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Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, 1000 Ljubljana (v 
nadaljevanju: agencija), na podlagi 109. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06-UPB1, z 
vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZMed) v postopku inšpekcijskega 
nadzora nad izvajanjem zakonskih določb o izvajanju radijske dejavnosti iz 7. oddelka drugega 
poglavja ZMed, tj. nad izvajanjem programskih zahtev, ki jih mora izdajatelj upoštevati pri razširjanju 
svojega programa (3. in 4. alineja prvega odstavka 106. člena ZMed) in so določene v odločbi o 
dovoljenju za izvajanje radijske dejavnosti (v nadaljevanju: dovoljenje) posameznega radijskega 
programa, izdaja družbi RADIO CERKNO d.o.o., Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno, (v nadaljevanju: 
zavezanka oziroma izdajateljica), ki jo zastopa direktorica Tea Florjančič, kot izdajateljici radijskega 
programa RADIO ODMEV, po uradni dolžnosti, naslednjo   
 
 

ODLOČBO 
 
 

1. Zavezanka RADIO CERKNO d.o.o., Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno, Slovenija, mora v roku treh 
(3) mesecev od vročitve te odločbe zagotoviti, da bo radijski program RADIO ODMEV 
predvajala v skladu s programskimi zahtevami, ki izhajajo iz veljavnega dovoljenja za izvajanje 
radijske dejavnosti, št. 38161-68/2018/1 z dne 21. 12. 2018, in sicer tako da bo: 

 
- v dnevnem oddajanem času predvajala minimalno tedensko povprečje deležev 

izobraževalnih, kulturno-umetniških, verskih in zabavnih programskih vsebin ter minimalno 
tedensko povprečje izobraževalnih, kulturno-umetniških, verskih in zabavnih programskih 
vsebin lastne produkcije 

 
ter dodatno: 

 
- ime radijskega programa »RADIO ODMEV« predvajala na način in v obliki, da pri poslušalcu, 

v dnevnem oddajnem času, ko se predvaja radijski program RADIO ODMEV, ne bo obstajal 
nikakršen dvom, kateri radijski program posluša.  

 
2. Zavezanka mora najkasneje do izteka roka iz prve točke izreka te odločbe obvestiti agencijo o 

odpravljenih nepravilnostih in sprejetih ukrepih v zvezi z izpolnitvijo obveznosti iz prve točke 
izreka te odločbe.      

  
3. Posebni stroški postopka niso nastali. 

 
 
 

Številka: 06120-31/2019/8  
Datum: 26. 1. 2021  
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Obrazložitev: 
 
Agencija, ki je na podlagi 109. člena ZMed pristojna za izvajanje inšpekcijskega nadzora nad 
izvajanjem zakonskih določb o izvajanju radijske dejavnosti iz 7. oddelka drugega poglavja ZMed, tj. 
nad izvajanjem programskih zahtev, ki jih mora izdajateljica upoštevati pri razširjanju svojega 
programa (3. in 4. alineja prvega odstavka 106. člena ZMed) in so določene v odločbi o dovoljenju za 
izvajanje radijske dejavnosti posameznega radijskega programa, je zoper zavezanko kot izdajateljico 
radijskega programa RADIO ODMEV, po uradni dolžnosti, vodila postopek inšpekcijskega nadzora v 
zvezi z izvajanjem programskih zahtev iz veljavnega dovoljenja.  
 
Programske zahteve, ki so predmet tega inšpekcijskega nadzora, izhajajo iz izdajateljičinega 
veljavnega  dovoljenja št. 38161-68/2018/1 z dne 21. 12. 2018, in jih je izdajateljica v vlogi za 
pridobitev dovoljenja določila sama oziroma izhajajo iz pogojev posameznega javnega razpisa, na 
katerem je bila izdajateljici dodeljena pravica do uporabe radijskih frekvenc za razširjanje njenega 
programa. Agencija je uvedla postopek nadzora z namenom, da bi preverila, ali zavezanka kot 
izdajateljica radijskega programa RADIO ODMEV izpolnjuje programske zahteve, in sicer v delu, kjer 
so določena minimalna tedenska povprečja deležev posameznih zvrsti programskih vsebin in 
minimalna tedenska povprečja deležev posameznih zvrsti programskih vsebin lastne produkcije v 
dnevnem oddajnem času ter v delu, kjer so določene dodatne programske zahteve.  
 

