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I. UVOD 

Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) je pričel delovati avgusta leta 2001, na 
podlagi Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 35/01 in kasnejše spremembe; v nadaljnjem 
besedilu: ZMed). Ustanovljen je bil z Odlokom o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list 
RS, št. 62/01).  
 
Svet ima sedem članov, ki jih za dobo pet let na podlagi javnega poziva imenuje Državni 
zbor na predlog slovenskih univerz, Kulturniške zbornice Slovenije, Gospodarske zbornice 
Slovenije, Društva novinarjev Slovenije ter izmed kandidatov, ki kandidaturo vložijo sami, če 
so strokovnjaki s področij: prava, telekomunikacij in informatike, avdiovizualne kulture, 
ekonomije, novinarstva in komunikologije, in sicer: 
 

• dr. Sandra Bašič-Hrvatin, predsednica  
• dr. Peter Grilc, namestnik predsednice 
• Darko Brlek 
• Rudolf Cipot 
• mag. Rok Mencej 
• Majda Vukelić 
• mag. Jože Zrimšek 

 
Tehnično, strokovno, finančno in administrativno podporo za delovanje sveta v skladu s 103. 
členom ZMed, je dolžna izvajati Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (v 
nadaljevanju: Agencija). Svet tako nima lastne strokovne službe in ne upravlja samostojno s 
finančnimi sredstvi, ki jih potrebuje za svoje delovanje. Sredstva za delo Sveta se na predlog 
Agencije v skladu s 103. členom ZMed zagotovijo iz državnega proračuna, po nalogu Sveta 
pa s temi sredstvi upravlja Agencija. 
 
 
 



II. PRISTOJNOSTI IN NAČIN DELA SVETA ZA RADIODIFUZIJO 

 
Svet za radiodifuzijo je neodvisno strokovno telo, ki v skladu s 100. členom ZMed izvaja 
naslednje naloge: 
 

- daje Agenciji pobude za izvajanje strokovnega nadzora nad izvajanjem programskih 
zahtev in omejitev iz ZMed 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 odločitve za predhodno mnenje Agencije v zvezi z omejevanjem 
koncentracije; 

- ocenjuje stanje na področju radijskih in televizijskih programov; 
- 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; 

- pripravlja za državni zbor letna poročila oziroma ocene stanja na področju 
radiodifuzije in predloge za izboljšanje stanj; 

- izvaja druge naloge v skladu z ZMed in aktom o ustanovitvi. 
 
Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 43/04 in 86/04-ZVOP-1, v nadaljnjem 
besedilu: ZEKom) določa vlogo Sveta pri uvedbi postopka javnega razpisa za dodelitev 
radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije ter pri oceni in izbiri ponudnikov, ki kandidirajo 
na javnem razpisu. 
 
Način dela Sveta ureja Poslovnik Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS št. 89/01, v 
nadaljnjem bedesilu: Poslovnik). Skladno z 9. členom Poslovnika, Svet odloča na rednih, 
izrednih in korespondenčnih sejah, za pripravo strokovnih podlag pa lahko ustanovi stalne ali 
občasne strokovne delovne skupine (1. odstavek 27. člena Poslovnika). 
 
V letu 2005 je imel Svet sedem rednih sej in sicer: 
 

• 33. seja - 01.02.2005  
• 34. seja - 11.03.2005  
• 35. seja - 25.04.2005  



• 36. seja - 30.05.2005 
• 37. seja - 14.07.2005  
• 38. seja - 28.09.2005 
• 39. seja - 28.11.2005 



III. DEJAVNOSTI SVETA V LETU 2005 

Pobude za strokovni nadzor 

Na podlagi ZMed daje Svet Agenciji pobude za izvajanje strokovnega nadzora nad 
izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz ZMed ter sprejema letni načrt za izvajanje tega 
nadzora. 
 
Svet je s strani Agencije prejel predlog letnega načrta strokovnega nadzora nad izvajanjem 
programskih zahtev in omejitev iz Zakona o medijih za leto 2005 in na svoji 35. seji sprejel 
sklep št. 750-18/2005/2, s katerim je sprejel s strani Agencije predlagan letni načrt 
strokovnega nadzora nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz Zakona o medijih za 
leto 2005. 
 
