotkov, kar je bilo usklajeno z Zakonom o javnih glasilih.
V programu TV Slovenija l in TV Slovenija 2 je bilo zaslediti številne kršitve določil o
označevanju oz. ločevanju oglasov, saj so se predvajali oglasi, ki od ostalega programa
niso bili ločeni s posebnimi vizualnimi ali akustičnimi sredstvi in torej niso bili jasno in
vidno označeni kot oglasi; pojavljalo pa seje tudi nedovoljeno promocijsko opozarjanje
na izdelke v sponzoriranih oddajah.
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Najpogostejše kršitve, ugotovljene v začetku leta, je torej bilo prepogosto prekinjanje
televizijskega programa z oglasi in nejasno ločevanje oglasov od programa oziroma
nepopolno označevanje oglasov, v nekaj primerih celo predvajanje oglasov brez
ločevanja od programa. Največ kršitev je bilo ugotovljenih v programu MM TV - POP
TV, vendar pa so bile številne kršitve prisotne tudi v programih vseh ostalih televizij.
Poleg kršitev določil o predvajanju oglasov je bilo v vseh analiziranih televizijskih
programih moč zaslediti številne primere prekritega oglaševanja, bodisi v okviru
sponzoriranih oddaj ali v obliki popolnoma informativno-komercialnih oddaj (oddaje, ki
so namenjene promociji plačnika, naročnika ali sponzorja oddaje, kar pa je pogosto
prikrito ali celo prikazano kot oddaja nekomercialnega značaja). Med temi oddajami je
izstopala glasbena oddaja SQ JAM, ki jo je predvajala TV 3, na TV Slovenija 1 je
izstopala oddaja Male sive celice, v programu Kanala A pa je bila najbolj sporna oddaja
Stilski izziv. S temi in številnimi drugimi podobnimi oddajami so televizije kršile 25.,
60., 63. in 64. člen Zakona ter 13., 14. in 17. člen Konvencije, hkrati pa so zaradi
dolžine teh oddaj pogosto presegale dovoljeni delež komercialnih vsebin na uro, in se je
torej posredno kršil tudi 12. člen Konvencije.
Analize, opravljene v začetku leta 2000 so tako pokazale, da število kršitev določil o
predvajanju oglasov, kljub stalnim opozorilom Sveta za radiodifuzijo, na slovenskih
televizijah narašča. Svet za radiodifuzijo je zato na svoji 8. seji, februarja 2000 sklenil,
da RTV organizacijam, pri katerih so bile v programu ugotovljene kršitve glede
predvajanja oglasov (programi MM TV - POP TV, Kanal A, TV 3, Slovenija 1 in
Slovenija 2), določi 60-dnevni rok, v katerem morajo odpraviti kršitve predpisov. Svet
je tudi sklenil, da bo v primeru, če kršitve ne bodo odpravljene, predlagal preklic
radijskih dovoljenj tistim RTV organizacijam, ki kršitev ne bodo odpravile. Svet je
sprejel tudi sklep o stopnjevanju sankcij preklica radijskih dovoljenj, če se RTV
organizacije ne bodo primerno odzvale na primarne ukrepe in skladno z njimi uskladile
svoje programe.
Poleg omenjenih televizijskih programov je Služba Sveta za analize programov
analizirala tudi februarski program Euro PTV - Gajba TV, s čimer je ugotovila, da
program ne ustreza prijavljeni programski shemi (program so pretežno sestavljale serije
in filmi ameriške produkcije, t.i. Borzni monitor, ki gaje Strokovna služba uvrstila med
neprogramski element, ter informativna oddaja Živa, ki naj bi nastajala v koprodukciji
RTS in Euro PTV, vendar pa udeležba Euro PTV pri oddaji ni bila razvidna, zato je tudi
doseganje predpisanega deleža lastne produkcije v programu bilo vprašljivo; poleg tega
oddaja Živa vsebinsko ni pokrivala ljubljanske regije, kar pa je zapisano v programski
zasnovi televizije). Poleg neskladnosti programa s prijavljeno programsko shemo je bilo
ugotovljeno prepogosto prekinjanje programa zaradi predvajanja oglasov. Opravljena je
bila tudi analiza programa RTS - Gajba TV, ki je pokazala na nezadostni delež lastne
produkcije. Svet za radiodifuzijo je tako tudi televiziji Euro PTV - Gajba TV sklenil
določiti 60-dnevni rok za uskladitev programa in odpravo kršitev ter sprejel sklep o
preklicu radijskega dovoljenja, če program po izteku roka ne bo usklajen; televiziji RTS
- Gajba TV pa je sklenil poslati poziv za predložitev načrta uskladitve programa in
določitev roka za začetek izvajanja usklajenega programa.
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Drugo analizo vseh televizijskih programov z nacionalno pokritostjo je Služba Sveta za
nadzor programov opravila maja 2000 (po tri dni programa vsake televizije), po izteku
60-dnevnega roka za uskladitev programa. Rezultati analiz so pokazali na bistveno
izboljšano stanje, saj so vse obravnavane televizije v svoj program vnesle spremembe, v
skladu z določili Zakona o javnih glasilih in Evropske konvencije o čezmejni televiziji.
Bistveno se je zmanjšalo število nedovoljenih prekinitev oddaj z oglasi in prekoračitev
dovoljenega obsega oglaševanja ali predvajanja TV prodaje, nerešen pa je še naprej
ostal problem prikritega oglaševanja in označevanja oglasov.
Program Kanal A je v analiziranih dneh dosegel predpisanih 10 odstotkov programa
lastne produkcije dnevno, prav tako pa je bil delež oglasov na uro in obseg oglaševanja
na dan usklajen z zakonskimi omejitvami. V dveh primerih sta se pojavili nedovoljeni
prekinitvi programa z oglasi, vendar je šlo le za manjša odstopanja od predpisov. Ostale
pa so kršitve predpisov glede označevanja oglasov, saj so se nekateri oglasni bloki
začeli brez predhodnih oznak.
Tudi v programu MM TV - POP TV občasno niso označili oglasov, prav tako pa
nekateri oglasi še vedno niso bili ločeni od programa. Delež komercialnih vsebin je bil v
vseh pregledanih dneh v skladu s predpisi, prihajalo pa je do kršitev glede omejitve
oglaševanja na uro in prekinjanja programa z oglasi. Vprašljiv je bil tudi delež programa
lastne produkcije zaradi koprodukcijske oddaje dveh televizij, saj je bila koprodukcijska
oddaja dejansko narejena en teden v produkciji ene televizijske hiše, drugi teden pa v
produkciji druge televizijske hiše, torej bi ob daljšem spremljanju programa prišlo do
nihanja deleža lastne produkcije v posamezni izmed obeh televizij, ki predvajata
program POP TV (Tele 59 in MM TV).
V programu TV 3 so odpravili prekomerno predvajanje TV prodaje in le-to omejili na
dve uri dnevno, kar je v skladu z odločili Konvencije. Ugotovljeni sta bili dve večji
prekoračitvi dovoljenega deleža oglaševanja na uro, oglasni bloki pa so bili ustrezno
označeni. V programu TV 3 je bilo zaslediti več oddaj informativno-komercialnega
značaja in s tem kršitve glede označevanja in ločevanja oglasov oz. prikritega
oglaševanja.
V programu TV Slovenija je bila v pregledanih dneh ugotovljena le ena manjša
prekoračitev deleža oglaševanja na uro in en primer neustrezne prekinitve informativne
oddaje, krajše od 30 minut. Oglasi so bili večinoma pravilno označeni, v programu
Slovenija 1 pa se je pojavilo prikrito oglaševanje in več neoznačenih oglasov v
sponzorirani oddaji.
Na podlagi ugotovitev je Svet za radiodifuzijo, na 10. seji maja 2000, sprejel sklep o
podaljšanju uskladitvenega roka še za dodatnih 30 dni programu MM TV - POP TV, saj
v tem programu, v nasprotju z ostalimi analiziranimi programi, ni bilo bistvenega
izboljšanja, kršitve predpisov glede predvajanja oglasov so se ponavljale.
Po izteku 60-dnevnega uskladitvenega roka je Služba Sveta za analize programov junija
predstavila analizo programa Euro PTV - Gajba TV, poleg tega pa še programa RTV Gajba TV. Analizirana programa sta bila identična. Strokovna služba Sveta je ugotovila,
da v programu EPTV - Gajba TV kršitve glede predpisanega deleža lastne produkcije in
nepravilnega vstavljanja oglasov v program niso bile odpravljene, program pa je prav