(1) 
 
Agencija je zaradi ugotovitve vseh dejstev in okoliščin v zvezi s predmetom nadzora na podlagi 
drugega odstavka 29. člena Zakona o inšpekcijskem nadzoru (Uradni list RS, št. 43/07 – uradno 
prečiščeno besedilo in 40/14; v nadaljevanju: ZIN) in petega odstavka 109. člena ZMed v povezavi s 
5. in 6. členom Metodologije nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov 
(Uradni list RS, št. 31/12; v nadaljevanju: Metodologija) izdajateljico z dopisom št. 06120-31/2019/4 
z dne 19. 6. 2020 pozvala k predložitvi posnetkov in podatkov o predvajanem radijskem programu 
RADIO ODMEV, in sicer v časovnem intervalu od 15. 6. 2020 do 21. 6. 2020, v obsegu minimalnega 
dnevnega oddajnega časa, tj. 4 ure, ko se predvaja navedeni radijski program (kot to izhaja iz 
veljavnega dovoljenja), za vsak predvajan dan posebej. 
 
Izdajateljica je v roku, dne 13. 7. 2020, z dopisom (vodenim pod opravilno št. 06120-31/2019/5) 
posredovala zahtevane posnetke in podatke o predvajanih programskih vsebinah, iz katerih je 
mogoče preveriti ali izdajateljica radijskega programa RADIO ODMEV in programsko povezana 
izdajateljica regionalnega programa Regionalna radijska mreža PRIMORSKI VAL izpolnjuje 
programske zahteve, ki izhajajo iz 2. in 4.a. točke izreka veljavnega dovoljenja. 
 

(2) 
 
Agencija je prejete podatke in posnetke predvajanega radijskega programa RADIO ODMEV, 
pregledala, ter pri tem ugotovila, da v nekaterih primerih s slušno zaznavo ni zaznala imena 
programa, kot to izhaja iz veljavnega dovoljenja za opravljanje radijske dejavnosti. Poleg tega je 
izdajateljica nekatere programske vsebine opredelila drugače kot Agencija. Ugotovitve o objavi 
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ustreznega imena ter spremembe, ki so bile v nadaljevanju analize zadevnega radijskega programa 
upoštevane pri izračunu deležev lastne produkcije in ugotavljanju raznovrstnosti, ki izhajajo iz 2. in 
4.a. točke izreka veljavnega dovoljenja, so pojasnjene v nadaljevanju. Pri opredelitvah ostalih 
programskih vsebin in njihovih spremenljivk je Agencija sledila opredelitvam izdajateljice. 
 
1.) Agencija je ugotovila, da v nekaterih primerih, in sicer v dneh 20. 6. 2020 ter 21. 6. 2020 v obdobju 
med 16:00 in 20:00, iz posnetkov ni bilo mogoče zaznati objave imena radijskega programa RADIO 
ODMEV, kar pomeni, da poslušalec ni mogel vedeti, kateri radijski program posluša. Dodatno je 
Agencija ugotovila, da je bilo v istem obdobju, v času predvajanja radijskega programa RADIO ODMEV 
večkrat objavljeno napačno ime, in sicer ime radijskega programa regionalna radijska mreža 
PRIMORSKI VAL (primeroma navedeno dne 20. 6. 2020: ob 16:05:34, ob 17:17:13, ob 18.24:25, ob 
19:04:07; dne 21. 6. 2020 ob 16:52:02, ob 17:10:18, ob 18:19:39, ob 19:00:52), kar pri poslušalcu 
ustvarja dvom o izvoru radijskega programa, ki ga spremlja oz. nezmožnost njegove prepoznave. Na 
podlagi vsega zgoraj navedenega Agencija tako ugotavlja, da izdajateljica radijskega programa RADIO 
ODMEV v analiziranem tedenskem oddajnem času tega ni predvajala v skladu s programskimi 
zahtevami, ki izhajajo iz veljavnega dovoljenja, s tem, ko ni predvajala imena radijskega programa 
RADIO ODMEV na, v dovoljenju določen, način in v času trajanja njegovega minimalnega dnevnega 
oddajnega časa. 
 
2.) Skladno s 14. členom Pravilnika o lastni produkciji (Uradni list RS, št. 77/02) se šteje, da je 
programska vsebina posameznega radijskega programa nastala v lastni produkciji, če je bila za izvirno 
predvajanje na tem programu izdelana v produkciji izdajatelja oziroma je bila izdelana po njegovem 
naročilu in za njegov račun. Če je pri izdelavi programskih vsebin sodelovalo več izdajateljev z vložki, 
se v delež lastne produkcije vsakemu šteje sorazmeren delež vložka. 
 
Produkcija programskih vsebin se ugotavlja v skladu z 32. členom Metodologije, po katerem se vrsta 
produkcije programske vsebine določi na podlagi obvezno objavljenih podatkov izdajatelja oziroma 
ponudnika programske vsebine (v nadaljnjem besedilu: izdajatelj oziroma ponudnik). Če vrste 
produkcije programske vsebine na naveden način ni mogoče ugotoviti, se podatke pridobi od 
izdajatelja oziroma ponudnika.  
 