Sprejet letni načrt izvajanja strokovnega nadzora nad programskimi zahtevami in omejitvami 
iz ZMed za leto 2005 obsega:  

 
1. Strokovni nadzor radijskih in televizijskih programov, ki izhaja iz nadaljevanja postopkov 

strokovnega nadzora iz leta 2004 (14 programov, na katere se veže več postopkov) 
  

• nadzor televizijskih programov – predvidoma analiza enega dneva predvajanih 
programov glede zadevnih kršitev oziroma kasneje analiza dodatnih dni, če se 
izkaže, da kršitve niso bile opravljene, in se postopki nadaljujejo: Televizija Slovenija 
1, Televizija Slovenija 2, Televizija Maribor - Tele M, POP TV, Kanal A, TV 3, NET 
TV, TV Pika. 

 
• nadzor radijskih programov – predvidoma analiza enega dneva predvajanega 

programa glede zadevnih kršitev oziroma kasneje analiza dodatnih dni, če se izkaže, 
da kršitve niso bile opravljene, in se postopki nadaljujejo: Radio Slovenia 
International, Radio Koper, Radio Maribor, Prvi Program Radia Slovenija – Program 
A1, Drugi Program Radia Slovenija – Program Val 202, Tretji Program Radia 
Slovenija – Program ARS 

 
• natančnejši podatki so razvidni iz priloge Seznam postopkov iz leta 2004, ki so 

podlaga za nadzor v letu 2005. 
 

2. Strokovni nadzor radijskih in televizijskih programov s statusom programa posebnega 
pomena, ki jim je bil status dodeljen do konca leta 2004 (najmanj 5 programov): 

 
• Pri vsakem od izbranih radijskih ali televizijskih programov s statusom posebnega 

pomena bo analiza zajela nadzor enega dneva predvajanega programa ter 
pregled in klasifikacijo programskih vsebin v 7 dneh predvajanega programa 
glede izvajanja programskih zahtev in omejitev v skladu s pristojnostmi Agencije 
(na podlagi druge alineje drugega odstavka 109. člena ZMed – nadzor izvajanja 
zakonskih določb o radijskih in televizijskih programih posebnega pomena, ki 
izhajajo iz 3. oddelka drugega poglavja ZMed). 

 



• Če se ob preverjanju izpolnjevanja programskih zahtev in omejitev za programe 
posebnega pomena ugotovijo tudi morebitne kršitve zakonskih določb iz prve 
alineje drugega odstavka 109. člena ZMed (to je tistih, ki veljajo za vse radijske in 
televizijske programe), se uvedejo posebni postopki za obravnavo teh kršitev in  
se na podlagi teh postopkov kasneje preveri dodatne dneve predvajanih 
programov. 

 
3. Strokovni nadzor radijskih in televizijskih programov na podlagi vlog za status programa 

posebnega pomena (neznano število programov, odvisno od števila vlog): 
 
analiza enega dneva predvajanega programa glede na programske zahteve in omejitve 
za programe posebnega pomena ter pregled in klasifikacija programskih vsebin v 7 dneh 
predvajanega programa (na podlagi Pravilnika o programih posebnega pomena (Uradni 
list RS, 85/02)). 

 
4. Strokovni nadzor radijskih in televizijskih programov, ki: 

• nimajo statusa programa posebnega pomena v Republiki Sloveniji, 
• niso zajeti v katero izmed gornjih točk strokovnega nadzora, 
• imajo veljavno radijsko oz. televizijsko dovoljenje za izvajanje dejavnosti 
 (najmanj 2 programa). 
 
Trenutno je v Sloveniji 52 radijskih in 17 televizijskih programov, ki ustrezajo tem 
kriterijem. Analiza bo zajela nadzor enega dneva predvajanega radijskega ali 
televizijskega programa glede izvajanja programskih zahtev in omejitev v skladu s 
pristojnostmi Agencije (strokovni nadzor programskih zahtev in omejitev, ki izhajajo iz 5. 
oddelka drugega poglavja ZMed oz. 84. do 99. člena ZMed).  
 
