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Številka: 0132-25/2021/4 
Ljubljana, 31. avgust 2021                                                

 
 
 

ZAPISNIK 
 

51. redne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v četrtek, 15. julija 2021, ob 16. 
uri, na sedežu Sveta za radiodifuzijo, Stegne 7, v Ljubljani 

 
 
Prisotni člani Sveta: 
Aleš Lipičnik, predsednik Sveta, 
Gorazd Škrabar, namestnik predsednika, 
mag. Rina Klinar, članica, 
mag. Mitja Kregar, član. 
 
 
Prisotni iz vabljenih organov:  
Tanja Muha, direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS), 
Tomaž Gorjanc, AKOS, 
Janja Varšek, AKOS, 
Martin Hari, AKOS, sekretar Sveta. 
 
 
Ostali vabljeni in prisotni: 
Dva predstavnika radijskih izdajateljev (Radio Triglav Jesenice, d.o.o., Infonet Media d.d.) 
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Uvod:  
Sejo je otvoril predsednik Sveta Aleš Lipičnik, ki je uvodoma ugotovil, da je Svet ob prisotnosti štirih 
članov sklepčen.  
 
 
K točki 1.:  
Predsednik je uvodoma pojasnil, da Svet v zvezi s točko 4 ni prejel vseh pojasnil, za katera je zaprosil, 
pri točki 5 pa je potreben dodatni čas za preučitev tematike, zato je predlagan umik obeh točk s sklica 
seje z dnevnega reda. Nova točka 4 se nanaša na zadevo, ki je prispela z minimalno zamudo glede na 
splošni rok, zato se predlaga uvrstitev na dnevni red.  
 
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Potrdi se v sklicu predlagani dnevni red 51. redne seje Sveta za radiodifuzijo z naslednjimi 
spremembami:  

- z dnevnega reda se umakneta točki »4. Vloga družbe SK Media d.o.o. za pridobitev več kot 
dvajset odstotkov lastninskega ali upravljavskega deleža oziroma deleža glasovalnih pravic 
v premoženju izdajatelja radijskega programa Radio Pohorje, družbi Radio Pohorje d.o.o. – 
v predhodno mnenje« in »5. Vprašanje davčne regulacije tujih medijskih ponudnikov – 
obravnava«; 

- na dnevni red se uvrsti nova točka: »4. Vloga družbe Arena sport d.o.o. za pridobitev 
dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za televizijski program Arena Sport – v 
predhodno mnenje«; 

- točka 6. iz sklica postane točka 5.  
 
Sklep je bil sprejet s štirimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
Potrjeni dnevni red:  

1. Določitev dnevnega reda 51. redne seje Sveta – predlog v sprejem 
2. Potrditev zapisnika 50. redne seje Sveta – predlog v sprejem 
3. Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti - obravnava 
4. Vloga družbe Arena sport d.o.o. za pridobitev dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti 

za televizijski program Arena Sport – v predhodno mnenje 
5. Razno 

 
 
K točki 2.:  
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 2: 
Potrdi se zapisnik 50. redne seje Sveta za radiodifuzijo v predloženem besedilu.  
 
Sklep je bil sprejet s štirimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
 
K točki 3.:  
Predsednik je uvodoma izpostavil, da je zainteresirana tretja oseba opozorila na možnost podvajajočih 
se vsebin v nekaterih radijskih programih, s katerimi ponudniki kandidirajo na javnem razpisu za 
digitalne radijske pravice na obeh območjih R2. V zvezi s to zadevo je Svet v preteklosti že sprejel 
načelno stališče, da gre za nezaželen pojav, ki predstavlja neracionalno uporabo digitalnih omrežij. 
Predsednik je opozoril tudi, da Svet nima resursov za preverjanje tovrstnih navedb, zato bo predlagal 
odstop zadeve na AKOS. Prisotni predstavnik radijskega izdajatelja je v zvezi s tem vprašanjem 
izpostavil, da bi bilo smiselno tovrstno preverjanje izvesti za vse radijske programe, s katerimi 
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ponudniki kandidirajo na predmetnem razpisu, s čimer so se člani Sveta strinjali. Glede načina 
morebitnega preverjanja obstoja podvajajočih se vsebin je direktorica AKOS pojasnila, da postopanja 
AKOS ali komisije v primeru javnega razpisa v teku ne more komentirati.  
 
