Številka: 0132-13/2022/4
Ljubljana, 20. april 2022

ZAPISNIK
59. redne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v četrtek, 24. marca 2022,
ob 16. uri, na sedežu Sveta, 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,
Skender Adem, MK,
Martin Hari, AKOS, sekretar Sveta.

Ostali vabljeni in prisotni:
Predstavnik izdajateljev Radio Cerkno d.o.o. in Radio Kobarid d.o.o.
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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 59. redne seje Sveta za radiodifuzijo.
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.
Potrjeni dnevni red:
1. Določitev dnevnega reda 59. redne seje Sveta – predlog v sprejem
2. Potrditev zapisnika 58. redne seje Sveta – predlog v sprejem
3. Pobude in vprašanja zainteresirane javnosti – obravnava
4. Vprašanje enakovrednosti davčne obravnave domačih in tujih ponudnikov avdiovizualnih
medijskih storitev – obravnava
5. Seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos – obravnava
6. Odvzem statusa lokalnega programa posebnega pomena izdajateljicama radijskih
programov Alpski val in Radio Odmev in odvzem statusa regionalne mreže regionalnih
radijskih programov posebnega pomena izdajateljicama Regionalne radijske mreže
Primorski val - v predhodno mnenje
7. Letno poročilo Sveta za obdobje 2021/2022 – obravnava
8. Razno

K točki 2.:
Posebne razprave pri tej točki dnevnega reda ni bilo. Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega
sklepa:
Sklep 2:
Potrdi se zapisnik 58. 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 je Svet obravnaval vprašanje Planinske zveze Slovenije v zvezi z uvrstitvijo
športnega plezanja na seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos ter v zvezi s samo
veljavnostjo seznama.
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 3:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet) podaja odgovor na prošnjo za pojasnilo Planinske zveze
Slovenije.
Svet ugotavlja, da seznam pomembnejših dogodkov za televizijski prenos, ki ga je na predlog Sveta
Vlada Republike Slovenije potrdila v začetku leta 2019, ni pravno zavezujoč, saj nikoli ni bil objavljen
v Uradnem listu RS. Ta seznam je sicer med dogodke uvrščal tudi »športno in balvansko plezanje«.
Svet je v letu 2022 ne glede na veljavnost predhodnega seznama le-tega pregledal ter ga bo kot
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predlog v mesecu marcu 2022 ponovno predložil v potrditev Vladi RS. Na nov predlog seznama bo
ponovno uvrstil tudi športno plezanje, pri čemer bo podrobneje opredelil, da gre tu za tekme
svetovnega prvenstva in svetovnega pokala v vseh disciplinah športnega plezanja.
Ob tem Svet dodatno opozarja, da sama potrditev seznama s strani Vlade RS in njegova objava v
Uradnem listu RS ne pomeni, da je seznam oziroma z njim povezane obveznosti, ki izhajajo iz ZAvMS,
zavezujejo vse izdajatelje televizijskih programov, ampak le tiste, ki so pod pristojnostjo Republike
Slovenije. Seznam bo za izdajatelje pod pristojnostjo drugih držav članic EU postal zavezujoč šele po
notifikaciji seznama Evropski Komisiji in njeni potrditvi. V vsakem primeru pa veljaven seznam ne
pomeni izključne pravice enega izdajatelja, da prenaša posamezen dogodek s seznama, temveč so
tovrsten dogodek upravičeni prenašati vsi izdajatelji, ki izpolnjujejo pogoje, določene v 34. členu
ZAvMS.
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.

K točki 4.:
Predsednik je uvodoma pojasnil, da je Svet opravila uvodni sestanek s strokovnjakoma za področje
davčen zakonodaje, vsebinski sklep Sveta pa bo predvidoma sprejet na 60. redni seji.
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 4:
Svet za radiodifuzijo je izvedel delovni sestanek s strokovnjakoma za področje davčne zakonodaje
ter bo vsebinski sklep glede enakovredne davčne obravnave domačih in tujih ponudnikov
avdiovizualnih medijskih storitev predvidoma sprejel na 60. redni seji, v kolikor bo pred njo prejel
ustrezno strokovno mnenje.
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.

