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Številka: 0132-20/2020/5 
Ljubljana, 26. marec 2020                                            

 
 
 

ZAPISNIK 
 

3. izredne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v ponedeljek, 16. marca 2020, in 
je potekala v korespondenčni obliki 

 
 
Glasujoči člani Sveta: 
Aleš Lipičnik, predsednik, 
Jure Godler, član, 
mag. Mitja Kregar, član, 
mag. Rina Klinar, članica, 
Gorazd Škrabar, član, 
Samo Šter, član, 
Rok Tomažinčič, član.  
 
 
 
 
 
 
 
 
Uvodno pojasnilo:  
Seja je bila zaradi izrednih razmer izvedena korespondenčno. Predsednik Sveta je ob 7.15 članom po 
elektronski pošti posredoval predlog sklepov ter jih pozval, da preko elektronske pošte do 14. ure 
glasujejo o posameznih sklepih. 
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K točki 1:  
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
Sklep 1: 
V sklicu predlagani dnevni red 3. izredne seje Sveta za radiodifuzijo se razširi z novo 3. točko z 
naslovom »delovanje radiodifuznih medijev v času epidemije – obravnava«, dosedanja 3. točka pa 
postane 4. točka. Takšen dnevni red se potrdi.  
 
Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
Potrjeni dnevni red 3. izredne seje:  

1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem 
2. Vloge družbe  Media Broadcast d.o.o. za pridobitev dovoljenj za izvajanje televizijske 

dejavnosti za televizijske programe Arena Sport 1, Arena Sport 2, Arena eSport – v 
predhodno mnenje 

3. Delovanje radiodifuznih medijev v času epidemije – obravnava 
4. Razno 

 
 
K točki 2:  
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 2: 
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) daje Agenciji za komunikacijska omrežja in 
storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) pozitivno predhodno mnenje k izdaji 
dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti družbi Media Broadcast d.o.o. za televizijske 
programe Arena Sport 1, Arena Sport 2, Arena eSport.  
Obrazložitev: 
Svet je od agencije dne 27. 2. 2020 prejel vlogo družbe Media Broadcast d.o.o., Na Korošci 15, 
1000 Ljubljana, za izdajo dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijske programe 
Arena Sport 1, Arena Sport 2, Arena eSport. Iz dopisov agencije št. 38161-48/2020/4, 38161-
49/2020/4 in 38161-50/2020/4 izhaja, da je agencija  s strani vložnika dne 26. 2. 2020 prejela 
popolne vlogo ter da vložnik izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dovoljenj.   
Svet se je seznanil tudi z dodatnimi dokazili pooblaščenca vložnika, iz katerih izhaja, da je družba 
Arena Channels Group d.o.o izdajatelj programov Arena Sport v Srbiji ter da je vložniku podelila 
pravico uporabe blagovne znamke Arena Sport in Arena eSport ter pravice predvajanja tekem NBA 
lige in ABA lige na ozemlju Republike Slovenije, na podlagi katerih je Svet ocenil, da ne obstajajo 
pomisleki glede izdaje mnenja bodočemu izdajatelju.  
Na podlagi navedenih ugotovitev je Svet odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.  
 
Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
 
K točki 3:  
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 3: 
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) se je seznanil z dopisom Združenja radiodifuznih 
medijev glede upoštevanja izrednih razmer v času trenutne epidemije.  
Svet meni, da izdajatelji radiodifuznih medijev v času izrednih razmer ne bi smeli trpeti negativnih 
posledic, ki bi izhajale iz morebitnega neupoštevanja obveznosti, ki jih imajo ti mediji na podlagi 
zakonskih obvez, predvsem glede izpolnjevanja kvot, obvez iz dovoljenj za izvajanje dejavnosti ter 
obvez iz naslova javnega sofinanciranja programskih vsebin, v kolikor izdajatelji teh obvez iz 
utemeljenih razlogov ne morejo izpolnjevati. 
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Ob tem pa Svet meni, da morajo mediji v trenutnih razmerah, kolikor je to le mogoče, izvajati svoj 
primarni namen, to je na objektiven in jasen način ter čim pogosteje informirati uporabnike glede 
vseh relevantnih dejstev na način, ki bo dajal uporabnikom točne in koristne podatke ter ne bo 
ustvarjal zmede ali panike. 
 
Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
 
K točki 4: 
Svet je sprejel sklep, da se naslednja, 35. redna seja, sklicana na dan 26. 3. 2020 ob 16. uri, ter 
pripravljalni sestanek nanjo izvedeta v obliki videokonference. Svet se je dogovoril tudi glede 
tehničnih vidikov izvedbe seje.   
 
Sklepi so bili sprejeti s po sedmimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
 
 
Zapisnik pripravil:       Predsednik Sveta: 
Martin Hari       Aleš Lipičnik 
 
 
 
 
 
Vročiti:  

 Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana – po e-pošti. 

 Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, Stegne 7, 1000 Ljubljana – po e-pošti. 

 Javna objava na spletni strani Sveta za radiodifuzijo. 


