Številka: 0132-57/2020/3
Ljubljana, 28. januar 2021

ZAPISNIK
44. redne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v četrtek, 17. decembra 2020, ob
16. uri, in je potekala v obliki videokonference

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,
Rok Tomažinčič, član.

Prisotni iz vabljenih organov:
Uršula Menih Dokl, vršilka dolžnosti generalnega direktorja Direktorata za medije, Ministrstvo za
kulturo,
Tomaž Gorjanc, AKOS,
Martin Hari, AKOS, sekretar Sveta.

Ostali vabljeni in prisotni:
Udeležba predstavnikov zainteresirane javnosti ni bila možna.
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Uvod:
Sejo je otvoril predsednik Sveta Aleš Lipičnik, ki je uvodoma ugotovil, da je Svet ob prisotnosti sedmih
članov sklepčen.

K točki 1.:
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 1:
Potrdi se v sklicu predlagani dnevni red 44. redne seje Sveta za radiodifuzijo.
Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi članov Sveta ZA.
Potrjeni dnevni red 44. redne seje:
1. Določitev dnevnega reda 44. redne seje Sveta – predlog v sprejem
2. Potrditev zapisnika 43. redne seje Sveta – predlog v sprejem
3. Vlogi družb Finkram d.o.o. in Mandarina d.o.o. za pridobitev več kot dvajset odstotkov
lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju
izdajatelja radijskega programa Radio Rogla, družbi Radio Rogla, d.o.o. – v predhodno
mnenje
4. Vloga družbe Nestko d.o.o. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za
televizijski program TV Kolut – v predhodno mnenje
5. Vloga društva medijskih delavcev Moment za prenos dovoljenja za izvajanje televizijske
dejavnosti za televizijski program GeaTV Plus – v predhodno mnenje
6. Vloga družbe Koloseum GmbH za pridobitev več kot dvajset odstotkov lastninskega ali
upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja
televizijskih programov Arena Sport 1, Arena Sport 2, Arena Sport 3, Arena Sport 4 in Arena
eSport, družbi Arena Sport d.o.o. – v predhodno mnenje
7. Razno

K točki 2.:
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 2:
Potrdi se zapisnik 43. redne seje Sveta za radiodifuzijo v predloženem besedilu.
Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi članov Sveta ZA.

K točki 3.:
Predstavnica Ministrstva za kulturo je uvodoma pojasnila, da se vsi relevantni podatki nahajajo v
posredovani dokumentaciji, predsednik pa, da sta prevzemnika podala zahtevana pojasnila. Člani
Sveta vsebinskih pripomb na zadevo niso imeli.
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 3:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) se je seznanil s pojasnili družb Finkram d.o.o. in
Mandarina d.o.o. glede razlogov za pridobitev deležev v izdajatelju radijskega programa Radio
Rogla, družbi Radio Rogla d.o.o., poslovnih načrtov z izdajateljem ter doseganja prevladujočega
položaja na trgu.
Svet daje Ministrstvu za kulturo pozitivno predhodno mnenje k izdaji soglasja za pridobitev deležev
v izdajatelju Radio Rogla d.o.o. za oba vložnika.
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Obrazložitev:
Svet je od Ministrstva za kulturo dne 17. 11. 2020 prejel vlogi družb Finkram d.o.o. in Mandarina
d.o.o. za pridobitev skupno 100 % deleža v izdajatelju Radio Rogla d.o.o. Svet je oba vložnika v
skladu z ustaljeno prakso pozval k podaji dodatnih pojasnil.
Vložnika sta v svojih odgovorih med drugim pojasnila, da želita nadaljevati z dejavnostjo izdajatelja
v nespremenjenem obsegu in z nespremenjeno vsebino oziroma da nameravata zadržati lokalne
vsebine, ohraniti radijsko shemo ter nadaljevati sodelovanje z obstoječimi sodelavci. Prevzemnika
menita, da s pridobitvijo deleža v izdajatelju ne bo prišlo do ustvarjanja prevladujočega položaja na
trgu, saj izdajatelj sam nima velikega tržnega deleža, morebitnih povezav z drugimi akterji pa ne
omenjata.
Svet je ocenil, da glede na razpoložljive podatke ne obstajajo zadržki za podajo soglasja k
nameravanima pridobitvama deležev, zato je odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.
Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi članov Sveta ZA.

K točki 4.:
Uvodoma je predstavnik AKOS pojasnil, da gre za vlogo za splošni televizijski program, predvsem za
področje Notranjske in deloma Primorske, AKOS pa zadržkov za izdajo dovoljenja nima. Člani Sveta
vsebinskih pripomb na zadevo niso imeli.
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4:
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 Nestko d.o.o. za televizijski program TV Kolut.
Obrazložitev:
Svet je od agencije dne 18. 11. 2020 prejel vlogo družbe Nestko d.o.o., Globočnikova ulica 23, 6230
Postojna, za izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program TV Kolut. Iz
dopisa agencije št. 38161-87/2020/3 izhaja, da je agencija s strani vložnika dne 15. 10. 2020 prejela
popolno vlogo ter da vložnik izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja.
Svet je ocenil, da glede na razpoložljive podatke ne obstajajo zadržki glede izdaje dovoljenja
bodočemu izdajatelju, zato je odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.
Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi članov Sveta ZA.