16. marec 2001

83

poročevalec, št. 19

tako še vedno bistveno odstopal od prijavljene programske zasnove in sheme. Na
podlagi analiz tako ni bilo opaziti nikakršnih razlik v primerjavi s programom,
analiziranim februarja. Enaka ugotovitev se je nanašala tudi na program RTV - Gajba
TV, kjer so prav tako ostale kršitve zakonskih določil o obveznem deležu lastne
produkcije in o vstavljanju oglasov v program. Svet za radiodifuzijo je na podlagi analiz
Strokovne službe, na 12. seji junija 2000, sprejel sklep o preklicu radijskega dovoljenja
družbe Euro 3 TV, izdajateljice programa Euro PTV - Gajba TV.
Služba Sveta za analize programov je junija ponovno opravila analizo programa MM
TV - POP TV, po izteku dodatnega, 30-dnevnega uskladitvenega roka, in ugotovila, da
v programu ni prišlo do občutnih sprememb. Delež programa lastne produkcije je
variiral glede na producenta koprodukcijske oddaje Dobro jutro Slovenija, ki je bila na
sporedu vsak delovni dan, saj je ta oddaja bistveno prispevala k deležu programa lastne
produkcije na tisti televiziji, ki je bila producent oddaje. Prav tako so bile v programu
MM TV - POP TV ponovno ugotovljene kršitve glede označevanja in vstavljanja
oglasov ter omejitve oglaševanja na uro. Svet za radiodifuzijo je na podlagi analize
sprejel sklep o preklicu radijskega dovoljenja družbe MM TV 1 in določil nov 60dnevni rok za opravo kršitev. Svet je tudi sklenil, da bo, če kršitve ne bodo odpravljene,
predlagal preklic še enega radijskega dovoljenja družbe MM TV 1. Poleg tega je Svet za
radiodifuzijo sklenil podati predlog pristojnemu sodniku za prekrške, da sproži ustrezen
postopek glede obravnavanih primerov označevanja oglasov.
Služba Sveta za analize programov je analizo programa MM TV - POP TV ponovno
opravila po izteku 60-dnevnega uskladitvenega roka, avgusta 2000. Od zadnjega,
junijskega preverjanja programa, je v programu MM TV - POP TV prišlo do opaznih
sprememb, predvsem v smeri izboljšanja glede kršitev določil oglaševanja, ugotovljenih
ob prejšnjih preverjanjih. Pri tem je potrebno opozoriti, da je imel program v času
preverjanja (torej od 23. do 25. avgusta) poletno programsko shemo, po kateri je
programski čas manj zapolnjen z oglasi kot izven poletnega časa.
Dnevna lastna produkcija oddaj v programu MM TV - POP TV, ki je vključevala le
koprodukcijo, je v vseh treh pregledanih dneh dosegala 18 odstotkov, delež produkcije
MM TV v celotni koprodukciji pa je predstavljal 10 odstotkov v vsakem izmed treh
pregledanih dneh.
V programu MM TV - POP TV so ostale kršitve določil o označevanju in ločevanju
oglasov, ter nekaj manjših kršitev določil o omejitvi količine oglasov. Kršitve glede
prekinjanja programa z oglasi oz. vstavljanjem oglasov v program so bile odpravljene.
Svet za radiodifuzijo je na podlagi slednjih ugotovitev sklenil, da ne sprejme sklepa o
novem preklicu radijskega dovoljenja družbi MM TV 1.
Služba za analize programov je z rednim monitoringom televizijskih programov z
nacionalno pokritostjo, Televizije Slovenija 1 in 2, POP TV, Kanala A in TV 3,
nadaljevala v novembru. Kljub temu, da celotna analiza v letu 2000 še ni bila
zaključena, podatki monitoringa kažejo, da se v obeh programih javne televizije ter v
programih POP TV in Kanal A dosledno upoštevajo zakonska določila glede
predvajanja oglasov, v programih javne televizije pa je zaslediti nezadostne deleže
lastne produkcije in nekomercialnih vsebin (določene z Zakonom o RTV Slovenija, 6.
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člen). Številne kršitve določil glede predvajanja oglasov pa je zaslediti v programu TV
3, kjer gre predvsem za močno prekoračene omejitve oglaševanja (tako na uro kot tudi
dnevno) in številne primere prikritega oglaševanja.
Po ukinitvi programa Gajba TV, je Služba za analize programov preverila tudi
televizije, ki so namesto programa Gajba TV začele predvajati program Kanala A
(EPTV, RTV in Idea TV), in ugotovila, da sta Idea TV in RTS predvajali zadostno
količino programa lastne produkcije (dejansko več kot 10 odstotkov dnevno). EPTV pa