Glede programskih vsebin naštetih v tabeli 1 je Agencija ugotovila, da gre za programske vsebine z 
enakimi naslovi, enako zasnovo in termini predvajanja, kot je bilo to ugotovljeno že v inšpekcijskem 
postopku št. 06120-7/2019, ko se je preverjalo izpolnjevanje zahtev iz tretjega oddelka drugega 
poglavja ZMed (v nadaljevanju: izpolnjevanje PPP pogojev) in je Agencija ugotovila, da gre za 
koprodukcijo dveh izdajateljic: RADIO CERKNO, d.o.o. in RADIO KOBARID, d.o.o. Agencija je v primeru 
tako prepoznanih programskih vsebin iz tabele 1 ponovno ravnala v skladu z drugim odstavkom 14. 
člena Pravilnika ter 35. člena Metodologije. Te programske vsebine je Agencija obravnavala kot 
koprodukcijo dveh (2) koproducentov. Kadar pri izdelavi programske vsebine sodelujeta 2 
koproducenta, se v lastno produkcijo izdajatelja šteje 50-odstotni delež te vsebine, razen če izdajatelj 
izkaže drugače. Kot navedeno zgoraj, je Agencija glede ugotavljanja koprodukcije na ta način ravnala 
že v postopku št. 06120-7/2019, čemur izdajateljica takrat ni oporekala. Tovrstne obravnave 
navedenih programskih vsebin iz tabele 1 glede ugotavljanja koprodukcije se je Agencija poslužila 
tudi v zadevnem postopku, zato je spodaj naštete programske vsebine obravnavala kot koprodukcijo 



 

        

 
A031-04 06120-31/2019/8 Stran 4 od 11 

 

dveh producentov ter je v delež vsebin lastne produkcije izdajateljice radijskega programa RADIO 
ODMEV štela 50-odstotni delež vsake posamezne vsebine.  
 

Programske vsebine, ki jih Agencija obravnava kot 
koprodukcije 2. producentov 

AKTUALNO DO 16h 

POETIKA 

ŠPORTNO POPOLDNE NA RADIU ODMEV 

ZNANJE NA KVADRAT 

NOVICE 

MLADI VAL 
tabela 1: programske vsebine, ki jih Agencija obravnava kot koprodukcije 2. producentov 

3.) Glede vsebine, ki jo je izdajateljica v svojih podatkih označila kot otroško oz. mladinsko 
programsko in naslovila »Mladinski program-KTŠ bucket list« ter je bila predvajana dne 20. 6. 2020 
med 17:16:52 in 17:37:50, v trajanju 00:10:14, je Agencija ugotovila, da omenjene vsebine ne gre 
razumeti kot samostojno, uredniško izoblikovano zaključeno programsko enoto, z jasno 
prepoznavnim začetkom in koncem. Poleg odsotnosti prepoznavnih začetkov in koncev, s čimer bi 
vsebina izpolnila zahtevo iz 4. točke prvega odstavka 2. člena Metodologije, je Agencija ugotovila, da 
je šlo tudi za podajanje vsebine na način moderiranega programa in ne na način, iz katerega bi 
Agencija lahko prepoznala predvajanje samostojne otroške ali mladinske programske vsebine. Zaradi 
navedenega Agencija te vsebine ni obravnavala kot otroško ali mladinsko programsko vsebino, ki bi 
štela v delež posameznih zvrsti programskih vsebin v dnevnem oddajnem času iz točke 2.č, 2.e ali 4.a. 
 
4.) Glede tistih delov programa, ki so bili predvajani v dneh 20. 6. 2020 in 21. 6. 2020 med 16:00 in 
20:00 (glej tabelo 2) ter jih je izdajateljica opredelila kot program različnih programskih vsebin oz. 
zvrsti, Agencija opozarja izdajateljico, da tovrstna opredelitev ni v skladu z Metodologijo. Nadalje je 
Agencija ugotovila, da v omenjenih dneh v intervalu razširjanja radijskega programa RADIO ODMEV, 
tj. od 16:00 do 20:00, s slušno zaznavo v povezavi s pregledanimi podatki ter ob upoštevanju dejstva 
o odsotnosti objave ustreznega imena programa (in objavi neustreznih in zavajajočih objav 
»PRIMORSKI VAL«) ni ugotovila nobenega elementa, iz katerega bi lahko sklepala o začetku 
predvajanja programa ali o začetku posamezne programske vsebine. Agencija je lahko v tem intervalu 
ugotovila zgolj poslovilni moderatorjev nagovor, s katerim je ta obveščal poslušalce o zaključku 
programa (v soboto 20. 6. 2020 ob 18:16:06; v nedeljo 21. 6. 2020 ob 18:16:27; v nadaljevanju 
zaključek). Je pa Agencija ugotovila, da se je v obeh dneh v intervalu od 16:00 do 20:00 predvajal 
program, ki se v formi v ničemer ni razlikoval od programa regionalne radijske mreže Regionalna 
radijska mreža PRIMORSKI VAL, ki je bil predvajan predtem in v katerem so se izmenjavale glasba, 
govor ter informativne programske vsebine Novice, Regijske novice, Kam danes, ki jih je Agencija v 
skladu z Metodologijo opredelila kot samostojne programske vsebine. Agencija zato v nadaljevanju 
podrobneje pojasnjuje spremembe izdajateljičinih podatkov o predvajanju domnevnih programskih 
vsebinah naštetih v tabeli 2. V vseh primerih iz tabele 2 je Agencija ugotovila, da gre zgolj za dele 
programa, ki zvezno, skozi posamezne dele dneva, trajajo več ur in ki bi lahko bili del celote, ki se je 
pričela že v času razširjanja regionalne radijske mreže PRIMORSKI VAL.  
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dan  čas  izdajateljičina opredelitev  

