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Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Stegne 7, Ljubljana (v 

nadaljevanju: agencija), na podlagi četrtega odstavka 135. člena Zakona o splošnem upravnem 

postopku (Uradni list RS, št. 24/2006-UPB2, z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, v 

nadaljevanju: ZUP) in prvega odstavka 39. člena Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni 

list RS, št. 87/11, z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, v nadaljevanju: ZAvMS) v 

postopku inšpekcijskega nadzora nad izpolnjevanjem zakonskih obveznosti iz 18. člena ZAvMS, izdaja 

pravni osebi TIPK d.o.o., Podpeč 95 A, Preserje, ki jo zastopa direktor Bojan Mord, kot ponudnici 

avdiovizualne medijske storitve na zahtevo TiTV po uradni dolžnosti, naslednji  

 

SKLEP 
 

1. Postopek inšpekcijskega nadzora zoper pravno osebo TIPK d.o.o., Podpeč 95 A, Preserje, voden 

pod št. 06122-21/2021, se ustavi. 

 

2. Posebni stroški postopka niso nastali. 

 

Obrazložitev: 

 

Agencija je z dopisom št. 06122-21/2021/2 z dne 22. 4. 2021 pravno osebo TIPK d.o.o., Podpeč 95 A, 

Preserje (v nadaljevanju: ponudnik), kot ponudnika avdiovizualne medijske storitve na zahtevo TiTV 

obvestila o začetku postopka inšpekcijskega nadzora, ki ga je začela na podlagi prvega odstavka 39. 

člena ZAvMS v zvezi z izvajanjem zakonskih zahtev iz 18. člena ZAvMS.   

 

Drugi odstavek 18. člena ZAvMS določa, da mora ponudnik avdiovizualne medijske storitve na 

zahtevo vsako leto do konca meseca februarja posredovati ministrstvu, pristojnemu za medije, in 

agenciji poročilo o izvajanju zahtev iz drugega oziroma tretjega odstavka 16. člena tega zakona, ki 

mora vsebovati razčlenjene podatke o doseženem deležu evropskih avdiovizualnih del v katalogu 

programskih vsebin v preteklem koledarskem letu, oziroma podatke o deležu finančnega prispevka, 

ki ga je ponudnik v preteklem koledarskem letu namenil za produkcijo ali za pridobitev pravic do 

evropskih avdiovizualnih del, ki jih ponuja prek svoje avdiovizualne medijske storitve na zahtevo. Po 

tretjem odstavku 18. člena ZAvMS pa mora ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, ki 

ne izpolni zahtev iz drugega oziroma tretjega odstavka 16. člena tega zakona, v roku iz prejšnjih 

odstavkov ministrstvu, pristojnemu za medije, in agenciji poročati o objektivnih razlogih, zaradi 

Številka: 06122-21/2021/6  

Datum: 28. 5. 2021  

mailto:info.box@akos-rs.si
mailto:info.box@akos-rs.si


 

        

 
 Stran 2 od 3 

 

katerih ni mogel izpolniti svojih zakonskih obveznosti. Agencija v tem primeru zaprosi ministrstvo, 

pristojno za medije, za mnenje o utemeljenosti razlogov za neizpolnjevanje deležev oziroma zahtev. 

 

Delež evropskih avdiovizualnih del mora po drugem odstavku 16. člena ZAvMS v vsaki avdiovizualni 

medijski storitvi na zahtevo obsegati najmanj deset odstotkov evropskih avdiovizualnih del v katalogu 

programskih vsebin v posameznem koledarskem letu, če ni v tem zakonu določeno drugače. Po 

tretjem odstavku 16. člena ZAvMS mora ponudnik avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, ki ne 

izpolnjuje deleža iz drugega odstavka, za produkcijo ali za pridobitev pravic do evropskih 

avdiovizualnih del, ki jih ponuja prek svoje avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, vsako 

koledarsko leto nameniti finančni prispevek v višini najmanj enega odstotka vseh prihodkov iz naslova 

svoje avdiovizualne medijske storitve v tem koledarskem letu. Skladno s petim odstavkom tega člena 

zakona se v katalog programskih vsebin v posameznem koledarskem letu iz drugega odstavka tega 

člena ne vštevajo poročila, prenosi in posnetki športnih dogodkov, igre, oglaševanje, televizijska 

prodaja in video strani. 

 

Agencija je na podlagi vpogleda v spis št. 06121-1/2021 ugotovila, da ji navedeni ponudnik v 

zakonskem roku do 28. 2. 2021 ni posredoval poročila o razčlenjenih podatkih o doseženem deležu 

evropskih avdiovizualnih del v katalogu programskih vsebin za leto 2020 kot to določa drugi odstavek 

16. člena ZAvMS. Agencija ni v navedenem roku s strani ponudnika prejela niti podatkov o deležu 

finančnega prispevka, ki ga je ponudnik v letu 2020 namenil za produkcijo ali za pridobitev pravic do 

evropskih avdiovizualnih del, ki jih ponuja prek svoje posamezne avdiovizualne medijske storitve na 

zahtevo kot to določa tretji odstavka 16. člena ZAvMS. Agencija tudi ni prejela poročila o objektivnih 

razlogih, zaradi katerih ponudnik ni mogel izpolniti svojih zakonskih obveznosti iz drugega oziroma 

tretjega odstavka 16. člena ZAvMS. Vsled navedenega je agencija na podlagi drugega odstavka 18. 