je sicer v povprečju dosegla slabih 10 odstotkov, vendar v nekaterih pregledanih dneh le
8 ali 9 odstotkov, lastna produkcija pa seje predvajala le ob zgodnjih jutranjih urah.
2.3.2. Lokalni nekomercialni televizijski programi
Strokovna služba Sveta je v letu 2000 opravila tudi redni letni monitoring desetih
lokalnih nekomercialnih televizijskih programov. Analize programov so pokazale, da so
vsi lokalni nekomercialni TV programi, razen televizije ATV Signal, v povprečju
dosegali predpisani 40-odstotni delež nekomercialnih vsebin. Največji delež
nekomercialnih vsebin je predvajala Loka TV (v povprečju 69 odstotkov).
Dovoljenega deleža komercialnih vsebin dnevno v povprečju ni presegal noben
program, v posameznih dneh pa so delež v manjši meri presegli programi Moj video
TV, TeVe Pika, Studio As in TV Primorka.
Desetodstotni delež lastne produkcije, določen z zakonom (49. člen Zakona o javnih
glasilih), so dosegali vsi programi in so ga tudi presegali za najmanj 10 odstotkov.
Televizijska programa, ki sodita med programe, ki pokrivajo regije z najmanj 10
odstotki prebivalstva Slovenije (med te programe sodita Vaš kanal in VTV - Vaša
televizija), nista dosegla treh ur (oz. 40 odstotkov programskega časa) premiemo
predvajanih nekomercialnih vsebin dnevno, kar je določeno z Merili za opredelitev
lokalnih nekomercialnih televizijskih programov (Uradni list RS, št.: 22/96, 4.
poglavje). Vaš kanal in VTV - Vaša televizija sta v povprečju premierno predvajala 21
in 22 odstotkov nekomercialnih vsebin, oziroma eno uro do uro in pol (Vaš kanal) ter
eno uro do dve uri (VTV - Vaša televizija) dnevno. Vaš kanal ni dosegal niti (za
televizije z manjšo pokritostjo) predpisane ene ure premierno predvajanih
nekomercialnih vsebin lastne produkcije dnevno.
Služba za analize programov je v vseh lokalnih nekomercialnih televizijskih programih
zasledila kršitve določil o predvajanju oglasov: prekoračitve dovoljenega deleža
oglaševanja na uro in kršitve določil o označevanju oz. ločevanju oglasov. Veliko
kršitev je nastalo zaradi prikritega oglaševanja in informativno-komercialnih oddaj. V
oddajah je bilo namreč zaslediti številne primere nedovoljenega prikritega oglaševanja
in neoznačevanja oglasov, tudi sicer pa so se pojavljale daljše oddaje, ki so pretežno
komercialnega značaja oz. se predvajajo z namenom promovirati neko podjetje oz.
dejavnost, določeni izdelek in/ali storitev. Primere prikritega oglaševanje je bilo opaziti
tako v nekomercialnih kot razvedrilnih oddajah, saj so se pogosto pojavljale oddaje
komercialnega značaja, ki niso bile predstavljene kot take in torej niso bile označene kot
komercialne vsebine. Med temi oddajami je posebno izstopala glasbena oddaja SQ
JAM, saj je bila skoraj v celoti komercialnega značaja. V analiziranih lokalnih
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televizijskih programih je bilo zaslediti tudi številne primere neprimerno zasnovanih
sponzoriranih oddaj, ki so neustrezno predstavljale (in ne le omenjale) sponzorja oddaje,
kar je vključevalo predstavljanje izdelkov sponzorja, gostovanje sponzoijevega
predstavnika v studiu, intervju s sponzorjevim predstavnikom in prikazovanje
telefonske številke sponzorja, kar je v nasprotju z zakonskimi določili (64. člen Zakona
o javnih glasilih).
Zaradi predvajanja takšnih oddaj oz. številnih primerov prikritega oglaševanje, je
Strokovna služba Sveta opozorila Združenje lokalnih televizij in ustvarjalcem programa
predstavila natančnejša pojasnila glede spornih primerov.
Svet za radiodifuzijo je na podlagi ugotovitev analize lokalnih nekomercialnih
televizijskih programov sklenil, da se televizije opozori na kršitve, televiziji ATV
Signal pa se postavi rok za uskladitev programa z določili za nekomercialne programe,
do 2. februarja 2001.
Služba za analize programov je junija opravila tudi analizo programa Gorenjske
televizije (ki ga izdaja TELE - TV Kranj), sicer dostopnega preko kabelskih sistemov
na Gorenjskem, na podlagi prošnje za pridobitev statusa lokalnega nekomercialnega
