Številka: 0132-7/2022/1
Ljubljana, 14. 1. 2022

Svet za radiodifuzijo je na podlagi četrtega in šestega odstavka 34.a člena Zakona o
avdiovizualnih medijskih storitvah (Ur. l. RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21; v nadaljevanju
ZAvMS) na svoji 5. izredni seji dne 13. 1. 2022 soglasno sprejel naslednji:
sklep:
Svet za radiodifuzijo sprejema osnutek seznama pomembnejših dogodkov za televizijski
prenos, ki se nahaja v prilogi temu sklepu. Osnutek se v skladu s četrtim odstavkom 34.a člena
ZAvMS predloži v pregled zainteresiranim stranem iz tretjega odstavka istega člena, ki se
povabijo k sodelovanju pri oblikovanju osnutka seznama, pri čemer se izdajatelje televizijskih
programov, za katere imajo pridobljena dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti skladno
Zakonom o medijih, k sodelovanju povabi preko javne objave na spletni strani Sveta za
radiodifuzijo. Zainteresirane strani se lahko v roku 30 dni po prejemu gradiva pisno opredelijo
do osnutka seznama in predlagajo spremembe oziroma dopolnitve.
Pri pripravi osnutka seznama je Svet za radiodifuzijo upošteval tudi, da mora skladno s šestim
odstavkom 34.a člena ZAvMS vsake tri leta pregledati seznam in pripraviti predlog njegovih
sprememb ali dopolnitev.
Obrazložitev:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) je na svoji 20. redni seji 20. 12. 2018 na
podlagi petega odstavka 34.a člena ZAvMS sprejel predlog seznama pomembnejših dogodkov
za televizijski prenos (sklep Sveta št. 0132-51/2017/48) in ga poslal v sprejem Vladi Republike
Slovenije. Predlog seznama je Vlada RS s sklepom potrdila v začetku leta 2019, pri čemer pa
potrjen seznam ni bil nikoli objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.
Svet meni, da je po sprejemu novele ZAvMS (ZAvMS-B) smiselno ponovno začeti postopek za
sprejem seznama oziroma da je Svet v vsakem primeru dolžan seznam po preteku treh let
ponovno pregledati.
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Osnutek je identičen predlogu seznama, ki je bil potrjen v letu 2018, saj Svet meni, da je bil
predlog vsebinsko ustrezen in je primeren za ponovno obravnavo.

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 izdajatelji televizijskih programov, za katere imajo pridobljena dovoljenja za izvajanje
televizijske dejavnosti skladno Zakonom o medijih, se k sodelovanju povabijo preko javne
objave na spletni strani Sveta za radiodifuzijo.
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