20. 6. 2020 16:16:04 
 

moderiran program 
informativne programske 
zvrsti 

20. 6. 2020 16:29:02 
 

moderiran program 
informativne programske 
zvrsti 

20. 6. 2020 17:37:50 
 

moderiran program kulturno-
zabavne programske zvrsti 

21. 6. 2020 16:03:59 
 

moderiran program 
informativne programske 
zvrsti 

21. 6. 2020 16:26:23 
 

moderiran program 
informativne programske 
zvrsti 

21. 6. 2020 16:36:12 
 

moderiran program 
informativne programske 
zvrsti 

21. 6. 2020 16:43:43 
 

moderiran program zabavne 
programske zvrsti 

21. 6. 2020 17:14:47 
 

moderiran program kulturno-
zabavne programske zvrsti 

21. 6. 2020 17:35:20 
 

moderiran program 
informativne programske 
zvrsti 

21. 6. 2020 17:43:36 
 

moderiran program 
informativne programske 
zvrsti 

tabela 2: programske vsebine, ki niso opredeljene v skladu z Metodologijo 

Glede na navedeno in ob upoštevanju, da je Agencija zaznala enak program že v času razširjanja 
regionalne radijske mreže PRIMORSKI VAL, del katerega so, kot se zdi, tudi vklopi v času razširjanja 
radijskega programa RADIO ODMEV, izdajateljičinih navedb o vklopih, ki naj se jih upošteva kot 
samostojne zaključene radijske programske enote vklopih (glej tabelo 2) v času razširjanja radijskega 
programa RADIO ODMEV) ni mogoče upoštevati. Ti vklopi namreč niso samostojne enote lastne 
produkcije, saj ne predstavljajo uredniško izoblikovane zaključene programske vsebine, z jasno 
prepoznavnim začetkom in koncem, ki bi jo bilo mogoče prepoznati kot radijski žanr. Še več, ker 
izdajateljica radijskega programa, zoper katero se vodi ta postopek, v omenjenih dneh ni niti na 
začetku predvajanja programa niti med oddajanjem tega programa navedla imena programa RADIO 
ODMEV, poslušalec na podlagi slišanega nikakor ne more vedeti, kateri program ravnokar spremlja. 
Kot že omenjeno v 1. točki drugega poglavja tega poziva, dodatno nejasnost poslušalcu predstavlja 
tudi dejstvo, da je med poslušanjem vseskozi soočen z govornimi vložki PRIMORSKI VAL, katerih 
namen je identifikacija programa PRIMORSKI VAL, ki bi jih sicer programsko povezana izdajateljica, ki 
je zavezanka v tem postopku, morala predvajati med trajanjem programa PRIMORSKI VAL, in ne med 
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predvajanjem radijskega programa RADIO ODMEV. Iz vsega navedenega v tej točki izhaja, da 
posameznih govornih vklopov v času trajanja programa RADIO ODMEV, tudi govornega vklopa, 
obravnavanega v točki 3, ni mogoče razumeti kot ločenih oziroma samostojnih oddaj. 
 
Ker vsa predvajanja znotraj tega sklopa obravnavanih programskih vsebin torej ni mogoče razumeti 
kot izvirno uredniško izoblikovano zaključeno programsko enoto, prepoznavno kot radijski žanr, 
Agencija njihovo pojavnost razume kot govor oziroma glasbo izven programskih vsebin, ki pa ne 
štejeta za programske vsebine, nastale v lastni produkciji. Na podlagi vsega navedenega, Agencija v 
tabeli 2 navedenih programskih vsebin ni vštela v izračun končnih deležev programskih vsebin lastne 
produkcije.   
 

