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Številka: 0132-7/2021/3 
Ljubljana, 18. marec 2021                                                

 
 
 

ZAPISNIK 
 

46. redne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v četrtek, 25. februarja 2020, ob 
16. uri, in je potekala v obliki videokonference 

 
 
Prisotni člani Sveta: 
Aleš Lipičnik, predsednik Sveta, 
Gorazd Škrabar, namestnik predsednik (pri 1. in 5. točki), 
Jure Godler, član, 
mag. Rina Klinar, članica, 
mag. Mitja Kregar, član, 
Samo Šter, član, 
Rok Tomažinčič, član. 
 
 
Prisotni iz vabljenih organov:  
Tanja Muha, direktorica Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS) 
Skender Adem, Direktorat za medije, Ministrstvo za kulturo (v nadaljevanju: ministrstvo) 
Janja Varšek, AKOS, 
Teja Antončič, 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 uvodoma podrobneje pojasnil razloge za razširitev dnevnega reda z dodatno točko ter 
predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 1:  
Potrdi se v sklicu predlagani dnevni red 46. redne seje Sveta za radiodifuzijo z naslednjima 
spremembama:  

- na dnevni red se uvrsti nova točka »4. Interno delovanje Sveta ter sodelovanje z 
ministrstvom in agencijo«; 

- točka 4. iz sklica postane točka 5.  
 
Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
Potrjeni dnevni red 46. redne seje:  

1. Določitev dnevnega reda 46. redne seje Sveta – predlog v sprejem 
2. Potrditev zapisnika 45. redne seje Sveta – predlog v sprejem 
3. Predlog strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v okviru pristojnosti Agencije 

za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v obdobju med 2021 in 2025 – v 
soglasje 

4. Interno delovanje Sveta ter sodelovanje z ministrstvom in agencijo 
5. Razno 

 
 
K točki 2.:  
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 2: 
Potrdi se zapisnik 45. redne seje Sveta za radiodifuzijo v predloženem besedilu.  
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
 
K točki 3.:  
Predsednik Sveta je uvodoma kratko pojasnil, da je Svet z AKOS in ministrstvom besedilo strategije že 
predhodno usklajeval, predlog pa je skladen s stališči Sveta oziroma z njimi ni v nasprotju, zato je na 
tem mestu predlagana podaja soglasja AKOS-u. Predlog strategije sicer ne zajema vseh možnih tem, 
ki bi lahko bile predmet tovrstne strategije, ampak se omejuje na pristojnosti AKOS, zato ima Svet 
namen na ministrstvo nasloviti tudi dopis s svojimi dodatnimi predlogi, ki so po mnenju Svet smiselna 
dopolnitev strategije. Te predloge bi predvidoma dokončno oblikovali na marčevski seji Sveta. V 
nadaljevanju se je razprava vrtela okrog dodatnih predlogov članov Sveta, ki so se nanašali predvsem 
na razvoj digitalnega radia, ohranitev DVB-T in monitoringa radijskega spektra.  
 
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 3: 
Svet za radiodifuzijo se je seznanil s predlogom Strategije razvoja radijskih in televizijskih programov 
v okviru pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije v obdobju 
med 2021 in 2025. 
Svet za radiodifuzijo k predlogu strategije podaja svoje soglasje. 
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Obrazložitev: 
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) skladno s svojimi pristojnostmi iz 1. odstavka 100. 
člena Zakona o medijih daje agenciji soglasje k strategiji razvoja radijskih in televizijskih programov.  
Svet je sicer že na 45. redni seji ugotovil, da je splošen koncept strategije zastavljen ustrezno in da 
večjih vsebinskih pripomb nanjo nima.  
 V skladu z navedenim je Svet odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa. 
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
 
K točki 4.: 
Predsednik je ponovno podal pojasnilo, da na Svet predlogi za obravnavo velikokrat prihajajo tik pred 
samo sejo, zato se člani Sveta, ki funkcije ne opravljajo profesionalno oziroma na vsakodnevni ravni, z 
njimi težko pravočasno seznanijo, jih preučijo in posledično uvrstijo na prvo možno sejo. Iz tega razloga 
je predsednik Sveta poudaril, da bo v prihodnje načeloma dosledno veljal rok, ki je bil za uvrstitev 
posamezne zadeve na sejo s strani Sveta že postavljen, to je predložitev zadeve najkasneje do 
pripravljalnega sestanka na posamezno sejo. Morebitna hitrejša obravnava bo možna samo izjemoma, 
če bo to nujno potrebno oziroma če bodo obstajali tehtni razlogi. Prav tako so bili za upoštevanje 
interno postavljenih rokov naprošeni tudi sami člani Sveta. 
 
Predstavniki AKOS in ministrstva so pojasnilo Sveta vzeli na znanje, sklep pod to točko dnevnega reda 
ni bil sprejet.  
 
 
K točki 5.:  
Svet je pod to točko sprejel sklep o mesečnih nagradah. Svet je določil datuma 47. redne seje in 
pripravljalnega sestanka nanjo.  
 
Vsi sklepi so bili sprejeti s po sedmimi glasovi članov Sveta ZA. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 17.00.  
 
 
 
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 