K točki 5.:
Predsednik je uvodoma izpostavil, da so od priprave predhodnega predloga seznama minila tri leta,
hkrati pa je prišlo do prenove ZAvMS, ki je prinesel določene spremembe pri naboru upravičenih
izdajateljev, predvsem v smislu povečanja števila programov, ki ustrezajo kriterijem, medtem ko pri
merilih za uvrstitev dogodkov na seznam sprememb ni bilo, posledično Svet predloga tudi ni bistveno
vsebinsko spreminjal. Zatem je povzel izvedena pripravljalna opravila, ki jih predvideva ZAvMS (op.:
navedena so v obrazložitvi sklepa).
Član Šter je predlagal, da se na seznam uvrsti tudi jahalni konjski šport, predsednik je v zvezi s tem
povedal, da teh dogodkov zaradi neizpolnjevanja meril ne bo uvrstil na predlog za glasovanje.
Tekom razprave je predstavnik MK podal mnenje, da seznam še vedno ni dobro razumljen, saj ga je
potrebno gledati predvsem v luči ekskluzivnih pravic. Izpostavil je, da bo seznam, če bo enak kot prej,
potrebno zavrniti, ter da je potrebno vsako merilo posebej utemeljiti. Izpostavil je tudi, da mora biti
seznam pred potrditvijo potrjen s strani Evropske Komisije, ki jo je potrebno o tem takoj obvestiti, prej
pa seznam ne sme biti potrjen na nacionalni ravni. V zvezi s predhodnim seznamom je povedal, da je
Služba Vlade za zakonodajo podala mnenje, da je seznam, ki ga je leta 2019 potrdila Vlada RS, veljaven,
ne glede na to, ali je bil objavljen v Uradnem listu. Izpostavil je, da je pomen seznama v pridobivanju
ekskluzivnih pravic, ne pa v tem, da je potrebno posamezne dogodke prenašati. Na podlagi pripomb
je potekala razprava glede tega, ali so določbe EU direktiv zavezujoče tudi, če niso prenesene v
slovensko zakonodajo (predvsem v povezavi s postopkovnimi določbami glede sprejema seznama).
Predsednik in nekateri člani so poudarili, da je Svet dolžan ravnati v skladu z zakonom, predstavnik MK
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pa je vztrajal, da se je možno sklicevati tudi na določbe direktiv, ki niso izrecno prenesene v nacionalno
zakonodajo.
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:
Sklep 5:
Svet za radiodifuzijo (v nadaljnjem besedilu: Svet) sprejema predlog seznama pomembnejših
dogodkov za televizijski prenos in ga pošilja v sprejem Vladi Republike Slovenije.
Obrazložitev:
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 bilo po sprejemu novele ZAvMS (ZAvMS-B) smiselno ponovno začeti postopek za
sprejem seznama oziroma da je bil Svet seznam po preteku treh let v vsakem primeru dolžan
ponovno pregledati. Skladno s šestim odstavkom 34.a člena ZAvMS mora namreč Svet vsake tri leta
pregledati seznam in pripraviti predlog njegovih sprememb ali dopolnitev.
Svet je na svoji 5. izredni seji 13. 1. 2022 sprejel osnutek seznama pomembnejših dogodkov za
televizijski prenos in ga v skladu s četrtim odstavkom 34.a člena ZAvMS predložil v pregled
zainteresiranim stranem iz tretjega odstavka istega člena, ki jih je povabil k sodelovanju pri
oblikovanju osnutka seznama. Osnutek je bil identičen predlogu seznama iz leta 2018, saj je Svet
menil, da je bil predlog vsebinsko ustrezen in primeren za ponovno obravnavo.
V roku 30 dni po prejemu gradiva (rok za podajo pisnih odgovorov je potekel z dnem 14. 2. 2022) se
do osnutka seznama ni pisno opredelila nobena od zainteresiranih strani ter tudi ni predlagala
sprememb oziroma dopolnitev.
Na svoji 58. redni seji 24. 2. 2022 je Svet sklical posvetovanje z zainteresiranimi stranmi iz petega
odstavka 34.a člena ZAvMS, pri čemer je osnutek seznama ostal nespremenjen. Posvet je bil izveden
10. 3. 2022 ob 17. uri v obliki videokonference. Udeležili so se ga člani Sveta ter predstavniki enega
televizijskega izdajatelja in Agencije za komunikacijska omrežja in storitve. Na posvetu so bili
predvsem izraženi pomisleki glede uvrstitve tekem prve slovenske nogometne lige na seznam.
Svet je na svoji 59. redni seji 24. 3. 2022 osnutek seznama ponovno obravnaval ter se odločil, da
tekem prve slovenske nogometne lige na predlog seznama ne uvrsti, saj predvidoma ne izpolnjuje
dveh meril iz drugega odstavka 34.a člena ZAvMS. Prav tako je Svet podrobno preučil vse dogodke
na osnutku seznama ter izvedel dve dodatni popravi:
- podrobnejša opredelitev dogodkov pri športnem plezanju;
- izbrisana je izrecna navedba moških in žensk pri rokometnih prvenstvih.
Končni predlog seznama pomembnejših dogodkov za televizijski prenos je priloga temu sklepu.
Ob oblikovanju predloga seznama v letu 2018 je Svet upošteval tudi tri ključne elemente, glede
katerih se opredeljuje tudi tokrat:
1. Na predlog seznama v letu 2018 je Svet uvrstil samo tiste dogodke, pri katerih je vsaj en
izdajatelj pisno sprejel zavezo, da bo v primeru vključitve na seznam pravice za prenos
dogodka odkupil ter dogodek predvajal. Navedenih zavez Svet tokrat ni ponovno pridobival,
vendar na predlog seznama tudi ni uvrščal dodatnih dogodkov.
2. Status posameznega programa v smislu plačljivosti, tako kot tudi dosegljivosti, se skozi čas
lahko spreminja, zato je seznam izdajateljev, ki izpolnjujejo pogoje, nemogoče določiti
vnaprej. Še dodatno tudi zato, ker se je zakonodaja, ki ureja materijo, pred kratkim
spremenila ter je njena interpretacija v praksi še negotova ali vsaj zelo kompleksna. Iz tega
razloga Svet ne v letu 2018 ne tokrat v predlog seznama ni vključil seznama izdajateljev, ki
izpolnjujejo pogoje za prenos. Pri pozivanju zainteresiranih strani pa je obveščanje
izdajateljev, ki izpolnjujejo pogoje za prenos, zagotovil preko poziva vsem izdajateljem
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televizijskih programov z dovoljenjem, izdanim v Republiki Sloveniji, preko svoje spletne
strani.
3. Nadzor nad izpolnjevanjem pogojev za prenašanje dogodkov posebnega pomena za
televizijski prenos izvaja Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, Svet pa na
področju nadzora izrecno določenih pristojnosti nima. Svet lahko dogajanje na tem področju
samo spremlja in opozarja na morebitne nedoslednosti pri izvajanju ali morebitne kršitve.
Sklep je bil sprejet s šestimi glasovi članov Sveta ZA.
Priloga sklepu (predlog seznama):
Šport oziroma področje
Dogodek
Zimske in letne
olimpijske igre
Nogomet

