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Številka: 0132-20/2017/5     
Ljubljana, 31. maj 2017                                                     

 
 
 

ZAPISNIK 
 

1. redne seje Sveta za radiodifuzijo (v nadaljevanju: Svet), ki je bila v četrtek, 25. maja 2017, ob 
16. uri, na sedežu Sveta za radiodifuzijo, Stegne 7, v Ljubljani  

 
 
Prisotni člani in članica (v nadaljevanju: člani) Sveta: 
Aleš Lipičnik, 
Gorazd Škrabar, 
mag. Mitja Kregar, 
Jure Godler, 
mag. Rina Klinar, 
Samo Šter, 
Rok Tomažinčič. 
 
Vabljene osebe:  
mag. Tanja Muha, v.d. direktorice AKOS, 
prof. dr. Dejan Jelovac. 
 
Ostali prisotni:  
Mark Pohar, AKOS, 
Janja Varšek, AKOS, 
Teja Antončič, AKOS, 
Jernej Markič, 
Martin Hari, AKOS (imenovan s strani AKOS-a za podporo Svetu). 
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Uvod:  
Sejo je otvoril predsednik Sveta Aleš Lipičnik, ki je uvodoma poudaril, da je seja namenjena predvsem 
predaji poslov. Predsednik je predlagal, da člani Sveta sprejmejo naslednja sklepa:  
 
Sklep 1: 
Prisotnih je sedem članov Sveta in je s tem Svet sklepčen.  
Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
Sklep 2: 
Potrdi se v sklicu predlagani dnevni red 1. redne seje Sveta: 

1. Potrditev zapisnika 1. izredne seje Sveta – predlog v sprejem. 
2. Seznanitev članov Sveta z odprtimi zadevami s strani bivšega predsednika in člana Sveta dr. 

Dejana Jelovca, skupaj s prevzemom sredstev in primopredajo poslov.  
3. Seznanitev članov Sveta z odprtimi zadevami s strani AKOS. 
4. Razno.  

 Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
K točki 1.:  
Mag. Rina Klinar je opozorila, da so v zapisniku nekatere slovnične nepravilnosti, ki naj se odpravijo. 
Samo Šter je podal nekaj predlogov za uvrstitev pod točko »razno«, in sicer vprašanji izobraževanj za 
Svet in elektronskega poslovanja med člani ter Srečanje MBT 2017, na podlagi katerega bi želel na 
kratko predstaviti napredek digitalne radiodifuzije v Evropi. Glede zadnjega predloga se na zahtevo 
predsednika Sveta naredi zabeležka za uvrstitev na naslednjo sejo Sveta.  
 
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 3: 
Potrdi se sprejem zapisnika 1. izredne seje, pri čemer se vanj naknadno vnesejo slovnični popravki, 
predlagani s strani mag. Rine Klinar.  
Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
K točki 2.:  
Dr. Dejan Jelovac je uvodoma podal osebno predstavitev. Poudaril je, da konstitutivna seja po 
njegovem mnenju ni bila sklicana v skladu z Odlokom o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo, saj bi jo 
moral kot predhodni predsednik sklicati on, na kar je predhodno opozarjal AKOS. Nadalje je poudaril 
pomen neodvisnosti Sveta, sploh od AKOS, ter problematiko nedorečene zakonodaje in odnosov med 
obema institucijama. Izpostavil je vprašanji sekretarja in povračila potnih stroškov za obisk 
makedonskega regulatorja (pa tudi izobraževanj za člane Sveta nasploh) ter opisal zaplete, ki so se 
pojavili v povezavi s tema vprašanjema. Opisal je materialna sredstva, s katerimi razpolaga Svet, ter 
povedal, da je s sedanjim predsednikom v dobri veri dne 22. 5. 2017 opravil primopredajo sredstev. 
Med vsebinskimi vprašanji je dr. Jelovac izpostavil razpis za podelitev frekvenc za zvokovno analogno 
radiodifuzijo, kjer se problematika vleče več let, pri čemer je po njegovem mnenju glavni zaplet 
vprašanje vloge neodvisne komisije (omenil je skupno mnenje MK in MIZŠ). Opisal je dosedanje 
dogajanje na tem področju, predvideno podelitev preostalih frekvenc v treh sklopih, začenši z 
»lokalnim sklopom«, objavo pogojev in meril za ta sklop s strani Sveta v letu 2014. Ob koncu 
predstavitve je dr. Jelovac članom Sveta zaželel uspešno delo ter veliko sreče in poguma.  
 
