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Številka: 0132-5/2022/2 
Ljubljana, 20. januar 2022                                            

 
 
 

ZAPISNIK 
 

5. izredne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v četrtek, 13. januarja 2022, ob 
16.30 uri, in je potekala v obliki videokonference 

 
 
Prisotni člani Sveta: 
Aleš Lipičnik, predsednik, 
mag. Mitja Kregar, član, 
mag. Rina Klinar, članica, 
Samo Šter, član, 
Rok Tomažinčič, član.  
 
Ostali prisotni:  
Tanja Muha, direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS), 
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 seja ob prisotnosti petih 
članov Sveta sklepčna. Predsednik Svet je uvodoma pojasnil, da je bila seja sklicana zaradi obravnave 
ene točke dnevnega reda, to je: 

1. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos - obravnava 
 
K točki 1:  
Predsednik je uvodoma pojasnil, da je smiselno čimprej začeti z novim postopkom sprejema seznama, 
zato predlaga, da se kot osnutek potrdi potrjeni seznam izpred treh let (predlog sklepa so člani Sveta 
prejeli pred sejo). Člani so nato razpravljali o morebitnih dopolnitvah in popravah osnutka, vendar je 
prevladalo mnenje, da naj v tej fazi postopka do sprememb ne prihaja. Glede nabora televizijskih 
izdajateljev, ki naj se povabijo k sodelovanju, je med člani prevladalo mnenje, naj se preko javno objave 
k sodelovanju pozovejo vsi slovenski izdajatelji.  
  
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
Sklep 1: 
Svet za radiodifuzijo sprejema osnutek seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos, ki 
se nahaja v prilogi temu sklepu. Osnutek se v skladu s četrtim odstavkom 34.a člena ZAvMS predloži 
v pregled zainteresiranim stranem iz tretjega odstavka istega člena, ki se povabijo k sodelovanju pri 
oblikovanju osnutka seznama, pri čemer se izdajatelje televizijskih programov, za katere imajo 
pridobljena dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti skladno Zakonom o medijih, k 
sodelovanju povabi preko javne objave na spletni strani Sveta za radiodifuzijo. Zainteresirane strani 
se lahko v roku 30 dni po prejemu gradiva pisno opredelijo do osnutka seznama in predlagajo 
spremembe oziroma dopolnitve.  
Pri pripravi osnutka seznama je Svet za radiodifuzijo upošteval tudi, da mora skladno s šestim 
odstavkom 34.a člena ZAvMS vsake tri leta pregledati seznam in pripraviti predlog njegovih 
sprememb ali dopolnitev.  
Obrazložitev:  
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) je na svoji 20. redni seji 20. 12. 2018 na podlagi 
petega odstavka 34.a člena ZAvMS sprejel predlog seznama pomembnejših dogodkov za televizijski 
prenos (sklep Sveta št. 0132-51/2017/48) in ga poslal v sprejem Vladi Republike Slovenije. Predlog 
seznama je Vlada RS s sklepom potrdila v začetku leta 2019, pri čemer pa potrjen seznam ni bil nikoli 
objavljen v Uradnem listu Republike Slovenije.  
Svet meni, da je po sprejemu novele ZAvMS (ZAvMS-B) smiselno ponovno začeti postopek za 
sprejem seznama oziroma da je Svet v vsakem primeru dolžan seznam po preteku treh let ponovno 
pregledati. 2  
Osnutek je identičen predlogu seznama, ki je bil potrjen v letu 2018, saj Svet meni, da je bil predlog 
vsebinsko ustrezen in je primeren za ponovno obravnavo. 
Sklep je bil sprejet s petimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
Seja se je zaključila ob 16.45.  
 
 
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. 