Ker je zlasti pri strokovnem nadzoru programov, vključenih v prvo in drugo točko 
predloga letnega načrta strokovnega nadzora za 2005, mogoče pričakovati preverjanje 
dodatnega števila dni predvajanih programov, ki ga zdaj še ni mogoče predvideti, 
dodatne pobude za preverjanje programov pa lahko poda tudi Svet, za strokovni nadzor 
programov pod točko 4 predlagamo izbor najmanj dveh programov. To število se lahko 
med letom poveča, če bi to dopuščala razpoložljivost snemalne opreme in kadrovske 
zmogljivosti. 
 

5. Strokovni nadzor radijskih in televizijskih programov na podlagi dodatnih pobud Sveta  
 
Nadzor izvajanja programskih zahtev in omejitev v skladu s prvo alinejo prvega odstavka 
100. člena ZMed. Število programov in obseg strokovnega nadzora na podlagi pobud 
Sveta je odvisno od števila in vsebine pobud. 

 
 
6. Izdelava letnega poročila o uresničevanju programskih zasnov in doseženih deležih 

evropskih avdiovizualnih del, glede na poročila izdajateljev po 14. in 91. členu ZMed (za 
preteklo leto) 

 
Agencija bo pripravila zbirni poročili: 
 
• na podlagi prispelih podatkov o izvajanju radijske in televizijske dejavnosti ter 

uresničevanju programske zasnove in  
• na podlagi podatkov o doseženih deležih evropskih avdiovizualnih del v letnem 

oddajnem času za preteklo leto, znotraj katerih morajo biti posebej prikazani podatki 
o deležih lastne produkcije, slovenskih avdiovizualnih del, avdiovizualnih del 
neodvisnih producentov in novih avdiovizualnih del neodvisnih producentov. 



 
Podatke iz prve alineje so po 14. členu ZMed Agenciji dolžni posredovati izdajatelji radijskih 
in televizijskih programov vsako leto do konca meseca marca. Podatke za poročilo iz druge 
alineje pa bo Agencija črpala iz poročil, ki so jih izdajatelji televizijskih programov po 91. 
členu ZMed dolžni posredovati Agenciji in Ministrstvu za kulturo vsako leto do konca meseca 
februarja. 

 
V primerih, ko bi lahko šlo za neskladja izvajanih programskih zasnov s prijavljenimi, bo 
Agencija z analizo predvajanih radijskih ali televizijskih programov preverila njihovo skladnost 
s prijavljenimi programskimi zasnovami. 
 
 
Poleg letnega načrta strokovnega nadzora nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev iz 
Zakona o medijih za leto 2005 je Svet podal tudi naslednje pobude za strokovni nadzor: 
 

- Svet je na podlagi prve alineje 1. odstavka 100. člena ZMed v zvezi s predlogom 
Agencije za pobudo za strokovni nadzor televizijskega programa TV PIKA na svoji 
37. seji dne 14.07.2005  sprejel sklep št. 750-18/2005/5, s katerim je Agenciji podal 
pobudo za strokovni nadzor televizijskega programa TV PIKA skladno z njenim 
predlogom za pobudo za strokovni nadzor št. 740-42/2005/1 z dne 21.06.2005. 

 
- Svet je na podlagi prve alineje 1. odstavka 100. člena ZMed v zvezi s predlogom 

Agencije za pobudo za strokovni nadzor televizijskih programov Televizija Slovenija 1 
/SLO1/ in Televizija Slovenija 2 /SLO2/ na svoji 38. seji dne 28.09.2005 sprejel sklep 
št. 750-39/2005/2, s katerim je Svet Agenciji podal pobudo za strokovni nadzor 
programov Televizija Slovenija 1 /SLO1/ in Televizija Slovenija 2 /SLO2/ skladno s 
predlogom Agencije za pobudo za strokovni nadzor št. 740-63/2005/3 z dne 
28.09.2005 in sicer za program Televizija Slovenija /SLO1/ strokovni nadzor 
programa z dne 16.08.2005, za program Televizija Slovenija 2 /SLO2/ pa strokovni 
nadzor programa z dne 17.08.2005. 