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 4: 
Svet za radiodifuzijo se je seznanil z delom Sveta za radiodifuzijo v prejšnji sestavi.  
Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi članov Sveta ZA.  
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K točki 3.:  
Tanja Muha, AKOS, je poudarila, da se je ob prevzemu direktorske funkcije soočila z veliko zatečenega 
stanja pri odnosih s Svetom ter da si od začetka prizadeva za dialog. V povezavi s še nerešenimi 
vprašanji potnih stroškov je izpostavila dve mnenji Računskega sodišča, medtem ko je Mark Pohar 
predstavil pravne zaplete glede sekretarja. Ga. Muha je predstavila še nekatere vidike »FM razpisa« in 
pristopa AKOS k tej temi ter omenila javna posveta na temi kvot slovenske glasbe ter področij 
pokrivanja radijskih postaj. Teja Antončič je predstavila odprte zadeve s strani AKOS, to je prenos več 
dovoljenj za opravljanje radijske dejavnosti ter javni razpis za podelitev televizijskih digitalnih pravic. 
Na vprašanje Sama Štera glede Radia MARŠ je povedala, da ima temo na seznamu, vendar je 
podrobneje ne pozna. G. Šter je vprašal tudi po stanju v zadevi Radio Agora, glede katerega sta ga. 
Muha in g. Pohar pojasnila, da je zadeva že končana, sicer pa je zadeva zelo kompleksna. G. Šter si na 
to temo želi rednega obveščanja, ga. Muha je glede tega pripravljena na dogovor.  
 
Predsednik je predlagal sprejetje naslednjega sklepa:  
Sklep 5: 
Svet za radiodifuzijo se je seznanil s poročilom AKOS glede odprtih zadev.  
Sklep je bil sprejet s sedmimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
K točki 4.:  
Predsednik Sveta je pripravil in predlagal pet sklepov (6 do 10), ki se nanašajo na delovanje Sveta za 
radiodifuzijo. Pri predlogu sklepa št. 6 je bila podana obrazložitev, da bi bil v primeru večjih 
oddaljenosti in uporabi javnega prevoza na vožnji izgubljeni čas za člane Sveta prevelik.  Pri predlogu 
sklepa št. 7 je bila podana obrazložitev, da je točka “razno” namenjena urejanju proceduralne 
problematike in naj bi ne bila vezana na vsebinska vprašanja. Predsednik je pojasnil tudi, da bi se sicer 
lahko s točko »razno« dnevni red poljubno razširjal. Pri predlogu sklepa št. 8 je bila podana 
obrazložitev, da je štirinajstdnevni rok za pripravo vsebinskih točk dnevnega reda nujen, ker sicer ni 
mogoče pravočasno pripraviti potrebnega gradiva za sklic. Predsednik je pojasnil tudi, da bi se z 
zahtevami za obravnavo v krajšem roku lahko pojavili pritiski na Svet za hitro in potencialno 
prenagljeno odločanje. Pri predlogu sklepa št. 9 je bila podana obrazložitev, da Svet lahko samo na ta 
način zagotovi konsistentne in relevantne odgovore na zastavljena vprašanja. Na zastavljeno vprašanje 
bo na seji ustno in pisno odgovoril poročevalec, ki je član Sveta z ali brez pomoči strokovnih 
sodelavcev, ki so zaposleni na Agenciji. Na eni seji bo Svet odgovoril na največ tri zastavljena vprašanja. 
Pri predlogu sklepa št. 10  je bila podana obrazložitev, da se v smislu večje učinkovitosti pri delu in 
tega, da se vsi člani sveta ne izgubljajo v vprašanjih, ki niso predmet posameznikove stroke, člani 
organizirajo v delovne pare, ki pokrivajo določeno področje. Tako bo k vsaki točki, ki obravnava 
posamezno problematiko, ki jo mora Svet oceniti z vseh vidikov, prvo mnenje podal delovni par, ki se 
s področjem ukvarja. Organizacija v delovne pare razprave članov o problematiki v ničemer ne odvrača 
od udeležbe in sodelovanja v razpravah tudi na področjih, ki niso njihovo najožje strokovno področje.  
Sklep 11 o izplačilu mesečnih nagrad je bil pripravljen v skladu z utečeno prakso Sveta.  
Sklep 12 je bil sprejet na predlog predsednika po tem, ko je Samo Šter postavil vprašanje, kdaj se bo 
sprejemal finančni načrt. Ob tej točki je predsednik pojasnil tudi, da je pod točkama 2. in 3. dnevnega 
red pričakoval več vsebinskih pojasnil in da želi zelo hitro, v roku enega meseca, razrešiti odprta 
vprašanja razmerja med Svetom in AKOS, ki morata sodelovati. Svet je bil sklican v skladu s 
poslovnikom Sveta, ker sklica ni bilo v 15 dneh od nastopa mandata novega Sveta. Na tej točki je ga. 
Muha postavila vprašanje, ali Svet želi sodelovati na pripravljalnih sestankih, ki so do sedaj praviloma 
bili en teden pred sejo, pri čemer je dr. Jelovac pojasnil tudi protokol sodelovanja na teh sestankih v 
dosedanji praksi. Predsednik Sveta je na tem mestu tudi sprejel pobudo ge. Muha, da AKOS Svetu poda 
pisno pojasnilo o odprtih vsebinskih zadevah.  
Sklepa 14 in 15 sta bila sprejeta na pobudo Sama Štera zaradi vzpostavitve pogojev za delo Sveta. 
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Pod točko 4. so bili v skladu z zgoraj navedenim v sprejem predlagani naslednji sklepi: 
Sklep 6:  
Obračun potnih stroškov članov Sveta za radiodifuzijo se obračunava enkrat mesečno in se izplača 
skupaj z nagrado za delo. Osnova za izračun je kilometrina. Če je relacija prevoza v okvirih enega 
mesta, se obračunajo stroški javnega prevoza. 
 
