
 

 

 
 
Številka: 0132-31/2017/1  
Ljubljana, 20. junij 2017                                                    

 
 
Na podlagi Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni 
list RS, št.: 62/01, 115/06, 100/07, 
(Uradni list RS, št.: 14/07 in 92/15) in
 
 

2. redno sejo Sveta za r
ki bo v četrtek, 29. junija

Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS

 
 
Predlagan je naslednji                
 

 
1. Določitev dnevnega reda 

 
Predlog sklepa: 
Potrdi se v sklicu predlagani dnevni red 

 
2. Potrditev Zapisnika 1. redne seje Sveta 

 
Predlog sklepa: 
Potrdi se zapisnik 1. redne 

 
3. Vprašanja zainteresirane javnosti:

- poziv za ukrepanje v
 

4. Poročilo o vsebinskem pregledu, izpolnjevanju pogojev in oceni 
razpis za dodelitev štirih pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni 
tehniki na območju Republike Slovenije 
 
Predlagateljica točke dnevnega reda: AKOS
Poročevalka: AKOS 

 

     
2017                                                     

Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni 
list RS, št.: 62/01, 115/06, 100/07, 30/12, 18/16, 30/16 in 9/17), Poslovnika Sveta za radiodifuzijo 
(Uradni list RS, št.: 14/07 in 92/15) in sklepa s 1. redne seje Sveta za radiodifuzijo dne 25

s k l i c u j e m 
 

redno sejo Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), 
četrtek, 29. junija 2017, ob 16.00 uri, na sedežu Sveta za radiodifuzijo, v prostorih

Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS), 
(II. nadstropje, velika sejna soba) 

d n e v n i     r e d: 

dnevnega reda – predlog v sprejem 

Potrdi se v sklicu predlagani dnevni red 2. redne seje Sveta za radiodifuzijo

redne seje Sveta – predlog v sprejem 

redne seje Sveta za radiodifuzijo v predloženem besedilu

Vprašanja zainteresirane javnosti: 
v zadevi Media24 - obravnava 

Poročilo o vsebinskem pregledu, izpolnjevanju pogojev in oceni ponudb, prispelih na javni 
razpis za dodelitev štirih pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni 
tehniki na območju Republike Slovenije – obravnava 

Predlagateljica točke dnevnega reda: AKOS 
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Odloka Državnega zbora Republike Slovenije o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni 
Poslovnika Sveta za radiodifuzijo 

je Sveta za radiodifuzijo dne 25. 5. 2017 

adiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet),  
na sedežu Sveta za radiodifuzijo, v prostorih 

 Stegne 7, v Ljubljani 

za radiodifuzijo. 

seje Sveta za radiodifuzijo v predloženem besedilu. 

ponudb, prispelih na javni 
razpis za dodelitev štirih pravic razširjanja televizijskega programa v digitalni radiodifuzni 
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5. Vloga družbe RADIO PRO 1 d. o. o. za prenos dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti za 
radijski program Radio 1 Gorenjska; ENA GO – v predhodno mnenje 
 
Predlagateljica točke dnevnega reda: AKOS 
Poročevalka: AKOS 
 
Predlog sklepa: 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
pozitivno predhodno mnenje k prenosu dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti iz družbe 
RADIO PRO 1 d. o. o., Rozmanova ulica 34, 8000 Novo mesto, na družbo RADIO BELVI, d. o. 
o., Stritarjeva ulica 6, 4000 Kranj (št. dovoljenja 38161-54/2016/4 z dne 16. 11. 2016, radijski 
program Radio 1 Gorenjska; ENA GO). 
 

6. Vloge družbe Radio Center d. o. o. za prenos dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti za 
radijske programe Balkan Ekspres, Pop Radio, Radio Center Zasavje, Radio Center Primorska 
in Radio Center Dolenjska -  v predhodno mnenje 

 
Predlagateljica točke dnevnega reda: AKOS 
Poročevalka: AKOS 
 
Predlog sklepov: 
I. 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
pozitivno predhodno mnenje k prenosu dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti iz družbe 
RADIO CENTER d. o. o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, na družbo NEXT MEDIA, d. o. o., 
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana (št. dovoljenja 38161-24/2015/6 z dne 6. 11. 2015, radijski 
program Balkan ekspres). 
 
II. 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
pozitivno predhodno mnenje k prenosu dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti iz družbe 
RADIO CENTER d. o. o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, na družbo NEXT MEDIA, d. o. o., 
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana (št. dovoljenja 38161-26/2015/4 z dne 26. 11. 2015, radijski 
program Pop Radio). 
 
III. 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
pozitivno predhodno mnenje k prenosu dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti iz družbe 
RADIO CENTER d. o. o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, na družbo NEXT MEDIA, d. o. o., 
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana (št. dovoljenja št. 38161-39/2014/4 z dne 18. 6. 2014, 
radijski program Radio Center Zasavje). 
 