K točki 5.:
Uvodoma je predstavnik AKOS pojasnil, da gre za prenos vloge med dvema društvoma z istim
poslovnim naslovom. Člani Sveta vsebinskih pripomb na zadevo niso imeli.
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) se je seznanil s pojasnili izdajatelja Društvo medijskih
delavcev Moment glede razlogov za prenos dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti.
Svet daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: agencija) pozitivno
predhodno mnenje k prenosu dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program
GeaTV Plus, izdajatelja Društvo medijskih delavcev Moment, na Društvo Prometej.
Obrazložitev:
Svet je od agencije dne 23. 11. 2020 prejel vlogo izdajatelja Društvo medijskih delavcev Moment,
Slamnikarska cesta 1D, 1230 Domžale, za prenos dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za
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televizijski program GeaTV Plus. Iz dopisa AKOS-a št. 38161-86/2020/3 med drugim izhaja, da vloga
vložnika vsebuje zahtevane sestavine iz 8. člena Splošnega akta o dovoljenju za izvajanje radijske ali
televizijske dejavnosti ter da Društvo Prometej izpolnjuje pogoje za pridobitev dovoljenja.
Svet je sedanjega izdajatelja v skladu z ustaljeno prakso pozval, da pojasni razloge za prenos
dovoljenja. Izdajatelj je pojasnil, da bo v prihodnosti deloval na drugih področjih, ki niso združljiva z
izdajanjem programov. Novi izdajatelj bo lahko bolje izkoristil medijske možnosti za delovanje
televizije oziroma naj bi imel boljšo štartno pozicijo in bo predvidoma bolj uspešen pri pridobivanju
finančnih sredstev.
Svet je glede na vlogo in pojasnila vložnika ter druge razpoložljive podatke ocenil, da ne obstajajo
zadržki glede prenosa, zato je odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.
Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi članov Sveta ZA.

K točki 6.:
Predstavnica Ministrstva za kulturo je uvodoma povedala, da so vsa pojasnila navedena v poslani
dokumentaciji ter da ministrstvo predlaga Svetu sprejem pozitivnega mnenja. Člani Sveta vsebinskih
pripomb na zadevo niso imeli.
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 6:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) se je seznanil s pojasnili vložnika Koloseum GmbH glede
razlogov za pridobitev deleža v izdajatelju televizijskih programov Arena Sport 1, Arena Sport 2,
Arena Sport 3, Arena Sport 4 in Arena eSport, družbi Arena Sport, televizijska dejavnost d.o.o., in
glede poslovnih načrtov z izdajateljem oziroma njegovimi televizijskimi programi ter glede
doseganja prevladujočega položaja prevzemnika in z njim povezanih oseb na oglaševalskem trgu
oziroma v medijskem prostoru.
Svet daje Ministrstvu za kulturo pozitivno predhodno mnenje k izdaji soglasja vložniku za pridobitev
deleža v izdajatelju Arena Sport d.o.o.
Obrazložitev:
Svet je od Ministrstva za kulturo dne 4. 12. 2020 prejel vlogo vložnika za pridobitev 50 % deleža v
izdajatelju Arena Sport d.o.o. Svet je vložnika v skladu z ustaljeno prakso pozval k podaji dodatnih
pojasnil.
Vložnik je v svojem odgovoru med drugim pojasnil, da namerava kot enakovredni partner v
izdajatelju, skupaj z drugim družbenikom, družbo Arena Channels Group d.o.o. Beograd, na trgu
ponuditi raznolik športni repertoar za vse tematske športne televizijske programe izdajatelja. Glede
doseganja prevladujočega položaja na relevantnih trgih je vložnik pojasnil, da še nimajo
kakršnegakoli relevantnega ter izmerljivega deleža na oglaševalskem trgu oziroma v medijskem
prostoru. V neposredni ali posredni lasti naj prevzemnik ne bi imel nobenega medija v Republiki
Sloveniji, posledično nima prevladujočega položaja na oglaševalskem trgu oziroma v medijskem
prostoru.
Svet je glede na vlogo in pojasnila vložnika ter druge razpoložljive podatke ocenil, da z nameravanim
prevzemom trenutno ne prihaja do bistvenih sprememb obstoječih razmerij na oglaševalskem trgu
oziroma v medijskem prostoru oziroma da ne obstajajo zadržki za podajo soglasja k nameravani
pridobitvi deleža. V skladu s tem je Svet odločil tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.
Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi članov Sveta ZA.
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K točki 7.:
Svet je pod to točko sprejel sklep o mesečnih nagradah. Svet je določil datuma 45. redne seje in
pripravljalnega sestanka nanjo.
Vsi sklepi so bili sprejeti s po sedmimi glasovi članov Sveta ZA.

Seja se je zaključila ob 16.55.

Zapisnik pripravil:
Martin Hari

Predsednik Sveta:
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
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