Opozorilo: Neuradno prečiščeno besedilo predpisa predstavlja zgolj informativni delovni
pripomoček, glede katerega organ ne jamči odškodninsko ali kako drugače.
Neuradno prečiščeno besedilo Splošnega akta o dovoljenju za izvajanje radijske
ali televizijske dejavnosti obsega:
Splošni akt o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (Uradni list RS, št.
95/06 z dne 12. 9. 2006),
Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o dovoljenju za izvajanje
radijske ali televizijske dejavnosti (Uradni list RS, št. 25/07 z dne 22. 3. 2007).
SPLOŠNI AKT
o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti
(neuradno prečiščeno besedilo št. 1)
1. člen
(vsebina splošnega akta)
Ta splošni akt določa postopek za izdajo odločbe o dovoljenju za izvajanje radijske
ali televizijske dejavnosti (v nadaljnjem besedilu: dovoljenje) izdajatelju radijskega ali
televizijskega programa (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj), programske zahteve za izvajanje
dejavnosti, ki jih mora izdajatelj določiti v svoji vlogi, ter podrobnejšo vsebino dovoljenja.
2. člen
(postopek za izdajo dovoljenja)
(1) Agencija za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije (v
nadaljnjem besedilu: agencija) začne in vodi postopek na vlogo izdajatelja, ob upoštevanju
določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek, in zakona, ki ureja medije.
(2) Agencija izda dovoljenje po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo.
3. člen
(vsebina vloge)
-

-

Vloga za pridobitev dovoljenja mora vsebovati:
podatke o izdajatelju radijskega ali televizijskega programa (ime vložnika, sedež oziroma
naslov vložnika, navedbo zakonitega zastopnika ali morebitnega pooblaščenca, matična
številka),
navedbo dejavnosti, ki jo namerava izvajati (radijska dejavnost ali televizijska dejavnost),
ime radijskega oziroma televizijskega programa (v nadaljnjem besedilu: program), ki ga
bo izdajatelj razširjal s svojo dejavnostjo,
izpolnjen obrazec o osnovnih programskih zahtevah, ki jih izdajatelj upošteva pri
razširjanju programa. Obrazec za izdajatelje radijskih programov in obrazec za
izdajatelje televizijskih programov, sta prilogi tega akta.
4. člen
(osnovne programske zahteve)

Osnovne programske zahteve, ki jih mora izdajatelj določiti v obrazcu iz četrte
alinee prejšnjega člena, so:
minimalni dnevni oddajni čas programa,
minimalno število dni predvajanja programa v enem tednu,
opis programa:
1. namen izdajanja,
2. temeljna vsebinska izhodišča za delovanje programa.
minimalna tedenska povprečja deležev posameznih zvrsti programskih vsebin v
dnevnem oddajnem času,
minimalno tedensko povprečje deležev lastne produkcije v dnevnem oddajnem času,
minimalna tedenska povprečja deležev posameznih zvrsti programskih vsebin lastne
produkcije v dnevnem oddajnem času,
minimalno tedensko povprečje deležev dnevno predvajane slovenske glasbe oziroma
glasbene produkcije slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev glede na vso dnevno
predvajano glasbo,
minimalni delež produkcije slovenskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času za
televizijske programe.
5. člen
(vsebina dovoljenja)
-

Dovoljenje vsebuje naslednje sestavine:
podatke o izdajatelju programa, ki je imetnik dovoljenja,
navedbo dejavnosti, ki jo bo imetnik izvajal,
ime programa, ki ga bo imetnik razširjal,
osnovne programske zahteve iz 4. člena tega akta,
dodatne programske zahteve.
6. člen
(dodatne programske zahteve)

(1) Dodatne programske zahteve izhajajo iz programskih pogojev na posameznem
javnem razpisu, na katerem je bila izdajatelju dodeljena pravica do uporabe radijskih
frekvenc za razširjanje programa v analogni tehniki oziroma pravica do razširjanja programa
na razpisanem območju v digitalni tehniki (v nadaljnjem besedilu: javni razpis).
(2) Po vsakem javnem razpisu agencija po uradni dolžnosti dopolni dovoljenje
izbranega izdajatelja s programskimi zahtevami, ki jih je ta prevzel na javnem razpisu, tako,
da izdajatelju izda novo dovoljenje, staro dovoljenje pa preneha veljati.
7. člen
(sprememba dovoljenja)
(1) Na vlogo imetnika dovoljenja se lahko spremenijo osnovne programske
zahteve iz dovoljenja, pri čemer se ne smejo bistveno spremeniti namen izdajanja in
temeljna vsebinska izhodišča za delovanje programa. Vloga za spremembo osnovnih
programskih zahtev mora vsebovati:
podatke o izdajatelju (ime vložnika, sedež oziroma naslov vložnika, navedbo zakonitega
zastopnika ali morebitnega pooblaščenca, matična številka),
številko in datum dovoljenja, ki se spreminja,
navedbo osnovnih programskih zahtev, ki se spreminjajo,

-

izpolnjen obrazec o osnovnih programskih zahtevah, ki jih izdajatelj upošteva pri
razširjanju programa, z upoštevanimi predlaganimi spremembami,
razloge za spremembo osnovnih programskih zahtev.
(2) Dodatnih programskih zahtev ni mogoče spreminjati.