 
- Svet je na podlagi prve alineje 1. odstavka 100. člena ZMed v zvezi s prijavo družbe 

POP TV, d.o.o., Kranjčeva 26, Ljubljana, na svoji 39. seji dne 28.11.2005,  sprejel 
sklep št. 750-46/2005/2, s katerim Agenciji ni podal nove pobude za strokovni nadzor 
televizijskega programa TV Paprika, ker je postopek strokovnega nadzora pri Agenciji 
že v teku. Z istim sklepom je Svet Agenciji podal pobudo za strokovni nadzor 
televizijskega programa MTV Adria skladno s pritožbo družbe POP TV, d.o.o., 
Kranjčeva 26, Ljubljana, in sicer za strokovni nadzor nad izvajanjem določb Zakona o 
medijih, ki zadevajo ločevanje oglasov od ostalih programskih vsebin, in obseg lastne 
produkcije. 

 
 

Dovoljenja za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti 

 
Postopek izdaje dovoljenja za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (dovoljenje) urejata 
ZMed in Pravilnik o dovoljenjih za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (Uradni list RS 
št.67/02, Pravilnik o dovoljenjih). Dovoljenje se izda na podlagi javnega razpisa po postopku, 
ki ga določa ZEKom, pod pogoji iz 104. člena ZMed. Pravilnik o dovoljenjih določa, da se 
dovoljenje za opravljanje radijske ali televizijske dejavnosti skladno z določili ZMed izda v 
odločbi o dodelitvi radijskih frekvenc, ki je urejena v ZEKomu. Kadar dejavnost izdajatelja ni 



vezana na uporabo frekvenc, se dovoljenje izda brez javnega razpisa, na podlagi odločbe o 
vpisu v razvid medijev (2. odstavek 105. člena ZMed).  
 

Kadar je dejavnost izdajatelja vezana na uporabo frekvenc se torej izda dovoljenje za 
izvajanje dejavnosti na podlagi javnega razpisa. V letu 2005 je Svet na svoji 33. seji 
ocenjeval ponudnike, ki so oddali popolno ponudbo na javni razpis za oddajno točko 
Pečarovci 95,7 MHz, in v predmetni zadevi izdal obrazložen predlog izbire, vendar do izdaje 
odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc s strani Agencije ni prišlo, kar pomeni, da dovoljenje ni 
bilo izdano. 
 
V letu 2005 Svet ni prejel v obravnavo nobene vloge za dovoljenje za izvajanje radijske 
oziroma televizijske dejavnosti, kadar dejavnost izdajatelja ni vezana na uporabo radijskih 
frekvenc. 
 
Svet je na svoji 37. seji obravnaval vlogo družbe Radio Morje, d.o.o., za prenos odločbe o 
dodelitvi radijskih frekvenc na družbo Forcom, d.o.o.. Ker je v odločbi o dodelitvi radijskih 
frekvenc vsebovano tudi dovoljenje za izvajanje dejavnosti je pred prenosom odločbe o 
dodelitvi radijskih frekvenc, skladno s drugo alinejo 100. člena ZMed, potrebno pridobiti 
soglasje Sveta za prenos dovoljenja za izvajanje dejavnosti. Svet je sprejel sklep št. 750-
29/2005/2, s katerim je Agenciji dal soglasje k prenosu dovoljenja za izvajanje radijske 
dejavnosti iz družbe Radio Morje, d.o.o., na družbo Forcom, d.o.o.. 
 
 

Statusi programov posebnega pomena 

Po ZMed imajo status programa posebnega pomena vsi radijski in televizijski programi, 
katerih izdajatelj je RTV Slovenija. Status programa posebnega pomena imajo tudi programi, 
za katere so njihovi izdajatelji pridobili odločbo Agencije ali Ministrstva za kulturo. Za 
pridobitev statusa, mora program izpolnjevati pogoje, kot jih določata ZMed in Pravilnik o 
programih posebnega pomena (Uradni list RS, št. 85/02). O podelitvi nepridobitnega 
radijskega ali televizijskega programa odloča Ministrstvo za kulturo po predhodnem mnenju 
Sveta, o podelitvi statusa lokalnega, regionalnega in študentskega programa posebnega 
pomena pa odloča Agencija po predhodnem mnenju ministrstva na predlog Sveta. 
 