Alpsko in nordijsko
smučanje
Atletika
Košarka

Rokomet

Odbojka



vsi dogodki

 svetovna in evropska prvenstva –
vse tekme slovenske reprezentance, (oziroma
10 tekem po izboru, če Slovenija ne sodeluje),
otvoritvena tekma, polfinalni tekmi, tekma
za 3. mesto, ter finale
 kvalifikacijske tekme slovenske
reprezentance za vsa prvenstva
 finale pokala
 svetovna prvenstva in svetovni pokali v
alpskih in nordijskih disciplinah ter biatlonu,
deskanju in smučarskem krosu
 svetovna in evropska prvenstva
 svetovna in evropska prvenstva – vse
tekme slovenske reprezentance,
četrtfinala, polfinali, tekma za 3. mesto in
finale
 kvalifikacijske tekme slovenske
reprezentance za navedena prvenstva in
olimpijske igre
 finale državnega prvenstva in državnega
pokala
 svetovna in evropska prvenstva – vse
tekme slovenske reprezentance,
četrtfinale, polfinale in tekma za 3. mesto
ter finale
 kvalifikacijske tekme slovenske
reprezentance za navedena prvenstva in
olimpijske igre
 finale državnega prvenstva in pokala
 svetovna in evropska prvenstva – vse
tekme slovenske reprezentance, polfinali in
tekma za 3. mesto ter finale
 kvalifikacijske tekme slovenske
reprezentance za evropska, svetovna
prvenstva in olimpijske igre
 finale državnega prvenstva in pokala

Merila *
1, 3, 4
1, 3, 4

1, 3, 4
1, 4
1, 3, 4

1, 3, 4
1, 3, 4

1, 3, 4

1, 4
1, 3, 4

1, 3, 4

1, 4
1, 3, 4

1, 3, 4

1, 4
5

Hokej



svetovna skupina A –
vse tekme slovenske reprezentance,
polfinale in tekma za 3. mesto ter finale
 svetovna skupina A divizija 1 – vse tekme
slovenske reprezentance
 kvalifikacijske tekme slovenske
reprezentance za olimpijske igre
 finale državnega prvenstva
Plavanje
 svetovna in evropska prvenstva
Gimnastika
 svetovna prvenstva
Kolesarjenje
 svetovna prvenstva
 kolesarska dirka po Sloveniji
 Tour de France
Ostali športi
 kajak-kanu (slalom na divjih vodah),
svetovna in evropska prvenstva, svetovni
pokal
 športno plezanje (vse discipline), svetovna
prvenstva in svetovni pokal
 umetnostno drsanje, svetovna in evropska
prvenstva
* merila iz 2. odstavka 34.a člena ZAvMS (alineje od 1 do 4)

1, 3, 4

1, 3, 4
1, 3, 4
1, 4
1, 3, 4
1, 3, 4
1, 3, 4
1, 4
1, 4
1, 3, 4

1, 3, 4
1,4

K točki 6.:
(sprejet sklep se objavi naknadno)

K točki 7.:
Pri tej točki dnevnega reda je Svet razpravljal o pripravi letnega poročila za obdobje 2021/2022, ki se
bo nanašalo na zadnji del mandata Sveta v tej sestavi. Sklep pod to točko dnevnega reda ni bil sprejet.

K točki 8.:
Svet je pod to točko dnevnega reda sprejel sklepa o mesečnih nagradah in potnih stroških ter določil
datuma 60. redne seje in pripravljalnega sestanka nanjo. Vsi sklepi so bili sprejeti s po šestimi glasovi
članov Sveta ZA.

Seja se je zaključila ob 17.00.

Zapisnik pripravil:
Martin Hari

Predsednik Sveta:
Aleš Lipičnik
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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
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