(3) 
 
Izdajateljica je v izjasnitvi potrdila, da je v nadzorovanih dneh prišlo do nedoslednega objavljanja 
imena radijskega programa, kar je v zavezanka pojasnila z navedbo, da aktualna programska oprema 
ne podpira avtomatizirane objave imena radijskega programa, »pač pa se t.i. »zvočne oznake, ki 
označujejo začetek in konec izbranega programa, kot tudi vmesne zvočne oznake v programa vnašajo 
ročno«. Dodatno zavezanka pojasni še, da se je napaka pojavila v soboto in nedeljo oz. med 
vikendom, ko program ustvarjajo mlajši radijski sodelavci, ki šele pridobivajo izkušnje. Do 
nedoslednega objavljanja imena radijskega programa naj bi prišlo tudi zaradi njihove (mladih 
sodelavcev) neizkušenosti, katerih vzgoja in oblikovanje v izobražen kader (iz lokalnega okolja) sicer, 
po navedbah izdajateljice, predstavljata pomemben vidik poslanstva radijskega programa RADIO 
ODMEV. V nadaljevanju zavezanka še izjavi, da so napako glede ustrezne objave imena radijskega 
programa že odpravili.  
Glede ugotovitve Agencije o neizpolnjevanju programskih zahtev iz točk 2.č in 2.e izreka dovoljenja 
je zavezanka poudarila, da so že sprejeli ukrepe za povečanje lastne produkcije. 
 
Agencija je podrobno preučila izjasnitev in uvodoma ugotovila, da se izdajatelj strinja z ugotovljenim 
dejanskim stanjem, ter da ne nasprotuje vsebinskim spremembam in ugotovitvam, ki jih je Agencija 
podrobno pojasnila že v pozivu in so del te odločbe v točki 2. Zaradi navedenega Agencija svojih 
ugotovitev glede vsebinskih opredelitev posameznih programskih vsebin, izračunanih deležev ter 
ugotovitev o raznovrstnosti predvajanega programa ni spreminjala. Na tem mestu Agencija ponovno 
opominja izdajateljico in poziva k doslednemu objavljanju ustreznega imena RADIO ODMEV, kot to 
izhaja iz njenega veljavnega dovoljenja, in sicer vsakič, ko se predvaja program, za katerega ji je bilo 
izdano dovoljenje. Dodatno jo tudi opozarja in poziva k opustitvi zavajajoče prakse predvajanja 
napačnega imena regionalne radijske mreže PRIMORSKI VAL v času razširjanja radijskega programa 
RADIO ODMEV, saj na ta način prihaja do zavajanja poslušalca, ki posledično ne more razločiti, kateri 
radijski program spremlja. 
 

(4) 
 

Upoštevajoč vsa zgoraj navedena dejstva je Agencija, kot je razvidno iz tabela 3, v radijskem 
programu RADIO ODMEV, v analiziranem časovnem intervalu od 15. 6. 2020 do vključno 21. 6. 2020, 
v dnevnem oddajnem času od 16:00 do 20:00 ugotovila, da se tedensko povprečje deležev 
programskih vsebin v dnevnem oddajnem času razlikuje od tistih, ki so navedena v točkah 2.č in 2.e 
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veljavnega dovoljenja. V točki 2. č so v dovoljenju navedena minimalna tedenska povprečja deležev 
posameznih zvrsti programskih vsebin v dnevnem oddajnem času. V točki 2.e dovoljenja so navedena 
minimalna tedenska povprečja deležev posameznih zvrsti programskih vsebin lastne produkcije v 
dnevnem oddajnem času. 
 
Spodaj navedena dejstva o deležih je Agencija ugotovila na podlagi analiziranih izdajateljevih 
posnetkov in podatkov. V skladu z 9. odstavkom 11. člena Metodologije je Agencija v primeru 
ugotavljanja povprečja deležev programskih vsebin za dva ali več dni predvajanega programa pri 
ugotavljanju tedenskega povprečja deležev produkcije programskih vsebin v dnevnem oddajnem 
času v obravnavan teden vštevala vse programske vsebine, ki se predvajajo vsak zaporedni dan med 
16. in 20. uro, razen vsebine iz 26. člena tega splošnega akta.  
 

 VSEBINE LASTNE PRODUKCIJE VSE PREDVAJANE VSEBINE 
deleži 

navedeni v 
točki 2.č. 

dovoljenja 

ugotovitve 
Agencije 

deleži navedeni v 
točki 2.e. 