televizijskega programa. Strokovna služba Sveta je ugotovila, da obseg nekomercialnih
vsebin in nekomercialnega programa lastne produkcije ustreza pogojem za pridobitev
nekomercialnega statusa, vendar pa je zasledila več kršitev zakonskih predpisov o
predvajanju oglasov (glede ločevanja oglasov in prekinjanja programa z oglasi) ter
prekoračitev dovoljenega deleža komercialnega programa v dnevnem programskem
času. Na podlagi ugotovitev Strokovne službe in ocene programa je Svet za
radiodifuzijo sklenil, da prošnjo za pridobitev nekomercialnega statusa Gorenjske
televizije Tele TV Kranj zavrne.
2.4.Sprejeti ukrepi
t
Svet je v skladu s svojo nadzorno funkcijo in pooblastili sprejel naslednje ukrepe:
Preklic radijskega dovoljenja izdajateljema MMTV1 in Euro 3 TV:
Svet za radiodifuzijo je sprejel sklep o preklicu radijskega dovoljenja družbe MMTV1,
na oddajni točki Tržič 2, na podlagi ugotovitev Strokovne službe Sveta, da po izteku
dveh dodatnih uskladitvenih rokov, kršitve zakonskih določil glede predvajanja oglasov
v programu MMTV-POP TV niso bile odpravljene.
Svet za radiodifuzijo je sprejel sklep o preklicu radijskega dovoljenja družbe Euro 3 TV,
na oddajni točki Krvavec, na podlagi analiz programa in ugotovitev Strokovne službe
Sveta o neizpolnjevanju prijavljene programske zasnove in sheme, z utemeljitvijo, da
»izdajatelj Euro 3 TV d.o.o. v vseh letih oddajanja ni uspel zagotoviti programa, ki gaje
zapisal v programsko zasnovo, niti zagotoviti zakonsko predpisanega minimalnega
deleža lastne produkcije«.
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Predlog za začetek postopka o prekršku zoper MMTV1, Kanal A in RTV
Slovenija:
Svet za radiodifuzijo je sprejel sklep, da poda predlog za začetek postopka o prekrških
zoper izdajatelja javnega glasila Kanal A in zoper odgovorno osebo izdajatelja, zaradi
kršitev drugega odstavka 25. člena ter prvega odstavka 60. člena Zakona o javnih
glasilih, ugotovljenih v oddaji Mladoporočenci.
Svet za radiodifuzijo je sprejel sklep, da poda predlog za začetek postopka o prekrških
zoper izdajatelja javnega glasila MMTV1 in zoper odgovorno osebo izdajatelja, zaradi
kršitev drugega odstavka 25. člena ter prvega odstavka 60. člena Zakona o javnih
glasilih, ugotovljenih v oddaji Dobro jutro, Slovenija, med oddajama Šport in Vreme ter
med nekaterimi serijami.
Svet za radiodifuzijo je sprejel sklep, da poda predlog za začetek postopka o prekrških
zoper izdajatelja javnega glasila RTV Slovenija in zoper odgovorno osebo izdajatelja,
zaradi kršitev drugega odstavka 25. člena ter prvega odstavka 60. člena Zakona o javnih
glasilih, ugotovljenih v oddaji Dobro je vedeti.
Odvzem statusa nekomercialnega programa Radiu Glas Ljubljane in Radiu
Radlje:
Svet je sprejel sklep o odvzemu statusa nekomercialnega radijskega programa Radiu
Glas Ljubljane, na podlagi ugotovitve, da program Radia Glas Ljubljane bistveno
odstopa od z zakonom in merili opredeljenih pogojev za lokalne nekomercialne radijske
programe, saj je vseboval bistveno premalo nekomercialnih vsebin, ki bi v skladu s
predpisi vsak dan morale obsegati najmanj 40 odstotkov programskega časa med 7. in
22. uro.
Sklep o odvzemu statusa nekomercialnega radijskega programa Radiu Radlje je Svet
sprejel na podlagi ugotovitve o spremenjeni programski shemi in odstopanju od z
zakonom in merili opredeljenih pogojev za lokalne nekomercialne radijske programe,
saj je vseboval bistveno premalo nekomercialnih vsebin, ki bi v skladu s predpisi vsak
dan morale obsegati najmanj 40 odstotkov programskega časa med 7. in 22. uro.
Dodelitev statusa nekomercialnega programa Koroškemu radiu:
Svet je sprejel sklep o dodelitvi statusa nekomercialnega radijskega programa
Koroškemu radiu, na podlagi ugotovitve, da program Koroškega radia izpolnjuje z
zakonom in merili opredeljene pogoje za lokalne nekomercialne radijske programe.
Zaradi neizpolnjevanja zahtev iz Meril pa je Svet zavrnil prošnjo za ugotovitev
nekomercialnega statusa Gorenjske televizije.
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3. Sodelovanje
telekomunikacij