Svet je v letu 2005 obravnaval pet vlog za pridobitev statusa programa posebnega pomena, 
ki mu jih je v obravnavanje posredovala Agencija, in sicer: 

• vlogo družbe Naš Čas, d.o.o., za podelitev statusa lokalnega radijskega programa 
programu Radio Velenje; 

• vlogo Televideo, d.o.o., za podelitev statusa regionalnega televizijskega programa 
programu TV Pika; 

• vlogo družbe Loka TV, d.o.o., za podelitev statusa lokalnega televizijskega programa 
programu Deželna televizija Loka; 

• vlogo družbe Kabelska produkcija, d.o.o., za podelitev statusa nepridobitnega 
programa posebnega pomena programu i-TV; 

• vlogo družbe Poseidon, d.o.o., za podelitev statusa nepridobitnega programa 
posebnega pomena programu Čarli TV. 

 
Svet je v vseh primerih podal pozitiven predlog oziroma pozitivno predhodno mnenje za 
dodelitev statusa programa posebnega pomena navedenim programom. 
 
 



Do konca leta 2005 so pridobili status programa posebnega pomena naslednji programi: 
 

• Radijski programi s statusom programa posebnega pomena 
 

 lokalni regionalni študentski nepridobitni 
ime 
programa 

1.  Radio Robin 
2.  Radio Alpski 

val 
3.  Radio Odmev 
4.  Radio Gorenc 
5.  Radio Univox 

1. Radio Kum 
2. Radio Kranj-

Gorenjski 
megasrček 

3. Radio Triglav 
4. Radio Murski val 
5. Radio Sora 
6. Studio D Novo 

mesto 
7. Radio Ptuj 
8. Koroški radio 
9. Radio Slovenske 

gorice 
10. Radio Celje 
11. Radio Štajerski val 
12. Radio Velenje 

1. Mariborski 
radio Študent-
MARŠ 

1. Radio Ognjišče 

 
 

• Televizijski programi s statusom programa posebnega pomena 
 

 lokalni regionalni študentski nepridobitni 
ime 
programa 

1.  TV Primorka 
2.  ATV Signal 

Litija 
3.  Kanal 10 
4.  Gorenjska 

televizija-GTV 
5.  Televizija 

Celje 

1. RTS 
2. Vaš kanal 
3. Vaša televizija 

(VTV) 

 1. I-TV 
2. Čarli TV 

 
 

Odločitve za predhodno mnenje Agencije glede omejevanja 
koncentracije medijev 

 

58. člen ZMed določa, da za pridobitev dvajset ali več odstotkov lastninskega ali 
upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega 
ali televizijskega programa potrebno soglasje Ministrstva za kulturo, ki ga izda po 
predhodnem soglasju Agencije. Skladno s 5. točko 1. odstavka 100. člena, Svet sprejme 
odločitev za predhodno mnenje Agencije. 
 
Agencija je Svetu v odločitev poslala sedem vlog za predhodno mnenje po 58. členu ZMed. 
Svet je o njih odločal in naslednje sklepe: 
 



1. 750-17/2005/2: Svet za radiodifuzijo daje pozitivno mnenje k predlaganim pridobitvam 60 
odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic 
vložnika družbe Sivent, d.d., Železna cesta 18, 1000 Ljubljana, v premoženju družbe 
Xtension, d.o.o., izdajatelja televizijskih programov NetTV in Net XXL. 

 
2. 750-23/2005/2: Svet za radiodifuzijo daje pozitivno mnenje k predlaganim pridobitvam 

37,54 odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih 
pravic vložnika družbe Studio D, d.d., Seidlova cesta 29, Novo mesto, v premoženju 
družbe Regionalna radijska postaja Radio Kum Trbovlje, d.o.o., Trg svobode 11a, 
Trbovlje, izdajateljice radijskega programa Radio Kum. 

 
3. 750-25/2005/2: Svet za radiodifuzijo ne bo sprejel odločitve za predhodno mnenje 

Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS v zvezi z omejevanjem koncentracije 
glede vloge Kolmar ena, d.o.o., ker Svet za radiodifuzijo, skladno z 58. členom Zakona o 
medijih, ni pristojen za odločanje po 58. členu Zakona o medijih v primerih, ko vložnik ni 
izdajatelj medija.  

 
4. 750-27/2005/2: Svet za radiodifuzijo ne bo sprejel odločitve za predhodno mnenje 

Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS v zvezi z omejevanjem koncentracije 
glede vloge Občine Škofja Loka, ker Svet za radiodifuzijo, skladno z 58. členom Zakona 
o medijih, ni pristojen za odločanje po 58. členu Zakona o medijih v primerih, ko vložnik ni 
izdajatelj medija. 

