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Številka: 0132-29/2021/3 
Ljubljana, 21. oktober 2021                                                

 
 
 

ZAPISNIK 
 

53. redne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v četrtek, 30. septembra 2021, 
ob 16. uri, in se je odvila v obliki videokonference 

 
 
Prisotni člani Sveta: 
Aleš Lipičnik, predsednik Sveta, 
Gorazd Škrabar, namestnik predsednika (tekom obravnave 3. točke dnevnega reda), 
Jure Godler, član, 
mag. Rina Klinar, članica, 
mag. Mitja Kregar, član, 
Samo Šter, član, 
Rok Tomažinčič, član.  
 
 
Prisotni iz vabljenih organov:  
Tanja Muha, direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS), 
Tomaž Gorjanc, AKOS, 
Mark Pohar, AKOS, 
Janja Varšek, AKOS, 
Martin Hari, AKOS, sekretar Sveta. 
 
 
Ostali vabljeni in prisotni: 
Udeležba nevabljenih oseb ni bila mogoča.  
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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:  
Potrdi se v sklicu predlagani dnevni red 52. redne seje Sveta za radiodifuzijo.   
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
Potrjeni dnevni red:  

1. Določitev dnevnega reda 53. redne seje Sveta – predlog v sprejem 
2. Potrditev zapisnika 52. redne seje Sveta – predlog v sprejem 
3. Poročilo komisije o pregledu in oceni ponudb, prispelih na javni razpis za podelitev petih (5) 

pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju Zahod R2 
in petih (5) pravic razširjanja radijskega programa v digitalni radiodifuzni tehniki na območju 
Vzhod R2 – obravnava 

4. Vprašanje davčne regulacije tujih medijskih ponudnikov – obravnava 
5. Razno 

 
 
K točki 2.:  
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 2: 
Potrdi se zapisnik 52. redne seje Sveta za radiodifuzijo v predloženem besedilu.  
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
 
K točki 3.:  
Predsednik je uvodoma pojasnil, da so se člani Sveta s poročilom seznanili ter da sam pripomb na delo 
komisije nima. Izpostavil je, da ima zadržek glede razpisnih pogojev, in sicer v tem, da se zahteva 
(razpisna omejitev) v zvezi s podvajanjem vsebin ne bi vpisala v odločbo o podelitvi pravici. S tem bi se 
v prihodnosti lahko zgodilo, da bi se isti programi v prihodnosti lahko predvajali tako na omrežju R1 
kot na omrežju R2 (celo na obeh območjih), pri čemer bi oglasi lahko bili lokalizirani glede na območje 
predvajanja. Ob odsotnosti stroškov produkcije bi to pomenilo neenakopravne konkurenčne pogoje 
glede na programe, ki bi se predvajali izključno znotraj posameznega območja R2. Predsednik je podal 
mnenje, da gre za tako močan zadržek, da je bolj primerna razveljavitev in ponovitev razpisa kot pa, 
da bi se pravice podelile brez predmetnih zahtev pri razširjanju v prihodnosti. Problema podvajanja 
istih vsebin na različnih radijskih programih so se v razpravi dotaknili tudi ostali člani Sveta, ki so poleg 
tega izpostavili tudi problematiko lastniške koncentracije ter privlačnost radia kot nujnega pogoja za 
njegov obstanek. Predstavniki AKOS so izpostavili, da mora Svet v vsakem primeru sprejeti sklep, v 
katerem naj svoje stališče podrobno obrazloži in poda predlog za nadaljnje ravnanje. Med člani Sveta 
je obveljal konsenz, da je potrebno vsebinski sklep dodatno uskladiti.  
 
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 3: 
Svet za radiodifuzijo odločanje o zadevi prestavlja na kasnejši čas. 
 
Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi članov Sveta ZA.  
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K točki 4.: 
Predsednik Sveta je pojasnil, da bi za nadaljnjo obravnavo zadeve Svet potreboval nekatere dodatne 
podatke.  
 
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa: 
Sklep 4:  
Svet za radiodifuzijo naproša Ministrstvo za kulturo, da mu v čim krajšem roku posreduje seznam 
televizijskih programov, ki jih operaterji iz 111. člena Zakona o medijih razširjajo v Republiki Sloveniji 
ter hkrati niso vpisani v razvid medijev.  
Obrazložitev: 
S podatkom o televizijskih programih, ki se razširjajo v Republiki Sloveniji, a niso vpisani v razvid 
medijev, Svet za radiodifuzijo ne razpolaga in tudi ni razviden iz javno dostopnih evidenc, je pa za 
potrebe obravnave tem na Svetu zelo pomemben, zato zanj naproša Ministrstvo za kulturo, ki na 
podlagi 12. člena Zakona o medijih vodi razvid medijev, na podlagi 113. člena istega zakona pa zbira 
podatke o programih, ki jih operaterji prenašajo preko telekomunikacijskih sistemov.  
 
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
 
K točki 5.: 
Pod to točko je Svet sprejel sklep o mesečnih nagradah in potnih stroških ter določil datuma 54. redne 
seje in pripravljalnega sestanka nanjo. Vsi sklepi so bili sprejeti s po šestimi 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 