dovoljenja 

ugotovitve 
Agencije 

informativna 10% 11,47 % 10% 11,47 % 

izobraževalna 2% 0,31% 2% 0,31% 

kulturno-
umetniška 

1% 0,87 % 1% 0,87 % 

verska 0,08% 0 % 0,08% 0 % 

otroška ali 
mladinska 

1,4 1,42 % 1,4 1,42 % 

športna  0,4% 1,79 % 0,4% 1,79 % 

kulturno-zabavna 2% 15,42 % 2% 15,42 % 

Zabavna 9% 0 % 9% 0 % 
tabela 3: deleži iz dovoljenja in ugotovitve Agencije 

Kot je razvidno iz tabele 3, je Agencija v analiziranem časovnem intervalu v primeru izobraževalnih, 
kulturno-umetniških, verskih in zabavnih programskih vsebin ugotovila tedenska povprečja 
programskih vsebin v dnevnem oddajnem času, ki so manjša od zapisanih minimalnih tedenskih 
povprečij deležev programskih vsebin v dnevnem oddajnem času iz točke 2.č. (tj. nedoseganje 
minimalnih tedenskih povprečja deležev posameznih zvrsti programskih vsebin v dnevnem oddajnem 
času) in 2.e (tj. nedoseganje minimalnih tedenskih povprečja deležev posameznih zvrsti programskih 
vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem času) izreka dovoljenja. Navedeno pomeni, da 
izdajateljica ne izpolnjuje zahtev iz točke 2.č. in 2.e. izreka dovoljenja, kjer so zapisana minimalna 
tedenska povprečja deležev programskih vsebin v dnevnem oddajnem času. 
 

(5) 
 
Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja dodatnih programskih zahtev, ki izhajajo iz 4.a točke izreka 
veljavnega dovoljenja, po katerem mora izdajateljica radijskega programa RADIO ODMEV in 
programsko povezana izdajateljica regionalnega programa Regionalna radijska mreža PRIMORSKI 
VAL vsak dan med 6. in 20. uro v skupnem tedenskem obsegu pet (5) ur predvajati programske 
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vsebine informativne zvrsti, ki zajemajo tudi aktualno dogajanje z območij pokrivanja radijskega 
programa iz 1. točke izreka veljavnega dovoljenja in najmanj dve (2) drugi vrsti programskih vsebin v 
skupnem tedenskem obsegu petnajst (15) ur, ki se nanašajo tudi na območje pokrivanja radijskega 
programa iz 1. točke izreka te odločbe, je Agencija pregledala tudi izdajateljičine posnetke in podatke 
o predvajanem programu regionalne radijske mreže PRIMORSKI VAL in sicer v časovnem intervalu od 
15. 6. 2020 do 21. 6. 2020, v obsegu minimalnega dnevnega oddajnega časa dvajset (20) ur, od 00: 
00 do 16:00, od 20:00 do 24:00 za vsak pregledani dan. 
 
1.) Glede ugotavljanja prvega dela pogoja iz točke 4.a veljavnega dovoljenja, tj. da mora izdajateljica 
radijskega programa RADIO ODMEV in programsko povezana izdajateljica regionalnega programa 
Regionalna radijska mreža PRIMORSKI VAL vsak dan med 6. in 20 uro v skupnem tedenskem obsegu 
pet (5) ur predvajati programske vsebine informativne zvrsti, ki zajemajo tudi aktualno dogajanje z 
območij pokrivanja radijskega programa iz 1. točke izreka veljavnega dovoljenja, je Agencija 
ugotovila, da je izdajateljica radijskega programa RADIO ODMEV in programsko povezana 
izdajateljica Regionalne radijske mreže PRIMORSKI VAL vsak dan v času med 6. in 20. uro v skupnem 
tedenskem obsegu predvajala najmanj 8 ur 25 minut in 36 sekund informativnih programskih vsebin. 
Med te je štela programske vsebine, ki so naštete v tabeli 4 (naslov, datum, čas in trajanje posamezne 
programske vsebine so navedene v tabeli 4). Na podlagi navedene ugotovitve je Agencija zaključila, 
da je prvi del pogoja iz točke 4.a veljavnega dovoljenja izpolnjen.  
 

datum čas trajanje  naslov 
15.06. 16:01:17 0:58:44 Aktualno do 

16h 

15.06. 11:00:06 0:06:56 Regijske novice 

15.06. 8:01:13 0:11:16 Regijske novice 

16.06. 16:01:11 0:59:14 Aktualno do 
16h 

16.06. 10:59:50 0:09:21 Regijske novice 

16.06. 8:01:10 0:07:03 Regijske novice 

17.06. 16:00:20 0:54:11 Aktualno do 
16h 

17.06. 11:00:02 0:08:37 Regijske novice 

17.06. 10:16:00 0:37:18 V središču 

17.06. 8:00:44 0:06:16 Regijske novice 

18.06. 16:00:46 1:00:52 Aktualno do 
16h 

18.06. 10:59:58 0:08:24 Regijske novice 

18.06. 10:11:40 0:45:17 Turistika 

18.06. 8:01:11 0:06:04 Regijske novice 

19.06. 16:00:25 0:56:04 Aktualno do 
16h 

19.06. 11:00:57 0:11:29 Regijske novice 

19.06. 8:00:42 0:15:03 Regijske novice 

20.06. 11:01:31 0:06:43 Regijske novice 

20.06. 7:59:58 0:09:53 Regijske novice 
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21.06. 17:00:15 0:05:19 Regijske novice 

21.06. 10:59:28 0:10:35 Regijske novice 

21.06. 7:58:46 0:10:57 Regijske novice 
tabela 4: informativne zvrsti, ki zajemajo aktualno dogajanje 