 
5. 750-35/2005/2: Svet za radiodifuzijo ne bo sprejel odločitve za predhodno mnenje 

Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS v zvezi z omejevanjem koncentracije 
glede vloge družbe Tehnoservis, d.o.o., Suha 23, Škofja Loka, ker veljavna zakonodaja 
ne predpisuje meril za odločanje po 58. členu Zakona o medijih v primerih, ko vložnik ni 
izdajatelj medija.  

 
6. 750-36/2005/2: Svet za radiodifuzijo ne bo sprejel odločitve za predhodno mnenje 

Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS v zvezi z omejevanjem koncentracije 
glede vloge Irene Vide, Gotna vas 26, Novo mesto, ker veljavna zakonodaja ne 
predpisuje meril za odločanje po 58. členu Zakona o medijih v primerih, ko vložnik ni 
izdajatelj medija.  

 
7. 750-37/2005/2: Svet za radiodifuzijo ne bo sprejel odločitve za predhodno mnenje 

Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS v zvezi z omejevanjem koncentracije 
glede vloge družbe Krat, storitvene dejavnosti, d.o.o., Ul. Klementa Juga 10, Solkan, ker 
veljavna zakonodaja ne predpisuje meril za odločanje po 58. členu Zakona o medijih v 
primerih, ko vložnik ni izdajatelj medija.  

 
Iz navedenih sklepov je moč ugotoviti, da je Svet spremenil prakso pri odločanju v primerih, 
ko vložnik vloge za pridobitev dvajset ali več odstotkov lastninskega ali upravljavskega 
deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja radijskega ali 
televizijskega programa ni hkrati tudi izdajatelj medija, ker pozitivna zakonodaja, to je ZMed, 
ne predpisuje meril za odločanje v tovrstnih primerih. ZMed v 58. členu govori le o tem, kdaj 
pristojno ministrstvo zavrne izdajo soglasja v primerih, ko je vložnik vloge hkrati tudi izdajatelj 
medija in pridobiva lastninski delež oziroma delež glasovalnih pravic v drugem izdajatelju 
medija. Vsako odločanje, pa čeprav po prostem preudarku, mora biti v skladu z veljavnimi 
predpisi, v primeru diskrecijske pravice, pa mora biti podan poleg namena tudi obseg te 
pravice. Skladno z navedenim Svet do ureditve zadevne problematike ne bo podajal 
predhodnega mnenja v tovrstnih primerih. S tem ne bo onemogočeno delo Ministrstva za 
kulturo, ki je pristojno za reševanje vlog po 58. členu ZMed, saj zakon, ki ureja splošni 
upravni postopek, določa, da lahko pristojni organ, ki v določenem roku ne prejme mnenja 
drugega organa, izda odločbo tudi brez mnenja. 



Javni razpis za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje 
radiodifuzije 

Svet je na 32. seji, dne 14.12.2004, obravnaval in ocenjeval popolne ponudbe, ki so prispele 
na javni razpis, objavljen v Uradnem listu RS št. 61 dne 04.06.2004. Na tej seji je Svet 
ocenjeval ponudbe, ki so prispele na javni razpis za naslednje oddajne točke: 

- Ajdovščina 91,2 MHz 
- Ajdovščina 93,9 MHz 
- Ajdovščina 97,9 MHZ 
- Dornberk 2 104,5 MHz 
- Idrija 2 90,2 MHz 
- Kanin 102,1 MHz 
- Koper 107,2 MHz 
- Krško 105,0 MHz 
- Lendava K44 
- Ljubljana 92,6 MHz 
- Ljubljana 100,8 MHz 
- Lucija 100,1 MHz 
- Mali Ločnik 106,8 MHz 
- Podvelka 1 K41 
- Tolmin101,3 MHz 
- Vrhnika 90,2 MHz 

 
Popolne ponudbe, ki so prispele na javni razpis za oddajno točko Pečarovci 95,7 MHz, je 
Svet obravnaval in ocenjeval na 33. seji 01.02.2005. 
 
