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Številka: 0132-7/2022/2      
Ljubljana, 25. februar 2022                                                  
 
 
 
 
Svet za radiodifuzijo je na podlagi petega odstavka 34.a člena Zakona o avdiovizualnih 
medijskih storitvah (Ur. l. RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21) na svoji 58. redni seji 24. februarja 
2022 soglasno sprejel naslednji:  
 

sklep: 
 
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) v zvezi s pripravo predloga seznama pomembnejših 
dogodkov za televizijski prenos sklicuje posvetovanje z zainteresiranimi stranmi iz tretjega 
odstavka 34.a člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (v nadaljevanju: ZAvMS). 
Posvetovanje se skliče na dan 10. 3. 2022 ob 17. uri v obliki videokonference.  
 
Televizijski izdajatelji, registrirani v Republiki Sloveniji, se k sodelovanju povabijo preko javne 
objave na spletni strani Sveta, ostalim zainteresiranim osebam pa se ta sklep vroči 
neposredno.  
 
Priloga temu sklepu je osnutek seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos, ki bo 
obravnavan na posvetovanju.  
 

Obrazložitev: 
 

Svet je na svoji 5. izredni seji  13. 1. 2022 na podlagi četrtega odstavka 34.a člena ZAvMS 
sprejel sklep o sprejemu osnutka seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos. 
Tridesetdnevni rok za podajo pisnih odgovorov zainteresiranih strani je potekel 14. 2. 2022. 
Svet do izteka roka ni prejel predlogov oziroma mnenj zainteresiranih strani v zvezi z 
osnutkom seznama.  
 
Svet s tem sklepom v zakonskem roku 30 dni od poteka roka za podajo pisnih odgovorov 
sklicuje posvetovanje z zainteresiranimi stranmi. Na podlagi izida posvetovanje bo Svet 
pripravil predlog seznama, ki ga bo poslal v sprejem vladi.  
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Predstavniki zainteresiranih strani, ki se želijo udeležiti javnega posveta, naj svojo udeležbo 
najavijo na elektronski naslov Sveta, nakar bodo prejeli povezavo do videokonference.  
 
 

Predsednik Sveta za radiodifuzijo 
Aleš Lipičnik 

 
 
 
 
 
 
Priloga:  

- Osnutek seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos 
 
 
 
Vročiti po elektronski pošti: 

- Olimpijski komite Slovenije, Šmartinska 140, 1000 Ljubljana; info@olympic.si  
- Nacionalni svet za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; nsk.mk@gov.si. 
- Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport, Masarykova cesta 16, 1000 Ljubljana; 

gp.mizs@gov.si. 
- Ministrstvo za kulturo, Maistrova 10, 1000 Ljubljana; gp.mk@gov.si.  
- Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, Stegne 7, 1000 Ljubljana; 

info.box@akos-rs.si.  
- Medijska zbornica, GZS, Dimičeva 13, 1504 Ljubljana; irma.butina@gzs.si. 

 
 
 
Vsi televizijski izdajatelji, registrirani v Republiki Sloveniji, se k sodelovanju povabijo preko 
javne objave na spletni strani Sveta za radiodifuzijo.  
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