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Spoštovani! 
 
Za nami je uspešno izpeljana osemnajsta sezona projekta ŠKL in da je tako, se imamo zahvaliti tudi 
lokalnim TV postajam v Sloveniji, ki nas podpirate, ter predvajate našo TV oddajo ŠKL skozi celo 
sezono. 
 
Ker je pred nami že 19. sezona ŠKL in ker se bomo tudi letos trudili ustvariti še bolj zanimivo oddajo 
ŠKL bi vas želeli povabili, da se nam znova ali pa čisto na novo pridružite v skupnem sodelovanju ter 
uvrstite oddajo ŠKL tudi v vašo programsko shemo za sezono 2013-2014 (oktober-junij). 
 
Za lažjo organizacijo in posledično uvrstitev naše oddaje v vaš program, smo letos s pripravami 
terminskega plana predvajanja naših oddaj malo pohiteli in tako že dobili potrditev s strani POPtv-
ja oz. Kanala-A, kjer se bo v šolskem letu 2013-2014 vsako soboto zvečer ob 19.00 premierno 
predvajala oddaja ŠKL, ponovitev pa bo sledila v nedeljo dopoldne ob 9.40 na Kanalu A. S 
predvajanji oddaj začnemo 29.9.2013, zaključimo pa s 1.6.2014. 
 
V primeru, da bi vaša TV postaja želela od oktobra 2013 do maja 2014 predvajati našo oddajo, vam 
v prilogi že pošiljamo dva izvoda pogodbe o sodelovanju, ki ju, prosimo, izpolnite in ju z vsemi 
potrebnimi podatki vrnite na naslov Zavod ŠKL Ljubljana, Brezovce 9, 1236 Trzin. 
 
Ob sodelovanju z različnimi postajami moramo spoštovati naš osnovni dogovor s Pro Plus oz 
Kanalom A, zato vas prosimo, da oddajo ŠKL predvajate po predvajanju na Kanalu A, se pravi od 
ponedeljka dalje. V sezoni bomo tako kot v preteklih pripravili 36 oddaj.  
 
Za lažjo organizacijo dela in pravočasno pošiljanje pošte oz. nosilcev z oddajo, vas prosimo za 
spodnje informacije.  
 
Ime TV postaje: 
Naslov (ulica): 
Mesto in poštna številka: 
Telefonska števila: 
Naslov spletne strani: 
E-naslov: 
Ime odgovorne osebe za ŠKL: 
Telefonska številka odgovorne osebe: 
E-naslov odgovorne osebe: 
Dan in ura objave oddaje ŠKL na TV postaji: 
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Termine predvajanja oddaje na vaši lokalni televiziji bomo objavili na spletni strani www.skl.si in v 
Newslettr-ju ŠKL, ki bo na šole in vse ostale e-naslove poslan 2x mesečno. Ob terminu bi radi 
objavili tudi logotip postaje, zato prosimo, da nam ga posredujete in sicer v enem izmed grafičnih 
formatov (.cdr, .eps, .ai, .jpg). Želene podatke in logotipe nam lahko posredujete po elektronski poti 
na naslov: skl@skl.si.  
 
TV oddajo ŠKL vam bomo v letošnji sezoni posredovali po elektronski poti, in sicer bo na razpolago 
na internet povezavi, ki vam jo bomo posredovali po vsaki nedeljski oddaji na Kanalu A 
(predvidoma bo vsaka oddaja na razpolago za prenos v nedeljo popoldan).  Izjemoma boste lahko 
oddajo dobili tudi na DVD-ju. Ob tem vas obveščamo, da je naša oddaja v formatu 16:9 v katerem 
vam jo bomo tudi posredovali.  
 
Podpisan izvod pogodbe o sodelovanju in izpolnjen obrazec z podatki nam prosimo pošljite po 
navadni pošti na naslov: Zavod ŠKL Ljubljana, Brezovce 9, 1236 Trzin. 
 
Za dodatna splošna vprašanja smo vam na voljo po telefonu ali po elektronski pošti. Kontaktna 
oseba je tehnični vodja TV oddaje Dalibor Tošić, tehnični vodja, dalibor.tosic@skl.si, 01 54 83 757, 
051 863 900.  
 
V upanju na uspešno sodelovanje vas lepo pozdravljamo! 
 
 
 
 

Za Zavod ŠKL Ljubljana 
Tina Korošec 

Izvršna direktorica 
 
 
 
 
 
 
 
 
V Trzinu, Junij 2013 
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