IV. 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
pozitivno predhodno mnenje k prenosu dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti iz družbe 
RADIO CENTER d. o. o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, na družbo NEXT MEDIA, d. o. o., 
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana (št. dovoljenja 38161-11/2016/6 z dne 12. 4. 2016, radijski 
program Radio Center Primorska). 
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V. 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
pozitivno predhodno mnenje k prenosu dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti iz družbe 
RADIO CENTER d. o. o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana, na družbo NEXT MEDIA, d. o. o., 
Železna cesta 14, 1000 Ljubljana (št. dovoljenja 38161-38/2014/4 z dne 18. 6. 2014, radijski 
program Radio Center Dolenjska). 
 

7. Vloga družbe TELE 59 d.o.o. – v stečaju za prenos dovoljenja za izvajanje televizijske 
dejavnosti za televizijski program RTS – v predhodno mnenje 
 
Predlagateljica točke dnevnega reda: AKOS 
Poročevalka: AKOS 
 
Predlog sklepa: 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
pozitivno predhodno mnenje k prenosu dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti iz 
družbe TELE 59 d. o. o. - v stečaju, Prešernova ulica 3, 2000 Maribor, na družbo TV 3 d. o. o., 
Šmarska cesta 5, 6000 Koper - Capodistria (št. dovoljenja 38162-14/2009/1 z dne 17. 3. 2009, 
televizijski program RTS). 
 

8. Vloga družbe ANTENNA TV SL d.o.o. za izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti 
za televizijski program PLANET TV 2 – v predhodno mnenje 

 
Predlagateljica točke dnevnega reda: AKOS 
Poročevalka: AKOS 

  
Predlog sklepa: 
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije 
pozitivno predhodno mnenje k izdaji dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti družbi 
Antenna TV SL d. o. o., Stegne 19, 1000 Ljubljana, za televizijski program PLANET TV 2. 

 
9. Javni razpis za podelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – obravnava 

 
Predlagateljica točke dnevnega reda: AKOS 
Poročevalka: AKOS 
 
Predlog sklepa: 
Svet za radiodifuzijo je na 2. redni seji obravnaval gradivo za javni razpis za podelitev 
radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo, ki mu ga je 31. 5. 2017 posredovala 
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.  
 
Svet za radiodifuzijo meni, da je treba na javnem razpisu večji poudarek dati vsebinskim 
merilom, zmanjšati pa poudarek na merilih, ki ocenjujejo ekonomsko moč ponudnikov 
(ekonomsko stanje prosilca, tehnična in kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega 
programa). Svet za radiodifuzijo predlaga naslednje spremembe: … 

 
 
 
 
 
 



 

 
 

10. Predstavitev Srečanja MBT 2017 (Samo 
 

11. Razno.  
 

                                                                                                                  
Vabljeni:  

- člani Sveta za radiodifuzijo
- mag. Tanja Muha, v.d. direktorice
- ga. Damjana Pečnik, Direktorat za medije, Ministrstvo za kulturo, vodja po pooblastilu

 
 
 
Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to 
sporočite na elektronski naslov srdf.box@akos
 
Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi najkasneje 
2017, na elektronski naslov srdf.box@akos
so izrecno vabljene k besedi s strani Sveta. Udeležba je možna za osebe, ki najkasneje do 27. junija 
prejmejo potrdilno povratno elektronsko obvestilo. 
 
 

Srečanja MBT 2017 (Samo Šter) - predstavitev 

Aleš Lipičnik
                                                                                                                   Predsednik Sveta

člani Sveta za radiodifuzijo 
mag. Tanja Muha, v.d. direktorice AKOS 
ga. Damjana Pečnik, Direktorat za medije, Ministrstvo za kulturo, vodja po pooblastilu

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to 
srdf.box@akos-rs.si. 

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi najkasneje 
srdf.box@akos-rs.si, vendar ne morejo sodelovati pri razpravi, razen
s strani Sveta. Udeležba je možna za osebe, ki najkasneje do 27. junija 

prejmejo potrdilno povratno elektronsko obvestilo.  
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Aleš Lipičnik 
Predsednik Sveta 

ga. Damjana Pečnik, Direktorat za medije, Ministrstvo za kulturo, vodja po pooblastilu 

Prosim, da se seje zanesljivo udeležite. V primeru neodložljive zadržanosti vas prosim, da to 

Zainteresirane nevabljene osebe se seje lahko udeležijo po predhodni najavi najkasneje do 26. junija 
ar ne morejo sodelovati pri razpravi, razen če 

s strani Sveta. Udeležba je možna za osebe, ki najkasneje do 27. junija 