2.) Glede ugotavljanja drugega dela pogoja iz točke 4.a veljavnega dovoljenja, po katerem mora 
izdajateljica radijskega programa RADIO ODMEV in programsko povezana izdajateljica regionalnega 
programa Regionalna radijska mreža PRIMORSKI VAL pri razširjanju radijskega programa iz 1. točke 
izreka veljavnega dovoljenja predvajati najmanj dve (2) drugi vrsti programskih vsebin v skupnem 
tedenskem obsegu petnajst (15) ur, ki se nanašajo tudi na območje pokrivanja radijskega programa 
iz 1. točke izreka te odločbe, je Agencija ugotovila, da je izdajateljica v skupnem tedenskem obsegu 
predvajala najmanj za 20 ur in 40 minut dodatnih treh različnih programskih vsebin: kulturno-
zabavne, otroške ali mladinske in športne programske vsebine (glej tabelo 5). Na podlagi navedene 
ugotovitve je Agencija zaključila, da je drugi del pogoja iz točke 4.a veljavnega dovoljenja izpolnjen. 
 

datum čas trajanje naslov zvrst 

15.06. 10:03:44 0:44:49 Športno dopoldne na Primorskem valu 6. športna 

15.06. 17:00:12 1:00:13 Športno popoldne na Radiu Odmev 6. športna 

15.06. 5:21:33 3:36:52 Jutro na Primorskem valu od 5h do 9h 7. kulturno-zabavna 

16.06. 17:02:32 0:50:38 Kulturna razglednica 7. kulturno-zabavna 

16.06. 5:23:52 3:30:16 Jutro na Primorskem valu od 5h do 9h 7. kulturno-zabavna 

17.06. 5:33:14 3:18:14 Jutro na Primorskem valu od 5h do 9h 7. kulturno-zabavna 

17.06. 17:12:51 0:47:40 Mladi val 5. otroška ali mladinska 

18.06. 5:29:17 3:24:21 Jutro na Primorskem valu od 5h do 9h 7. kulturno-zabavna 

19.06. 5:29:59 3:26:57 Jutro na Primorskem valu od 5h do 9h 7. kulturno-zabavna 
tabela 5: raznovrstne programske vsebine v trajanju 15 ur, ki se nanašajo na območje pokrivanja 

3.) V skladu z ugotovitvami iz prejšnjih dveh točk je Agencija ugotovila, da je izdajateljica radijskega 
programa RADIO ODMEV in programsko povezana izdajateljica regionalnega programa Regionalna 
radijska mreža PRIMORSKI VAL pri razširjanju radijskega programa iz 1. točke izreka veljavnega 
dovoljenja v celoti izpolnila dodatne programske zahteve iz točke 4.a veljavnega dovoljenja. 
 
 

(6) 
 
Agencija je na podlagi analize ugotovila, da izdajateljica ni predvajala imena radijskega programa 
RADIO ODMEV na, v dovoljenju določen, način in v času trajanja intervalov njegovega minimalnega 
dnevnega oddajnega časa. Agencija je na podlagi analize tudi ugotovila, da radijski program RADIO 
ODMEV ni bil predvajan skladno s točkami 2.č in 2.e izreka dovoljenja, ko ni predvajal zadostnega 
minimalnega tedenskega povprečja izobraževalnih, kulturno-umetniških, verskih, kulturno-zabavnih 
in zabavnih programskih vsebin in ni predvajal zadostnega minimalnega tedenskega povprečja 
izobraževalnih, kulturno-umetniških, verskih, kulturno-zabavnih in zabavnih programskih vsebin 
lastne produkcije. Iz ugotovljenega tudi izhaja, da je izdajateljica radijskega programa RADIO ODMEV 
in programsko povezana izdajateljica regionalnega programa Regionalna radijska mreža PRIMORSKI 
VAL pri razširjanju radijskega programa iz 1. točke izreka veljavnega dovoljenja tega predvajala v 
skladu 4.a točko veljavnega dovoljenja.  
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Kot je določeno v 1. točki izreka dovoljenja št. 38161-68/2018/1 z dne 21. 12. 2018 Agencija 
izdajatelju dovoli izvajanje radijske dejavnosti v skladu z vsemi osnovnimi programskimi zahtevami, 
ki so navedene v 2. in 3. točki in v skladu z dodatnimi programskimi zahtevami iz 4. točke izreka 
dovoljenja. Zaradi navedenega Agencija ugotavlja, da izdajatelj od 15. 6. 2020 do vključno 21. 6. 2020 
v dnevnem oddajnem času od 16:00 do 20:00 radijskega programa RADIO ODMEV ni predvajal v 
skladu s programskimi zahtevami, ki izhajajo iz dovoljenja za izvajanje radijske št. 38161-68/2018/1 z 
dne 21. 12. 2018. 
 