pri

oblikovanju

besedil

zakonov s

področja

medijev

in

Svet je tudi v letu 2000 s svojimi predlogi za ureditev nekaterih področij medijskega
prava sodeloval pri pripravi novega medijskega zakona. Pripravljalca zakona je
opozarjal na problematičnost izvajanja določenih omejitev za RTV programe, ki jih bo
zaradi specifičnosti slovenskega medijskega trga težko izvajati in posledično
nadzorovati. Ministrstvo za kulturo je predloge Sveta delno upoštevalo pri oblikovanju
nadaljnjega besedila.
Svet je MK priporočal tudi pripravo temeljitega pravnega okvira za delovanje
neodvisnega regulatornega telesa in izvedbo postopkov za dodeljevanje in odvzem
dovoljenj za oddajanje.
Posebna pozornost je bila namenjena tudi ureditvi lokalnih radijskih in televizijskih
programov, ki imajo kot taki poseben pomen. Pri tem je opozarjal, da čedalje večja
konkurenca na radijskem trgu terja izdatnejšo pomoč programom, ki so v javnem
interesu (sem sodijo tudi lokalni nekomercialni programi).
Že dalj časa pa Svet opozarja tudi na možnosti uporabe novih digitalnih tehnologij na
medijskem področju, ki bodo kmalu prisotne, ali pa se celo že pojavljajo pri nas, in
katerih uporabo je nujno potrebno zakonsko urediti, pri tem pa paziti, da ureditev ni
preozka spričo hitrega razvoja.
4. Priprava in podpis Dogovora o spoštovanju »Pravil o oglaševanju in
sponzoriranju v TV programih«
Svet je čez vse leto vodil intenzivne aktivnosti v zvezi s pripravo dokumenta, v katerem
se bi podrobneje določila pravila, ki veljajo na področju oglaševanja in sponzoriranja v
TV programih. V ta namen je organiziral več strokovnih posvetovanj, na katerih so
sodelovali predstavniki vseh televizijskih hiš z nacionalnim pokrivanjem (RTV
Slovenija, POP TV, Kanal A, TV 3), na enem izmed srečanj pa tudi predstavniki
nizozemskega regulatornega telesa (Commisariaat voor Media).
Med podpisniki je bil konec leta oblikovan konsenz glede besedila, dokument z
naslovom Dogovor o spoštovanju »Pravil o oglaševanju in sponzoriranju v TV
programih«, pa je bil podpisan v začetku januarja 2001 (doseglijv na straneh
http://www.gov.si/srd). Podpisniki dogovora so Radiotelevizija Slovenija, Kanal A,
skupni zastopnik skupine POP TV, TV 3 in Svet za radiodifuzijo).
Nova pravila strokovna služba uporablja pri izvajanju monitoringa.
5. Mednarodno sodelovanje
Predstavniki Sveta so se v letu 2000 udeležili več mednarodnih srečanj:
•

udeležba na dveh rednih zasedanjih Evropske zveze regulativnih teles (EPRA) v
Parizu in Bratislavi, predstavnik Sveta pa je sodeloval tudi v svetovalnem
odboru predsednika;
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•
•
•
•

udeležba na simpoziju Pravna ureditev radiodifuzije v državah v tranziciji.
Dunaj, 3-5.5.2000;
udeležba na seminarju Ureditev oglaševanja v evropski direktivi TWF, TrierNemčija, 29-31.3.2000;
udeležba na seminarju Audiovizualna politika in kulturne razlike v razširjeni
Evropi, Praga, 5-6.10.2000;
udeležba na 12. Evropskem forumu za film in televizijo, Bologna, 1416.9.2000;

