Številka: 0132-35/2021/4
Ljubljana, 20. januar 2022

ZAPISNIK
56. redne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v sredo, 15. decembra 2021, ob
17. 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,
Samo Šter, član,
Rok Tomažinčič, član.

Prisotni iz vabljenih organov:
Tanja Muha, direktorica Agencije za komunikacijska omrežja in storitve RS (v nadaljevanju: AKOS),
Uršula Menih Dokl, generalna direktorica Direktorata za medije, Ministrstvo za kulturo (v
nadaljevanju: MK),
Tomaž Gorjanc, AKOS,
Martin Hari, AKOS, sekretar Sveta.

Ostali vabljeni in prisotni:
Udeležba nevabljenih oseb na seji 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 56. redne seje Sveta za radiodifuzijo.
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.
Potrjeni dnevni red:
1. Določitev dnevnega reda 56. redne seje Sveta – predlog v sprejem
2. Potrditev zapisnika 55. redne seje Sveta – predlog v sprejem
3. Prijava kršitve v zvezi s televizijskimi programi – obravnava
4. Vloge družbe Alteka d.o.o. za pridobitev dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti za
televizijske programe Balkan Erotic, Extreme, Hot Pleasure in Vroči XXL – v predhodno
mnenje
5. Letno poročilo Sveta za obdobje 2020/2021 – obravnava
6. Razno

K točki 2.:
Članica mag. Klinar je uvodoma predlagala nekaj jezikovnih poprav zapisnika.
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 2:
Potrdi se zapisnik 55. redne seje Sveta za radiodifuzijo v predloženem besedilu s predlaganimi
popravami.
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.

K točki 3.:
Predsednik je uvodoma pojasnil, da je Svet prejel prijavo zastopnika dveh izdajateljev televizijskih
programov zoper določenega operaterja, pri čemer je srž problematike umeščanje programov, za
katere izdajatelji zahtevajo plačilo nadomestila, v programske sheme. Predsednik je izpostavil, da se
je Svet s predmetno problematiko že večkrat ukvarjal. V nadaljevanju se je razprava nanašala
predvsem na dejansko stanje na trgu ter interpretacijo 1. odstavka 112. člena ZMed. Pri sprejemanju
sklepa so člani upoštevali, da so pojasnila operaterja prejeli tik pred sejo in jih še niso podrobneje
preučili.
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 3:
Svet za radiodifuzijo odločanje o predmetni zadevi prestavlja na januarsko redno sejo.
Obrazložitev:
Svet je pojasnila operaterja prejel tik pred sejo, zato jih ni mogel pravočasno preučiti.
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.
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K točki 4.:
Predstavnik AKOS je uvodoma predstavil vloge izdajatelja. Poudaril je, da novela ZAvMS uporablja izraz
»vsebine za odrasle«, programi pa naj bi se predvidoma predvajali s PIN-kodno zaščito. Posebne
razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo.
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4:
Svet za radiodifuzijo daje Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije
pozitivno predhodno mnenje k izdaji dovoljenj za izvajanje televizijske dejavnosti družbi Alteka
d.o.o. za televizijske programe Balkan Erotic, Extreme, Hot Pleasure in Vroči XXL.
Obrazložitev:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) je od Agencije za komunikacijska omrežja in
storitve Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: agencija) dne 3. 12. 2021 oziroma 8. 12. 2021
prejel štiri vloge družbe Alteka d.o.o., Poslovna cona A 22, 4208 Šenčur, za izdajo dovoljenj za
izvajanje televizijske dejavnosti za televizijske programe Balkan Erotic, Extreme, Hot Pleasure in
Vroči XXL. Iz dopisov agencije št. 38161-91/2021/3, 38161-92/2021/3, 38161-93/2021/3 in 38161100/2021/2 izhaja, da so vloge vložnika popolne in da vložnik izpolnjuje pogoje za pridobitev
dovoljenj.
Svet je ocenil, da glede na razpoložljive podatke ne obstajajo zadržki glede izdaje novih dovoljenj
izdajatelju, zato je odločil tako, kot izhaja iz izreka sklepa.
Ob tem Svet izrecno opozarja, da bo glede na predvideno vsebino programov pri njihovem
razširjanju potrebno zagotoviti zaščito otrok in mladoletnikov v skladu z zakonodajo.
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.

K točki 5.:
Predsednik je uvodoma izpostavil, da je zadovoljen z novimi standardi, ki jih je Svet postavil za svoja
letna poročila. Dodal je, da tokratno poročilo glede na predhodno žal ne prinaša veliko bistvenih
sprememb. Predsednik je poudaril tudi, da obravnavani tekst poročila terja natančen pregled, ki bo
opravljen pred pošiljanjem v Državni zbor (do konca leta).
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5:
Svet za radiodifuzijo potrjuje predloženi osnutek Letnega poročila Sveta za radiodifuzijo za obdobje
2020/2021. Letno poročilo se po dodatnem pregledu predloži Državnemu zboru in Državnemu
svetu.
Obrazložitev:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) kot neodvisno in strokovno telo na podlagi Zakona
o medijih za Državni zbor pripravlja letna poročila oziroma ocene stanja na področju radiodifuzije in
predloge za izboljšanje stanja. Letno poročilo Sveta za obdobje 2020/2021 združuje vse navedene
elemente. Letno poročilo Svet vsako leto posreduje tudi Državnemu svetu, ki prav tako obravnava
letna poročila Sveta.
Letno poročilo se potrjuje v osnutku, ker ga je potrebno dodatno vsebinsko in lektorsko pregledati
ter po potrebi dopolniti oziroma odpraviti morebitne nedoslednosti in slovnične napake.
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.
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K točki 6.:
Pod to točko je Svet sprejel sklep, da bo agencijo zaprosil za podatke glede izpolnjevanje kvote
slovenskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov za zadnje razpoložljivo obdobje. Svet je sprejel
tudi sklepa o mesečnih nagradah in potnih stroških ter določil datuma 57. redne seje in pripravljalnega
sestanka nanjo. Vsi sklepi so bili sprejeti s po šestimi glasovi članov Sveta ZA.

Seja se je zaključila ob 18.15.

Zapisnik pripravil:
Martin Hari

Predsednik Sveta:
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

4