Sklep 7:  
Točka »razno« je del vsakega sklica. Pod točko razno se obravnavajo točke proceduralne narave, ki 

zadevajo delo sveta samega, vsebinska vprašanja se pod točko razno razen v primeru strinjanja 

večine članov sveta ne obravnavajo. 

Sklep 8: 
Predlogi za obravnavanje vsebinskih točk se zberejo 14 dni pred redno sejo. Izjema so točke, ki 
dejansko potrebujejo hitro obravnavo in jih bo Svet s strinjanjem večine članov na dnevni red uvrstil 
prednostno. 
 
Sklep 9:  
Vprašanja zainteresirane javnosti se v pisni obliki posredujejo vsaj 7 dni pred sejo Sveta za 
radiodifuzijo. Točka »Zastavljena vprašanja zainteresirane javnosti« bo na vsaki seji vedno na vrsti 
za potrjevanjem zapisnika prejšnje seje. Na eni seji lahko Svet praviloma odgovori na tri zastavljena 
vprašanja, razen če se večina članov sveta strinja, da je vprašanj izjemoma lahko več. 
 
Sklep 10: 
Svet za radiodifuzijo med svojimi člani izbere in pripravi delovne pare, ki pokrivajo naslednja 
področja: 

 Tehnološki vidik problematike. (Šter, Tomažinčič) 

 Vsebinski vidik problematike. (Klinar, Kregar) 

 Pravni vidik problematike. (Škrabar, Godler) 
 
Sklep 11:  
Na podlagi člena VI Odloka o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št. 62/01, 115/06, 
100/07, 30/12, 18/16, 30/16 in 9/17) in ob upoštevanju kriterijev iz 27. člena Poslovnika Sveta za 
radiodifuzijo (Uradni list RS, št. 14/07 in 92/15) Svet za posamezne člane določa višino mesečnih 
nagrad za mesec maj 2017 v višini: 
Aleš Lipičnik (predsednik) – 791,97 EUR 
Jure Godler – 263,99 EUR 
mag. Rina Klinar – 263,99 EUR 
mag. Mitja Kregar – 263,99 EUR 
Gorazd Škrabar – 527,98 EUR 
Samo Šter – 263,99 EUR 
Rok Tomažinčič – 263,99 EUR 
Pojasnilo: Gorazdu Škrabarju pripada dvakratnik mesečne nagrade, ker je dne 16.05.2017 vodil 1. 
izredno sejo do izvolitve predsednika.  
 
Svet je določil tudi višino povračila potnih stroškov za člane Sveta za mesec maj 2017.  
 
Svet daje nalog AKOS, da mesečne nagrade in povračilo potnih stroškov izplača v roku 7 dni po 
prejemu sklepa. 
 
Sklep 12: 
Finančni načrt Sveta se uvrsti med teme, ki jih bo Svet obravnaval na naslednji seji.  
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Sklep 13: 
Naslednja, 2. redna seja Sveta se skliče na dan 29. 6.2017 ob 16. uri.  
 
Sklep 14:  
Sekretar Sveta naj pridobi administratorski dostop do delovnega okolja TeamLab za člane Sveta ter 
naj pošlje vabila za dostop članom Sveta.  
 
Sklep 15: 
Svet predlaga AKOS, da za vsakega člana Sveta izdela 100 vizitk v obliki, ki je že na voljo.  
 
Vsi sklepi od št. 6 do št. 15 so bili sprejeti s po sedmimi glasovi članov Sveta ZA.  
 
 
 
 
Seja se je zaključila ob 17.45.  
 
 
Zapisnik pripravil:       Predsednik Sveta: 
Martin Hari       Aleš Lipičnik 
 
 
 
Vročiti:  

- Ministrstvo za kulturo, Maistrova ulica 10, 1000 Ljubljana - priporočeno 
- Agencija za komunikacijska omrežja in storitve RS, Stegne 7, 1000 Ljubljana – po kurirju 


