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Številka: 0132-34/2020/4 
Ljubljana, 30. julij 2020                                                

 
 
 

ZAPISNIK 
 

38. redne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v ponedeljek, 15. junija 2020, ob 
16. uri, v prostorih Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) 

 
 
Prisotni člani Sveta: 
Aleš Lipičnik, predsednik Sveta, 
Gorazd Škrabar, namestnik predsednika, 
Jure Godler, član,  
mag. Rina Klinar, članica, 
mag. Mitja Kregar, član, 
Samo Šter, član. 
 
 
Prisotni iz vabljenih organov:  
Tanja Muha, direktorica AKOS, 
Tomaž Gorjanc, AKOS, 
Janja Varšek, AKOS, 
Martin Hari, AKOS, sekretar Sveta. 
 
 
Ostali vabljeni in prisotni: 
Udeležba predstavnikov zainteresirane javnosti zaradi zdravstvenih razlogov in s tem povezanih 
organizacijskih razlogov ni bila možna.  
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Uvod:  
Sejo je otvoril predsednik Sveta Aleš Lipičnik, ki je uvodoma ugotovil, da je seja ob prisotnosti šestih 
članov Sveta sklepčna.  
 
 
K točki 1.:  
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 1: 
Potrdi se v sklicu predlagani dnevni red 38. redne seje Sveta za radiodifuzijo. 
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
Potrjeni dnevni red 38. redne seje:  

1. Določitev dnevnega reda – predlog v sprejem 
2. Potrditev zapisnika 37. redne seje Sveta – predlog v sprejem 
3. Vloga družbe Prime Time Enterprise d.o.o. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske 

dejavnosti za televizijski program FOLX TV, Slovenija – v predhodno mnenje 
4. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih na ponovno uvedeni javni razpis za 

dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo na območju severozahodne 
Slovenije – obravnava 

5. Obravnava letnega poročila Sveta za obdobje 2018/2019 v Državnem zboru – poročilo 
predsednika Sveta 

6. Razno 
 
 
K točki 2.:  
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 2: 
Potrdi se zapisnik 37. redne seje Sveta za radiodifuzijo v predloženem besedilu.  
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
 
K točki 3.:  
Predstavnik AKOS je uvodoma pojasnil, da so izpolnjeni vsi pogoji za izdajo dovoljenja. Predsednik je 
pojasnil, da je Svet izdajatelju postavil tudi nekaj običajnih vprašanj, na katera je dobil odgovore, 
vključno s pojasnili glede dejanskega lastništva.   
 
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 3: 
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 
dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti družbi Prime Time Enterprise d.o.o. za televizijski 
programi FOLX TV, Slovenija.  
Obrazložitev: 
Svet je od agencije dne 21. 5. 2020 prejel vlogo družbe Prime Time Enterprise d.o.o., Jakčeva 39, 
1000 Ljubljana, za izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program FOLX 
TV, Slovenija. Iz dopisa agencije št. 38161-69/2020/4 izhaja, da je vloga popolna ter da vložnik 
izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dovoljenj.   
Svet se je seznanil tudi z dodatnimi dokazili vložnika, iz katerih izhaja, da so pomisleki Sveta glede 
lastništva in morebitnih težav s koncentracijo ta trenutek odveč. 
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Na podlagi vseh razpoložljivih podatkov je Svet ocenil, da ne obstajajo pomisleki glede izdaje mnenja 
bodočemu izdajatelju, zato je odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.  
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
 
K točki 4.: 
Predsednik razpisne komisije je uvodoma povzel vsebino poročila komisije ter izpostavil nekatere 
ključne poudarke v zvezi s prispelimi ponudbami ter ugotovitvami komisije. Razprava v nadaljevanju 
se je dotaknila morebitnih novih razpisov oziroma radijskih frekvenc.  

Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
Sklep 4:  
Svet za radiodifuzijo predlaga, da se na ponovno uvedenem javnem razpisu za dodelitev radijskih 
frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo na območju severozahodne Slovenije, v skladu s 
skupnimi ocenami iz poročila komisije o pregledu in oceni ponudb, za dodelitev radijskih frekvenc 
po posameznih razpisnih sklopih izbere naslednji ponudnik:  

1. Sklop Kobarid: RADIO OGNJIŠČE d.o.o. za radijski program Radio Ognjišče (ponudba št. 1);  
2. Sklop Bohinj: RADIO OGNJIŠČE d.o.o. za radijski program Radio Ognjišče (ponudba št. 2).  

Obrazložitev: 
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) je od komisije za vodenje ponovno uvedenega javnega 
razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo na območju 
severozahodne Slovenije prejel poročilo o pregledu in oceni ponudb, prispelih na zadevni javni 
razpis. Iz poročila izhaja, da je na javni razpis prispelo osem pravočasnih in pravilni označenih 
ponudb šestih različnih ponudnikov za šest različnih radijskih programov, upoštevaje oba sklopa 
razpisa skupaj. Pri vse prispelih ponudbah sta ponudnik oziroma njegov program  izpolnjevala vse 
razpisne pogoje, zato so bile vse tudi ocenjene. Iz poročila je nadalje razvidna ocena in razvrstitev 
vseh ponudb po posameznih sklopih javnega razpisa (po štiri na sklopu Bohinj in sklopu Kobarid). 
Svet ne vidi nepravilnosti v ocenjevanju komisije in ocenjuje, da so ocene komisije korektne in v 
skladu z razpisnimi pogoji in merili. V skladu s tem se je Svet odločil, da za dodelitev radijskih 
frekvenc na obeh sklopih javnega razpisa predlaga ponudnika z najvišje ocenjeno ponudbo na 
posameznem sklopu.  
Glede na zanimanje za nekatere frekvence v območjih, kjer Svet s tem sklepom predlaga podelitev, 
se bo Svet zavzel za preučitev možnosti za uskladitev dodatnih frekvenc, ki bi omogočale tudi drugim 
interesentom pokrivanje teh področij saj je iz mnenj lokalnih skupnosti razvidno, da interes po večji 
ponudbi radijskih programov obstaja. 
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA. 
 
 
K točki 5.:  
Predsednik je pod to točko na kratko povzel razpravo na Odboru za kulturo Državnega zbora. Razprava 
v nadaljevanju se je dotaknila morebitnih sprememb medijske zakonodaje ter vloge Sveta.  
 
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 5:  
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) se je seznanil s poročilom predsednika Sveta, ki se je 
udeležil obravnave letnega poročila Sveta za obdobje  2018/2019 na odboru za kulturo Državnega 
zbora.  
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA. 
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K točki 6.:  
Svet je pod to točko sprejel sklepa o mesečnih nagradah in potnih stroških. Svet je določil datuma seje 
in pripravljalnega sestanka. Svet je sklenil, da v času od 19. 6. 2020 do 27. 7. 2020 ne bo posloval, ker 
v tem času zaradi odsotnosti večine članov ne bo mogel veljavno odločati. 
 
Vsi sklepi so bili sprejeti s po šestimi glasovi članov Sveta ZA. 
 
 
Seja se je zaključila ob 17.40.  
 
 
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 