(3) Agencija po uradni dolžnosti spremeni dovoljenje, če se spremenijo podatki o
imetniku dovoljenja ali ime programa. Imetnik dovoljenja je dolžan navedene spremembe
sporočiti agenciji v tridesetih (30) dneh od njihovega nastanka.
(4) V primeru iz prvega in tretjega odstavka tega člena agencija izda novo
dovoljenje, staro dovoljenje pa preneha veljati.
8. člen
(prenos dovoljenja)
(1) Imetnik dovoljenja lahko svojo pravico iz dovoljenja s pravnim poslom prenese
na drugo pravno ali fizično osebo, ki izpolnjuje predpisane pogoje za pridobitev dovoljenja,
pri čemer morajo programske zahteve iz dovoljenja ostati nespremenjene.
-

-

-

(2) Vloga za prenos mora vsebovati:
podatke o imetniku dovoljenja, ki se prenaša (ime vložnika, sedež oziroma naslov
vložnika, navedbo zakonitega zastopnika ali morebitnega pooblaščenca, matična
številka),
podatke o pravni ali fizični osebi, na katero se dovoljenje prenaša (ime, sedež oziroma
naslov vložnika, navedbo zakonitega zastopnika ali morebitnega pooblaščenca, matična
številka),
izjavo pravne ali fizične osebe, na katero se dovoljenje prenaša, da se strinja s
prenosom dovoljenja,
številko in datum izdaje dovoljenja, ki se prenaša,
izjavo, da se programske zahteve iz dovoljenja ne bodo spremenile.

(3) V primeru iz prvega odstavka tega člena agencija izda novo dovoljenje, staro
dovoljenje pa preneha veljati.
9. člen
(začasen preklic dovoljenja)
Agencija z odločbo začasno prekliče dovoljenje, če pri strokovnem nadzorstvu
radijskega ali televizijskega programa ugotovi, da izdajatelj kljub opozorilu iz prve alineje
tretjega odstavka 109. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – UPB1 in 69/06 –
ZOIPub) ugotovljenih kršitev ni odpravil v roku.
10. člen
(razveljavitev dovoljenja)
Agencija z odločbo razveljavi dovoljenje, če pri strokovnem nadzorstvu radijskega
ali televizijskega programa ugotovi, da izdajatelj kljub začasnem preklicu dovoljenja iz
prejšnjega člena najpozneje v tridesetih dneh po začetku ponovnega oddajanja svoje
dejavnosti ni uskladil z zahtevami agencije.

Priloga 1: Osnovne programske zahteve, ki jih izdajatelj upošteva pri razširjanju
radijskega programa
Priloga 2: Osnovne programske zahteve, ki jih izdajatelj upošteva pri razširjanju
televizijskega programa

Splošni akt o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (Uradni list RS,
št. 95/06) vsebuje naslednjo prehodno in končno določbo:

»7. člen
(prehodne določbe)
(1) Izdajateljem, ki so na dan uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 60/06 – ZMed-A), izvajali radijsko ali televizijsko
dejavnost na podlagi odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije ali
odločbe o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti, kadar dejavnost
izdajatelja ni vezana na uporabo radijskih frekvenc, izda agencija dovoljenje po uradni
dolžnosti najkasneje do 24. 6. 2007 v skladu z določili zakona, ki ureja medije in z določili
tega splošnega akta.
(2) Izdajatelji iz prejšnjega odstavka tega člena so agenciji dolžni v enem mesecu
od njene zahteve posredovati vse podatke, ki jih potrebuje za izdajo dovoljenja.
8. člen
(veljavnost splošnega akta)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

Splošni akt o spremembah in dopolnitvah Splošnega akta o dovoljenju za izvajanje
radijske ali televizijske dejavnosti (Uradni list RS, št. 25/07) spreminja 7. člen
splošnega akta tako, da se glasi:

»11. člen
(prehodne določbe)
(1) Izdajateljem, ki so na dan uveljavitve Zakona o spremembah in dopolnitvah
Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 60/06 – ZMed-A), izvajali radijsko ali televizijsko
dejavnost na podlagi odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije ali
odločbe o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti, kadar dejavnost
izdajatelja ni vezana na uporabo radijskih frekvenc, izda agencija dovoljenje po uradni
dolžnosti najkasneje do 24. 6. 2007 v skladu z določili zakona, ki ureja medije in z določili
tega splošnega akta.
(2) Izdajatelji iz prejšnjega odstavka tega člena so agenciji dolžni v enem mesecu
od njene zahteve posredovati vse podatke, ki jih potrebuje za izdajo dovoljenja.«;

ter vsebuje naslednjo končno določbo:

»5. člen
(veljavnost splošnega akta)
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.«.