Skladno z tretjim odstavkom 44. člena ZEKom mora Svet poslati Agenciji obrazložen predlog 
izbire v 60 dneh po prejemu ponudb in poročila Agencije. Svet je na tej podlagi v letu 2005 
izdal 17 obrazloženih predlogov in sicer: 
 

- št. 750-13/2005/16, da se prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko 
postajo na oddajni točki Ajdovščina na frekvenci 91,2 MHz za pokrivanje območja 
med Ajdovščino in Vipavo dodeli ponudniku Quadrum, d.o.o., RTV produkcija, Tomaj 
33, 6221 Dutovlje, ki ga zastopa pooblaščenec odvetnik mag. Janez Tekavc, za 
program Radio Val. 

- št. 750-13/2005/17, da se prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko 
postajo na oddajni točki Ajdovščina na frekvenci 93,9 MHz za pokrivanje območja 
med Ajdovščino in Vipavo dodeli ponudniku RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, javni 
zavod, Kolodvorska 2, Ljubljana, ki ga zastopa Aleks Štakul, za program Radio 
Slovenia International/Radio Si. 

- št. 750-13/2005/18, da se prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko 
postajo na oddajni točki Ajdovščina na frekvenci 97,9 MHz za pokrivanje območja 
med Ajdovščino in Vipavo dodeli ponudniku Radio Ognjišče, d.o.o., Trg Brolo 11, 
Koper, ki ga zastopa pooblaščenka odvetnica Mateja Maček, za program Radio 
Ognjišče. 

- št. 750-13/2005/3, da se prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko postajo 
na oddajni točki Dornberk 2 na frekvenci 104,5 MHz za pokrivanje območja med 
Novo Gorico, Vrtojbo, Branikom in Ajdovščino dodeli ponudniku R DOMŽALE, 
trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljanska 36, Domžale, za program Radio 
Hit. 

- 750-13/2005/20, da se prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko postajo 
na oddajni točki Idrija 2 na frekvenci 90,0 MHz za pokrivanje območja Spodnje Idrije  
dodeli ponudniku RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, javni zavod, Kolodvorska 2, 



Ljubljana, ki ga zastopa Aleks Štakul, za program RADIO SLOVENIJA, prvi program - 
PROGRAM A1/A1/. 

- 750-13/2005/5, da se prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko postajo 
na oddajni točki Kanin na frekvenci 102,1 MHz za pokrivanje območja med Bovcem 
in Čezsočo dodeli ponudniku Javni zavod RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, 
Kolodvorska 2, Ljubljana, za program RADIO KOPER. 

- 750-13/2005/6, da se prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko postajo 
na oddajni točki Koper na frekvenci 107,2 MHz za pokrivanje ožjega območja mesta 
Koper odeli ponudniku R DOMŽALE, trgovsko in proizvodno podjetje, d.o.o., 
Ljubljanska 36, Domžale, za program Radio Hit. 

- 750-13/2005/7, da se prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko postajo 
na oddajni točki Krško na frekvenci 105,0 MHz za pokrivanje območja Brestanice in 
Krškega dodeli ponudniku SANTI, d.o.o., proizvodnja, trgovina, izvoz – uvoz, 
inženiring, d.o.o., Rozmanova cesta 34, Črnomelj, za program Radio Max. 

- 750-13/2005/8, da se prost radiodifuzni kanal za televizijsko difuzno radijsko postajo 
na oddajni točki Lendava K44 za pokrivanje območja Dolnjega Lakoša pri Lendavi 
dodeli ponudniku Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana za 
program Televizija Maribor – Tele M. 

- 750-13/2005/9, da se prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko postajo 
na oddajni točki Ljubljana na frekvenci 92,6 MHz za pokrivanje ožjega območja mesta 
Ljubljane z izjemo območja med Galjevico in Lavrico pri Ljubljani dodeli ponudniku 
SODA, trgovina in storitve, d.o.o., Pot na goro 15, Ljubljana – Šmartno za program 
Radio Ljubljana. 

- 750-13/2005/10, da se prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko postajo 
na oddajni točki Ljubljana na frekvenci 100,8 MHz za pokrivanje območja mesta 
Ljubljane dodeli ponudniku Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2, 
Ljubljana za program Radio Slovenia International – Radio Si. 

- 750-13/2005/11, da se prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko postajo 
na oddajni točki Lucija na frekvenci 100,1 MHz za pokrivanje območja za pokrivanje 
območja Lucije dodeli ponudniku Radio Ognjišče d.o.o., Trg Brolo 11, Koper za 
program Radio Ognjišče. 