IV. STANJE NA PODROČJU RADIOIDFUZIJE
Na dan 15.februarja 2001 je bilo v Sloveniji 78 radijskih programov, od tega 8
programov javnega servisa RTV Slovenija, 21 lokalnih nekomercialnih in 49
komercialnih programov.
Televizijskih programov je po evidencah Sveta nekaj čez štirideset, pri čemer je treba
upoštevati dejstvo, da precej programov deluje izključno v lokalnih kabelskih sistemih
in za to ne potrebujejo dovoljenja Sveta oziroma URST. Vpisani morajo biti v evidenco
javnih glasil pri Ministrstvu za kulturo, iz katere pa ni razvidno, kateri programi tudi
dejansko delujejo.
Tri TV programe oddaja javni zavod RTV Slovenija, trije programi štejejo med
nacionalne komercialne programe (pokrivajo 80% ali več prebivalstva RS), poleg tega
pa oddaja še devet lokalnih nekomercialnih TV programov.
4.1. Televizija
V letu 2000 se je stanje na televizijskem trgu nekoliko stabiliziralo v primerjavi s
prejšnjimi leti. Število kršitev objavljanja oglasov seje bistveno zmanjšalo, televizijski
programi z nacionalnim pokrivanjem so pridobili Še nekatere dodatne frekvence, tako da
so ti programi danes vidni v vseh slovenskih pokrajinah. Konec leta je prišlo tudi do
kapitalske povezave med skupino izdajateljev programa POP TV in Kanala A
(slednjega je prevzelo vodstvo Produkcije plus), s čemer so znižali stroške nabave
programa in medsebojno uskladili programske sheme. Združitvi ni nasprotoval Urad za
varstvo konkurence, Svet za radiodifuzijo pa je sprejel posebno izjavo, v kateri je
opozoril nove lastnike, da bo vztrajal na programskih zasnovah, na podlagi katerih sta
televiziji pridobili radijska dovoljenja. Konec leta 2000 je Uprava Repubilke Slovenije
za telekomunikacije na zahtevo treh izdajateljev programa POP TV (Tele 59, MMTV in
TV Robin) z odločbo prenesla radijska dovoljenja teh televizij na novoustanovljeno
družbo POP TV d.o.o., katere lastniki so prej omenjeni izdajatelji. Svet je v okviru
postopka podal neobvezujoče mnenje, v katerem prenosu ni nasprotoval, pod pogojem,
da bo v novem programu najmanj 30% domače produkcije.
Kljub vsemu poslovni rezultati televizij v Sloveniji Še vedno niso ugodni. Posebej
zaskrbljujoče je dejstvo, da bodo z novim zakonom naložene, predvsem komercialnim
televizijam, precejšnje dodatne programske in finančne obveznosti, medtem ko so vse
nacionalne komercialne TV hiše v izgubi.
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4.2. Lokalni nekomercialni programi
Svet je novembra 1995 (Uradni list RS, št.66/95) sprejel Merila za opredelitev lokalnih
nekomercialnih radijskih programov in jih v letu 1998 dopolnil (Uradni list RS, št.6465, 1998).
Lokalni nekomercialni program mora obsegati najmanj 40 % tim. nekomercialnih
(izobraževalnih, informativnih, kulturnih) vsebin, največ 15% programa je lahko
namenjenega oglaševanju, poleg tega pa mora izpolnjevati še določila o minimalnem
času trajanja programa in deležu lastne produkcije. Temeljni namen opredelitve
nekomercialnih RTV programov je preprečiti ali omejiti nadaljnjo komercializacijo
slovenskega medijskega prostora ter omogočiti obstoj in razvoj kakovostnih lokalnih
nekomercialnih programov kot dopolnitev in bogatitev nacionalnih RTV programov.
Lokalni nekomercialni programi uživajo določene materialne ugodnosti: pri vzdrževanju
in najemu oddajniške opreme, plačevanju frekvenčnin in pri plačevanju avtorskih
pravic.
Število komercialnih programov (predvsem radijskih) seje v zadnjih nekaj letih izjemno
povečalo (pri čemer interes po novih postajah še vedno ni upadel). Izdajatelji lokalnih
nekomercialnih programov se v razmerah zaostrene konkurence zmerom težje držijo
nekomercialnih programskih konceptov. Ker se, enako kot komercialne postaje,
financirajo pretežno z oglaševalskega denarja, se vedno bolj odločajo za
komercializacijo svojega programa. Tako je Svet pri redni letni analizi programov
ugotovil precej slabe rezultate izvajanja nekomercialnih shem, dvema programoma pa je
tak status tudi odvzel (Radio Radlje, RGL).
Seznam lokalnih nekomercialnih radijskih programov na dan 11.12.2000
ALPSKI VAL
Radio Kobarid d.o.o., Kobarid
RADIO BREŽICE
Radio Brežice d.o.o., Brežice
RADIO CELJE
NT & RC d.o.o., Celje
RADIO KRANJ
Radio Kranj d.o.o., Kranj
RADIO MURSKI VAL
Podjetje za informiranje d.d.. Murska
RADIO PTUJ
Družba radio-tednik Ptuj d.o.o., Ptuj
RADIO SEVNICA
Radio Sevnica, Sevnica
RADIO SORA
Podjetje za informiranje d.o.o., Škofia Loka
RADIO TRBOVLJE
Radio Trbovlje d.o.o., Trbovlje
RADIO UNIVOX
Univox, Podjetje za RTV produkcijo d.o.o.,
Kočevje
ŠTAJERSKI VAL
Radio Šmarje pri Jelšah, Šmarje pri Jelšah