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 3: 
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) se je seznanil z dopisom zainteresirane tretje osebe, ki 
se nanaša na omejitev za ponudnike, ki kandidirajo z radijskimi programi z isto ali zelo podobno 
programsko ponudbo, v zvezi z nekaterimi ponudniki na aktualnem javnem razpisu za podelitev 
pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod in Vzhod 
R2.  
Svet Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) 
poziva, da pred podelitvijo pravic razširjanja preveri vse izdajatelje, ki kandidirajo na predmetnem  
javnem razpisu, v smislu iste ali zelo podobne programske ponudbe.  
Obrazložitev:  
Svet je prejel dopis zainteresirane tretje osebe, v katerem so zatrjevane določene podobnosti med 
programskimi ponudbami nekaterih radijskih postaj, ki kandidirajo na predmetnem javnem razpisu.  
Svet je do sedaj večkrat izrazil svoje stališče, da nasprotuje podvajanju programskih vsebin v 
radijskih programih, ki se v digitalni radiodifuzni tehniki razširjajo na istem območju, zato meni, da 
je potrebno tovrstne očitke pred podelitvijo pravic podrobno preučiti, hkrati pa preveriti 
programske ponudbe vseh programov, s katerimi izdajatelji kandidirajo na predmetnem javnem 
razpisu.  
Svet bo nadaljnje dogajanje v zvezi s to tematiko podrobno spremljal ter je po potrebi tudi vsebinsko 
obravnaval. Svet meni, da mora predmetni dopis obravnavati tudi agencija, zato je odločil tako, kot 
izhaja iz izreka tega sklepa.  
 
Sklep je bil sprejet s štirimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
 
K točki 4.: 
Predstavnik AKOS je uvodoma pojasnil, da je vloga izdajatelja popolna in vsebinsko ustrezna, gre pa za 
tematski program, ki se bo predvidoma razširjal v kabelskih sistemih. Posebne dodatne razprave ni 
bilo.  
 
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
Sklep 4:  
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve 
Republike Slovenije (v nadaljevanju: agencija) pozitivno predhodno mnenje k izdaji dovoljenja za 
izvajanje televizijske dejavnosti družbi Arena sport d.o.o. za televizijski program Arena Sport 5.  
Obrazložitev: 
Svet je od agencije dne 6. 7. 2021 prejel vlogo družbe Arena sport d.o.o., Šlandrova ulica 4B, 1231 
Ljubljana-Črnuče, za izdajo dovoljenja za izvajanje televizijske dejavnosti za tematski televizijski 
program Arena Sport 5. Iz dopisa agencije št. 38161-69/2021/2 izhaja, da je agencija dne 15. 6. 2021 
prejela vlogo vložnika, ki je popolna, in da vložnik izpolnjuje vse pogoje za pridobitev dovoljenja. 
Svet je ocenil, da ne obstajajo pomisleki glede izdaje dovoljenja izdajatelju, ter je odločil tako, kot 
izhaja iz izreka sklepa.  
 
Sklep je bil sprejet s štirimi glasovi članov Sveta ZA.  
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K točki 5.: 
Pod to točko je Svet sprejel sklepa o mesečnih nagradah in potnih stroških ter določil datuma 52. redne 
seje in pripravljalnega sestanka nanjo.  
 
Vsi sklepi so bili sprejeti s po štirimi glasovi članov Sveta ZA. 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 16.50.  
 
 
 
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 