- 750-13/2005/12, da se prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko postajo 
na oddajni točki Mali Ločnik na frekvenci 106,8 MHz za pokrivanje območja za 
pokrivanje območja Turjaka pri Velikih Laščah dodeli ponudniku Univox d.o.o., Rožna 
ul. 39, Kočevje, za program Radio Univox. 

- 750-13/2005/13, da se prost radiodifuzni kanal za televizijsko difuzno radijsko postajo 
na oddajni točki Podvelka 1 K41 za pokrivanje območja pod Kozjim vrhom ob reki 
Dravi med Ambrožem in Štimpahom dodeli ponudniku Javni zavod Radiotelevizija 
Slovenija, Kolodvorska 2, Ljubljana za program Televizija Maribor – Tele M. 

- 750-13/2005/14, da se prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko postajo 
na oddajni točki Tolmin na frekvenci 101,3 MHz za pokrivanje območja Tolmina 
dodeli ponudniku Javni zavod RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, Kolodvorska 2, 
Ljubljana, za program Radio Slovenia International – Radio Si. 

- 750-13/2005/15, da se prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko postajo 
na oddajni točki Vrhnika na frekvenci 90,2 MHz za pokrivanje območja med 
Brezovico pri Ljubljani in Logatcem dodeli ponudniku R DOMŽALE, trgovsko in 
proizvodno podjetje, d.o.o., Ljubljanska 36, Domžale  za program Radio Hit. 

- 750-13/2005/19, da se prost radiodifuzni kanal za zvokovno difuzno radijsko postajo 
na oddajni točki Pečarovci na frekvenci 95,7 MHz za pokrivanje območja med 
Pečarovci, Moščanci, Puconci in Šalamenci dodeli ponudniku Recal d.o.o., Ulica dr. 
Franca Kovačiča 22, Ljutomer, ki ga zastopa Drago Žuman, za program Radio Maxi-
Prleški val. 

 
 



Drugi pomembnejši sklepi 

 
Statut Agencije za pošto in elektronske komunikacije 

 
Svet je na podlagi 9. člena Sklepa o ustanovitvi Agencije za pošto in elektronske 
komunikacije RS (Uradni list RS, št. 60/01, 52/02, 80/04) na svoji 35. seji dne 25.04.2005 pri 
podajanju predhodnega mnenja k predlogu statuta Agencije za pošto in elektronske 
komunikacije RS, sprejel sklep št. 750-21/2005/2, s katerim je dal pozitivno predhodno 
mnenje k predlogu Statuta Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS. 
 
 
Splošni akt o načrtu uporabe radijskih frekvenc 
 
Svet je na podlagi 1. točke četrtega odstavka 34. člena ZEKom na svoji 37. seji dne 
17.04.2005, pri podajanju soglasja k predlogu Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih 
frekvenc Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS, sprejel sklep št. 750-44/2004/3, 
s katerim je dal soglasje k predlogu Splošnega akta o načrtu uporabe radijskih frekvenc 
Agencije za pošto in elektronske komunikacije RS. 
 
 
Financiranje sveta za radiodifuzijo RS 
 
Svet je na svoji 39. seji dne 28.11.2005 obravnaval predlog letnega finančnega načrta Sveta 
za radiodifuzijo za leto 2006 št. 911-2/2005-3 z dne 27.9.2005, ki ga je pripravila finančno-
računovodska služba Agencije, ter sprejel sklep št. 750-40/2005/3, s katerim je potrdil 
predlog letnega finančnega načrta za leto 2006. 
 
VRSTA STROŠKA OCENA 2005 V SIT FINANČNI NAČRT 2006 V SIT 
sejnine in nagrade članov Sveta 4.661.450,00 5.500.000,00
ostali izdatki 530.000,00 542.190,00
 



IV. PREDLOGI DRŽAVNEMU ZBORU RS 

 
Na podlagi predmetnega poročila Svet predlaga Državnemu zboru Republike Slovenije, 
da sprejme Poročilo Sveta za radiodifuzijo za leto 2005 
 
 
 
 
 
 
 

dr. Sandra Bašič Hrvatin 
        predsednica 
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