KOROŠKI RADIO
Koroški radio d.o.o., Slovenj Gradec
RADIO CERKNO
Radio Cerkno d.o.o., Cerkno
RADIO GORENC
Radio Gorenc d.o.o., Tržič
RADIO MARŠ
Mariborski radio študent - MARŠ, Maribor
RADIO ORMOŽ
Zavod za informiranje Ormož, Ormož
RADIO ROBIN
Radio Robin d.o.o., Nova Gorica
RADIO SLOVENSKE GORICE
Radio Slovenske Gorice d.o.o., Lenart
RADIO ŠTUDENT
Zavod radio Študent, Ljubljana
RADIO TRIGLAV
Radio Triglav Jesenice d.o.o., Jesenice
STUDIO D
Studio D d.d., Novo mesto
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Marca 1996 (Uradni list RS, št. 22/96) je Svet sprejel tudi Merila za opredelitev
lokalnih nekomercialnih televizijskih programov.
Seznam lokalnih nekomercialnih TVprogramov na dan 31.12.2000
ATV SIGNAL
ATV Babnik & CO d.n.o., Litija
MOJ VTDEO TV
Moj video d.o.o., Selnica ob Dravi
TV CELJE
TV Celje d.o.o. Celje
TV PRIMORKA
V A Video audio film d.o.o., Šempeter
VAŠ KANAL
Televizija Novo mesto d.o.o., Novo mesto

LOKA TV
Loka TV d.o.o., Škofja Loka
TEVE PIKA
Televideo d.o.o., Ljubljana
TV CENTER
Televizija TV Center d.o.o., Trbovlje
VTV - VAŠA TELEVIZIJA
VTV Studio d.o.o., Velenje

Svet za radiodifuzijo je tudi v letu 2000 obravnaval vloge RTV organizacij za pridobitev
statusa lokalnega nekomercialnega programa in status priznal naslednjim programom:
- radijski programi:

Koroški radio

Svet ocenjuje, da je za obstoj kakovostnega tim. »tretjega sektorja«, oziroma
»programov posebnega pomena«, kot jih opredeljuje nastajajoč zakon o medijih, nujno
zagotoviti dodatne materialne ugodnosti oziroma sredstva, in po drugi strani bolje
zakonsko opredeliti obveznosti in položaj tovrstnih programov.
4.3. Radio
Na področju radia Svet ponovno ugotavlja nadaljnje naraščanje interesa po
ustanavljanju novih radijskih postaj, kar traja že več let. Svet ocenjuje (na podlagi analiz
lokalnih radijskih trgov, ki jo je Svet naročil pri usposobljeni agenciji), daje radijski trg
predvsem v urbanih okoljih v večini Slovenije že zasičen (predvsem Maribor, Ljubljana,
Novo mesto, Celje). Kljub temu Uprava RS za telekomunikacije razpisuje nove proste
frekvence prav na teh območjih, čemur Svet nasprotuje.
Na radijskem trgu so se že začeli kazati učinki zasičenosti radijskega trga na urbanih
območjih, saj je v letu 2000 prišlo do lastniškega in programskega povezovanja med
postajami (prodaja Gama MM, prevzem Radia Radlje s strani skupine lastnikov Radia
Plus, povezave istega radia z Radiem Ton Slovenska Bistrica), razmere ob koncu leta pa
kažejo na to, da se bo trend prodaje postaj v letu 2001 še stopnjeval.
Svet bo v prihodnje podpiral predvsem širitev slišnosti obstoječih radijskih programov.
V.

NALOGE SVETA V LETU 2001

Pri opredelitvi nalog za leto 2001 je Svet primoran upoštevati dejstvo, da prihajajoča
zakonodaja (Zakon o medijih, Zakon o telekomunikacijah) prenaša pristojnosti Sveta na
Agencijo za telekomunikacije in radiodifuzijo, ki se bo v letu ustanovila in organizirala
način dela ter prioritete.
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1. Izvajanje nadzora nad dejavnostjo RTV organizacij
Strokovna služba Sveta bo v letu 2001 analizirala vse lokalne nekomercialne programe,
TV programe z nacionalnim pokrivanjem in vse ostale, ki jih obvezuje Evropska
konvencija o čezmejni TV. Ostale programe bo analizirala na podlagi pritožbe ali na
lastno iniciativo. Radijske programe bo Svet spremljal v skaldu z naslednjim načrtom:
1. preverjanje programa lokalnih
nekomercialnih programov (7 dni)
1 krat letno vsi
programi
(ugotavljanje izpolnjevanja programskih obveznosti, ki izvirajo iz zakona, meril za lok.
nekom, programe in ugotavljanje kršitev predpisov)
2. preverjanje komercialnih programov (2 dni)
na pobudo poslušalcev, URST
ali Sveta
(ugotavljanje kršitev predpisov in zahtev glede lastne produkcije)
3.

