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Številka: 0132-22/2021/3 
Ljubljana, 17. junij 2021                                                

 
 
 

ZAPISNIK 
 

49. redne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v četrtek, 20. maja 2021, ob 16. 
uri, in je potekala v obliki videokonference 

 
 
Prisotni člani Sveta: 
Aleš Lipičnik, predsednik Sveta, 
Gorazd Škrabar, namestnik predsednika, 
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), 
Uršula Menih Dokl, vršilka dolžnosti generalne direktorice Direktorata 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 šestih 
članov sklepčen.  
 
 
K točki 1.:  
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 1:  
Potrdi se v sklicu predlagani dnevni red 49. redne seje Sveta za radiodifuzijo z naslednjima 
spremembama: 

- na dnevni red se uvrsti dodatna točka »5. Ustreznost merila kadrovska usposobljenost za 
oddajanje radijskega programa na javnem razpisu za dodelitev radijskih frekvenc za 
analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2021/1 – obravnava«; 

- točki 5. in 6. iz sklica postaneta točki 6. in 7. 
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
Potrjeni dnevni red 49. redne seje:  

1. Določitev dnevnega reda 49. redne seje Sveta – predlog v sprejem  
2. Potrditev zapisnika 48. redne seje Sveta – predlog v sprejem  
3. Prijave kršitev v televizijskih programih - obravnava  
4. Vprašanje davčne regulacije tujih medijskih ponudnikov – obravnava  
5. Ustreznost merila kadrovska usposobljenost za oddajanje radijskega programa na javnem 

razpisu za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2021/1 
– obravnava 

6. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za dodelitev radijskih 
frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2021/1 – obravnava  

7. Razno  
 
 
K točki 2.:  
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 2: 
Potrdi se zapisnik 48. redne seje Sveta za radiodifuzijo v predloženem besedilu.  
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
 
K točki 3.:  
Pod to točko dnevnega reda sta bili obravnavani dve prijavi kršitev v televizijskih programih 
določenega izdajatelja, ki ju je Svet predhodno posredoval na AKOS, ter odgovor AKOS v zvezi s 
prejetima prijavama. Član mag. Kregar je izpostavil, da Svet načeloma za obravnavo konkretnih kršitev 
ni pristojen, zato je najbolj primerno, da jih obravnava pristojni organ, v tem primeru AKOS.  
 
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 3: 
Svet za radiodifuzijo se je seznanil z dvema prejetima dopisoma, v katerih pošiljatelj zatrjuje 
določene kršitve medijske zakonodaje v programih določenega televizijskega izdajatelja. Svet za 
radiodifuzijo je obe prijavi posredoval Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije.  
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Obrazložitev: 
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) je prejel dve prijavi kršitev zakonskih pravil, 
katerih nadzor je v pristojnosti Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije.  
Svet bo nadaljnje dogajanje v zvezi s prejetima prijavama spremljal in temo po potrebi ponovno 
obravnaval, trenutno pa meni, da je najbolj primerno, če prijave obravnava za zatrjevane kršitve 
neposredno pristojni organ, zato je odločil tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.  
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
 
K točki 4.: 
Predsednik je uvodoma izpostavil, da Svet zanima predvsem, ali so domači in tuji izdajatelji na 
davčnem področju izenačeni, še posebej z ozirom na dejstvo, da se storitve v vsakem primeru ponujajo 
na območju Slovenije, ter izrazil upanje, da bo FURS podal vsa potrebna pojasnila. Vse člane Sveta je 
pozval, naj se na temo, ko bo ta obravnavana, dobro pripravijo, vključno z vprašanji. Nadaljnja razprava 
se je vrtela okrog vprašanja, ali je besedilo dopisa za FURS dovolj jasno, nakar je bilo dogovorjeno, da 
se osnutek dopisa potrdi, končno besedilo pa se oblikuje po seji.  
 
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
Sklep 4:  
Svet za radiodifuzijo sprejema osnutek dopisa, ki bo za potrebe pridobitve določenih pojasnil s 
povabilom na sejo Sveta posredovan Finančni upravi Republike Slovenije. Pred posredovanjem bo 
osnutek pregledan in dopolnjen z vidika veljavne davčne ureditve.  
Obrazložitev:  
Svet za radiodifuzijo je na 48. redni seji sklenil, da bo preučil aktualno stanje na področju obdavčitve 
ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev, s poudarkom na obdavčitvi tujih ponudnikov, ki 
storitve ponujajo v Sloveniji, ter predvidoma v zvezi s tem zavzel tudi določena stališča oziroma 
pripravil določene predloge.   
V zvezi s tem je Svet ugotovil, da mora pred sprejemanjem vsebinskih sklepov o oceni stanja oziroma 
morebitnih predlogov za njegovo izboljšanje tematiko podrobneje preučiti, zato je odločil tako, kot 
izhaja iz izreka tega sklepa.  
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
 
K točki 5.: 
Predsednik Sveta je uvodoma izpostavil, da je Svet tik pred sejo prejel dopis enega od radijskih 
izdajateljev, ki se nanaša na ustreznost kadrovskega merila na predmetnem razpisu. V nadaljevanju se 
je razprava vrtela predvsem okrog vprašanja, na kakšen način se število zaposlenih odraža v kakovosti 
oziroma količini programa. Ob zaključku razprave je bilo ugotovljeno, da za podrobno preučitev 
navedb izdajatelja na voljo ni bilo dovolj časa, zato so se člani Sveta odločili, da vsebinsko odločanje o 
tej zadevi in o vsebinsko povezani zadevi pod naslednjo točko dnevnega reda, prestavijo na naslednjo 
sejo.  
 
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
Sklep 5:  
Svet za radiodifuzijo odločanje o predmetni zadevi prestavlja na naslednjo sejo.  
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA. 
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K točki 6.: 
Pri tej točki dnevnega reda posebne razprave ni bilo, v skladu z razpravo pod točko 5 dnevnega reda.  
 
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
Sklep 6: 
Svet za radiodifuzijo odločanje o predmetni zadevi prestavlja na naslednjo sejo.  
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA. 
 
 
K točki 7.: 
Pod prvo podtočko je Svet obravnaval dva odgovora AKOS na vprašanji, pripravljeni na pobudo člana 
mag. Kregarja. Razprava se je nanašal predvsem na pravilnost dostopnih podatkov o gledanosti preko 
DVB-T platforme ter njihovega pomena za televizijske izdajatelje, ki oddajajo na teh platformi.  
 
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
Sklep 7/1:  
Svet za radiodifuzijo se je seznanil s pojasnili Agencije za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije v zvezi z dvema svojima pozivoma oziroma zadevama, obravnavanima pod 12. 
točko (razno) 48. redne seje.  
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA. 
 
 
Pod drugo podtočko je Svet sprejel sklep o mesečnih nagradah ter določil datuma 50. redne seje in 
pripravljalnega sestanka nanjo.  
 
Vsi sklepi so bili sprejeti s po šestimi glasovi članov Sveta ZA. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 17.30.  
 
 
 
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 