V sled vsega navedenega izhaja, da radijski program RADIO ODMEV ni bil predvajan skladno z 
veljavnim dovoljenjem, ki kot ime radijskega programa določa ime RADIO ODMEV in ga je kot ime 
programa, ki ga bo razširjal s svojo dejavnostjo, določil zavezanec sam, tako da bi ga poslušalec v času 
njegovega predvajanja z ničelno stopnjo dvoma lahko prepoznal, in določneje s točko 2.č izreka 
veljavnega dovoljenja, ko ni predvajal zadostnega minimalnega tedenskega povprečja deležev 
izobraževalnih, kulturno-umetniških, verskih in zabavnih programskih vsebin in izobraževalnih, 
kulturno-umetniških, verskih in zabavnih programskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem 
času iz točke 2 e. izreka veljavnega dovoljenja. Kot je to določeno v 1. točki izreka dovoljenja, se 
zavezancu dovoli izvajanje radijske dejavnosti v skladu z vsemi osnovnimi programskimi zahtevami, 
ki so navedene v 2.in 3. točki izreka dovoljenja in v skladu z dodatnimi programskimi zahtevami 
navedenimi v 4. točki izreka tega dovoljenja. Na podlagi vsega zgoraj navedenega agencija ugotavlja, 
da zavezanec od 15. 6. 2020 do 21. 6. 2020, v minimalnem dnevnem oddajnem času, tj. 4 ure, 
radijskega programa RADIO ODMEV ni predvajal v skladu s programskimi zahtevami, ki izhajajo iz 
veljavnega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti št. 38161-68/2018/1 z dne 21. 12. 2018, s tem, 
ko ni predvajal imena radijskega programa RADIO ODMEV skladno z namenom veljavnega dovoljenja, 
izključno na način in v obliki, da pri poslušalcu, v oddajnem času, ko se predvaja radijski program 
RADIO ODMEV, ne bi obstajal nikakršen dvom, kateri radijski program posluša, in s tem, ko ni 
predvajal zadostnega deleža prej navedenih programskih vsebin lastne produkcije. 
 

(7) 
 
Agencija ima na podlagi drugega odstavka 109. člena ZMed pravico in dolžnost, da odredi ukrepe za 
odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti na način in v roku, ki ga sama določi. Agencija je pri odločitvi 
za določitev roka za odpravo nepravilnosti in pomanjkljivosti upoštevala težo kršitev oziroma 
ugotovljenih nepravilnosti, zavezančeve navedbe in zahtevnost odprave ugotovljenih kršitev oziroma 
nepravilnosti. Zavezanec mora tako v odrejenem roku prilagoditi svoj program programskim 
zahtevam, kot te izhajajo iz njegovega veljavnega dovoljenja, na način, da bo v času njegovega 
minimalnega dnevnega oddajnega časa predvajano ime radijskega programa, ki je skladno z 
veljavnim dovoljenjem, na način, da bo poslušalec jasno vedel, kateri radijski program spremlja, ter 
da bo v dnevnem oddajanem času predvajano minimalno tedensko povprečje deležev izobraževalnih, 
kulturno-umetniških, verskih in zabavnih programskih vsebin in izobraževalnih, kulturno-umetniških, 
verskih in zabavnih programskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem času. Upoštevajoč 
tako realna odstopanja zavezanca od dosega minimalnih programskih zahtev, je agencija predvidela 
rok, kot naveden v prvi točki te odločbe, ki je po njeni oceni potreben in hkrati zadosten za 
prilagoditev programa zakonskim zahtevam in s tem tudi utemeljen.       
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V primeru, da zavezanec v predpisanem roku ne odpravi kršitev, ki izhajajo iz izreka te odločbe, mu 
lahko agencija skladno s prvo in drugo alinejo tretjega odstavka 109. člena ZMed začasno prekliče 
oziroma razveljavi dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti. 
 
Obveznost obveščanja agencije o sprejetih ukrepih za odpravo nepravilnosti iz druge točke te odločbe 
izhaja iz petega odstavka 29. člena ZIN in je s tem tudi utemeljena. 
 
Agencija je v postopku ugotovila, da stroški postopka niso nastali niti jih ni uveljavljala stranka sama, 
zato je Agencija na podlagi petega odstavka 213. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13) 
odločila tako, kot izhaja iz 3. točke izreka te odločbe.  
 
V skladu s tretjim odstavkom 191. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 
109/12, z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami; v nadaljevanju: ZEKom-1) je ta odločba 
dokončna. 
 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU: Zoper to odločbo je v skladu s 192. členom ZEKom-1 mogoče sprožiti 
upravni spor v roku tridesetih (30) dni od njene vročitve. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži pri 
Upravnem sodišču Republike Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   Odgovorna oseba: 
                                                                                                                   Primož Leban 
                                                                                                                   pooblaščena uradna oseba agencije 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vročiti: RADIO CERKNO d.o.o., Ličarjeva ulica 7, 5282 Cerkno – osebno.    