preverjanje programov RTV Slovenija (7 dni)
programov z nacionalnim pokrivanjem 1 krat letno
(ugotavljanje kršitev predpisov o oglaševanju)

preverjanje

Analize lokalnih nekomercialnih programov se konec leta predstavijo v skupnem
poročilu, ki obsega analize vsakega programa posebej, ter analizo trendov na tem
področju.
Analize programov RTV Slovenija se prav tako predstavijo v skupnem poročilu, ki
vsebuje predvsem podatke o kršitvah oglaševalskih predpisov.
Analize komercialnih programov se predstavijo sproti.
Delovni načrt monitoringa TV programov za leto 2001 obsega:
1. programi RTV Slovenija z nacionalnim pokrivanjem
vsakodnevna
informativna kontrola na podlagi telemetričnih podatkov, analiza celotedenskega
programa enkrat na dva meseca
(ugotavljanje kršitev predpisov o oglaševanju)
2. komercialni TV programi z nac. pokrivanjem
vsakodnevna
informativna kontrola na podlagi telemetričnih podatkov, analiza celotedenskega
programa enkrat na dva meseca
(ugotavljanje skladnosti programa s predpisi)
3.

preverjanje enotedenskega programa lokalnih
nekomercialnih programov
1 krat letno vsi
programi
(ugotavljanje izpolnjevanja programskih obveznosti, ki izvirajo iz zakona, meril za lok.
nekom, programe in ugotavljanje kršitev predpisov)

4.

preverjanje ostalih programov
URST ali Sveta
(ugotavljanje skladnosti programa s predpisi)
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na pobudo gledalcev.

16. marec 2001

Analize lokalnih nekomercialnih TV programov se konec leta predstavijo v skupnem
poročilu, ki obsega analize vsakega programa posebej, ter analizo trendov na tem področju.
Analize programov z nacionalnim pokrivanjem se predstavijo redno na dva meseca.
Analize ostalih programov se predstavijo sproti.
Posebna pozornost se bo namenila vprašanjem prikritega oglaševanja in zaščite otrok in
mladoletnikov.
Na področju izvajanja nadzora nad pluralizmom lastništev v medijih bo Svet za
radiodifuzijo posebej budno spremljal nakupe PID-ov v medijih, ki so v zadnjem času
dobili zaskrbljujoče razsežnosti, ter dogajanju na trgu komercialnih televizij.
2. Odpiranje javnosti
Svet za radiodifuzijo namerava v letu 2001 več pozornosti nameniti sodelovanju z
javnostmi, zato je konec leta 2000 sprejel sklep o ustanovitvi javnega glasila V ETRU,
ki bo obravnavalo področje radiodifuzije in bo namenjeno predvsem zainteresiranim
javnostim. Glasilo bo izhajalo štirikrat letno v nakladi 250 izvodov.
3. Oblikovanje strategije razpisovanja in dodeljevanja radiodifuznih kanalov
Zasičenost trga radiodifuznih medijev narekuje nujno oblikovanje strategije nadaljnjega
razpisovanja in dodeljevanja radiodifuznih kanalov. Pri tem mora sodelovati tako
telekomunikacijski sektor, kot nosilci kulturne politike. To bo po mnenju Sveta ena
prvih in temeljnih nalog nove agencije.
4. Mednarodno sodelovanje
Svet načrtuje nadaljnje sodelovanje pri delu mednarodnih strokovnih organizacij in na
strokovnih srečanjih, še posebej pa v Evropski zvezi regulativnih teles ter delovnih
telesih Sveta Evrope in Evropske skupnosti.
VI. SKLEPNE UGOTOVITVE IN PREDLOGI
1. Svet ocenjuje:
• da je načrtovana združitev področij telekomunikacij in radiodifuzije v skupni
agenciji (ki jo ustanavljata prihajajoča zakona o medijih in telekomunikacijah)
slaba rešitev, saj vsebinsko področji ne sodita skupaj;
• da mu je uspelo v letu 2000 zagotoviti spoštovanje temeljnih pravil na trgu TV
programov z nacionalnim pokrivanjem, in da bo v prihodnje več pozornosti
treba posvetiti radijskim in lokalnim televizijskim programom;
• da je nujno oblikovanje strategije razpisovanja in dodeljevanja radiodifuznih
kanalov, saj v večini Slovenije nadaljnje množenje števila izdajateljev ni
smotrno;
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•
•

da je nujno zagotoviti nekomercialne vire financiranja programov »posebnega
pomena«, predvsem pa lokalnih radijskih programov;
da je po sprejemu novega zakona o medijih potrebno pomagati domači avdiovizualni produkciji pri kandidiranju za sredstva evropskih programov.

2. Svet predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, da:
• sprejme poročilo Sveta za radiodifuzijo Republike Slovenije;
• pri sprejemanju medijske zakonodaje upošteva stališča Sveta ter priporočila
skupine ekspertov Sveta Evrope glede osnutka Zakona o medijih.

Zapisal:
Matjaž Gerl
sekretar Sveta
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dr. Sandra Bašič-Hrvatin
predsednica Sveta
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