člena ZAvMS ponudnika s pozivom št. 06122-21/2021/2 pozvala k predložitvi omenjenih poročil po 

drugem oziroma tretjem odstavku 16. člena ZAvMS, kot tudi k predložitvi morebitnih objektivnih 

razlogov v primeru nedoseganja zakonsko predpisanih deležev, kot to določa tretji odstavek 18. člena 

ZAvMS. 

 

Agencija je na podlagi navedenega poziva prejela obvestilo in obrazec, ki se vodita pod št. 06122-

21/2021/3 in št. 06122-2021/4, v katerih ji je ponudnik sporočil, da v letu 2020 niso niti zakupili niti 

predvajali evropskih avdiovizualnih del v okviru kataloga programskih vsebin. Pri tem se je opravičil, 

da poročila ni oddal v zakonskem roku, in da bo v prihodnje le-ta pravočasno posredoval. Zraven je 

še pojasnil, da je agenciji dne 22. 3. 2021 poročal o doseženih prihodkih iz televizijske dejavnosti in iz 

naslova AVMS na zahtevo TiTV za leto 2020. Iz priloženega obrazca ponudnika izhaja, da ponudnik v 

katalogu programskih vsebin ni imel na voljo nobenih avdiovizualnih del, posledično ni imel v 

katalogu niti evropskih avdiovizualnih del. Prav tako ni namenil nobenega finančnega prispevka v 

zvezi s produkcijo ali pridobitvijo pravic do evropskih avdiovizualnih del.  

 

Agencija je preučila navedbe ponudnika in v okviru predmetnega nadzora ugotovila, da je s strani 

ponudnika v obliki obrazca prejela razčlenjene podatke o doseženem deležu evropskih avdiovizualnih 
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del v katalogu programskih vsebin za leto 2020 in podatke o deležu finančnega prispevka, ki ga je 

ponudnik v tem letu namenil za produkcijo ali za pridobitev pravic do evropskih avdiovizualnih del, ki 

jih ponuja prek svoje avdiovizualne medijske storitve na zahtevo, na način kot to določa drugi 

odstavek 18. člena ZAvMS. Nadalje je ugotovila, da ponudnik v zadevni avdiovizualni medijski storitvi 

na zahtevo v okviru kataloga ni ponujal avdiovizualnih del, kar je agencija preverila z ogledom spletne 

strani https://www.tipk.si/, zato ta ni bil zavezan k zagotavljanju deleža evropskih avdiovizualnih del 

po drugem odstavku 16. člena ZAvMS. Iz namena tega člena zakona izhaja, da je ponudnik ta delež 

dolžan zagotavljati ob pogoju, da v okviru svoje avdiovizualne medijske storitve na zahtevo v  katalogu 

ponuja avdiovizualna dela, saj se delež evropskih avdiovizualnih del računa glede na vsa ponujena 

avdiovizualna dela v katalogu ponudnika. Iz istega razloga ponudnika ne zadeva določba tretjega 

odstavka 16. člena ZAvMS v zvezi s finančnim prispevkom, saj v okviru navedene avdiovizualne 

medijske storitve na zahtevo ni predvajal avdiovizualni del. Posledično ni bil dolžan poročati o 

objektivnih razlogih.  

Ker se postopek inšpekcijskega postopka začne in vodi v javnem interesu, v temu primeru z 

namenom, da ponudnik agenciji posreduje poročilo o izpolnjevanju zahtev iz drugega oziroma 

tretjega odstavka 16. člena ZAvMS, je agencija glede na ugotovljeno zaključila, da nadaljnje vodenje 

inšpekcijskega postopka ni več potrebno, saj je ponudnik izpolnil svojo obveznost iz drugega odstavka 

18. člena ZAvMS. Na podlagi vsega navedenega je agencija skladno s četrtim odstavkom 135. člena 

ZUP, ki določa, da lahko organ postopek začet po uradni dolžnosti ustavi, odločila tako, kot izhaja iz 

prve točke izreka tega sklepa. 

Agencija je v postopku ugotovila, da posebni stroški postopka niso nastali niti jih ni uveljavljal 

ponudnik, zato je na podlagi 118. člena ZUP v povezavi s prvim odstavkom 113. členom tega zakona 

odločila tako, kot izhaja iz druge točke izreka tega sklepa. 

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 sklep 

dokončen. 

 
POUK O PRAVNEM SREDSTVU 

 

Zoper ta sklep je v skladu s 192. členom ZEKom-1 mogoče sprožiti upravni spor v roku tridesetih (30) 

dni od njegove vročitve. Upravni spor se sproži s tožbo, ki se vloži pri Upravnem sodišču Republike 

Slovenije, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana. 

 

Vročiti: - TIPK d.o.o., Podpeč 95 A, 1352 Preserje, osebno. 

                                                                                            Postopek vodi: 

Mojca Budimir 

Pooblaščena uradna oseba agencije 

 

https://www.tipk.si/

