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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 TV 3 d.o.o., Šmarska cesta 5, 6000 Koper – Capodistria, ki jo zastopa direktor Dragan 

Đorđević, kot izdajateljici televizijskega programa TV 3, po uradni dolžnosti, naslednji  

 

SKLEP 
 

1. Postopek inšpekcijskega nadzora zoper pravno osebo TV 3 d.o.o., Šmarska cesta 5, 6000 Koper - 

Capodistria, voden pod št. 06121-9/2021, se ustavi. 

 

2. Posebni stroški postopka niso nastali. 

 

 

 

Obrazložitev: 

 

Agencija je z dopisom št. 06121-9/2021/1 z dne 22. 3. 2021 pravno osebo TV 3 d.o.o., Šmarska cesta 

5, 6000 Koper - Capodistria (v nadaljevanju: izdajatelj) kot izdajateljico televizijskega programa TV 3, 

ki je v Razvidu medijev vodena po zaporedno št. 1827, 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.   

 

Prvi odstavek 18. člena ZAvMS določa, da mora izdajatelj televizijskega programa vsako leto do konca 

meseca februarja ministrstvu, pristojnemu za medije, in agenciji poslati razčlenjene podatke o 

doseženem deležu evropskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času za preteklo leto. Znotraj 

tega deleža morajo biti posebej prikazani podatki o obsegu letnega oddajnega časa, na podlagi 

katerega se izračuna delež slovenskih avdiovizualnih del, in podatki o obsegu letnega oddajnega časa, 

na podlagi katerega se izračuna delež evropskih avdiovizualnih del, podatki o deležu slovenskih 

avdiovizualnih del in avdiovizualnih del neodvisnih producentov ter podatki o deležu novih 
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avdiovizualnih del iz drugega odstavka 17. člena tega zakona. Po tretjem odstavku 18. člena ZAvMS 

pa mora izdajatelj televizijskega programa, ki ne doseže deleža evropskih avdiovizualnih del iz 16. 

člena tega zakona in deleža evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov iz 17. člena tega 

zakona, v roku iz prejšnjih odstavkov ministrstvu, pristojnemu za medije, in agenciji poročati o 

objektivnih razlogih, zaradi 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 v skladu s prvim odstavkom 16. člena ZAvMS v vsakem 

televizijskem programu obsegati najmanj 50 odstotkov letnega oddajnega časa. Delež evropskih 

avdiovizualnih del neodvisnih producentov mora na podlagi prvega odstavka 17. člena ZAvMS v 

vsakem televizijskem programu obsegati najmanj deset odstotkov letnega oddajnega časa. Po 

drugem odstavku istega člena zakona, pa mora biti vsaj polovica del iz prvega odstavka tega zakona  

izdelana v zadnjih petih letih. 

 

Slovenska avdiovizualna dela morajo v skladu z drugim odstavkom 87. člena Zakona o medijih (Uradni 

list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, z vsemi nadaljnjimi spremembami in dopolnitvami, 

v nadaljevanju: ZMed) v vsakem televizijskem programu izdajatelja obsegati najmanj dva (2) odstotka 

letnega oddajnega časa. Izdajatelj mora vsako leto povečevati delež teh del v primerjavi z njegovim 

obsegom v letnem oddajnem času v prejšnjem letu, dokler ta delež ne obsega najmanj pet (5) 

odstotkov letnega oddajnega časa, če ni s tem zakonom določeno drugače.  

 

Agencija je v skladu s prvim odstavkom 18. člena ZAvMS s strani izdajatelja prejela poročilo z 

razčlenjenimi podatki o doseženem deležu evropskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času za 

leto 2020, ki se vodi pod št. 06121-1/2021/7. Ob pregledu podatkov iz izračuna o predvajanem 

televizijskem programu TV 3, je agencija ugotovila, da so vsi posredovani podatki o deležih skladni z 

višinami, kot jih določajo določbe 16., 17. člena ZAvMS in 87. člena ZMed, razen deleža evropskih 

avdiovizualnih del neodvisnih producentov, mlajših od 5 let, ki je nižji od predpisanega kot to določa 

drugi odstavek 17. člena ZAvMS. Iz podatkov izračuna znaša ta delež novih avdiovizualni del 47,99 % 

glede na navedene podatke o trajanju evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov (trajanje: 

1150:57:34 ur) in podatke o trajanju evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov, mlajših 

od 5 let  (trajanje: 552:24:09 ur). Zadevni delež evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov, 

mlajših od 5 let, bi moral biti po določbi drugega odstavka 17. člena ZAvMS vsaj polovico del iz prvega 

odstavka tega člena zakona, tj. vsaj 50 %. Agencija je v zvezi s tem nadalje ugotovila, da ji zavezanec 

ni posredoval objektivnih razlogov kot to določa tretji odstavek 18. člena ZAvMS, ki bi jih glede na 

navedene ugotovitve agencije moral predložiti, saj ni izpolnil zakonskih obveznosti iz drugega 

odstavka 17. člena ZAvMS. Vsled navedenega je agencija izdajatelja s pozivom št. 06121-9/2021/1 

pozvala k posredovanju objektivnih razlogov  oziroma naj se pisno izjavi v zvezi z njenimi zgoraj 

navedenimi ugotovitvami. 

 

Agencija je na podlagi poziva prejela obvestilo, ki se vodi pod št. 06121-9/2021/2, v katerem ji je 
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izdajatelj posredoval podatke o predvajanjem televizijskem programu TV 3 v obliki obrazca, ki je 

objavljen na spletni strani agencije https://www.akos-rs.si/e-vloge-in-obrazci/tv-ra-in-

avms/dokumenti-vloge-in-obrazci. Izdajatelj je zraven navedel, da so pri ponovnem pregledu 

podatkov ugotovili, da so storili napako pri njihovem vpisovanju, saj niso upoštevali oddajte TOP 8, 

kot oddaje neodvisnega producenta, mlajše od petih let. Skladno s tem se je spremenil delež 

evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov, mlajših od pet let, iz 47,99 % v 53,22 %, kar 

zadostuje zakonsko predpisani kvoti. 

 

Agencija je preučila navedbe izdajatelja in v okviru predmetnega nadzora v okviru določil 16., 17. 

člena ZAvMS in 87. člena ZMed preverila njegove izračune deležev glede na podatke o oddajnih časih 

za leto 2020, ki jih je navedel v poročilu št. 06121-9/2021/2 pod zavihkom izračuni (letni oddajni čas 

– 8784:20:00 ur, letni oddajni čas evropska AV dela – 6507:28:03 ur, letni oddajni čas slovenska AV 

dela – 6727:58:36 ur). Na podlagi podatkov o trajanju evropskih avdiovizualnih del (trajanje: 

3528:17:34 ur) in njihovemu obsegu letnega oddajnega časa (trajanje: 6507:28:03 ur) je agencija 

ugotovila, da je delež evropskih avdiovizualnih del izdajatelja za leto 2020 v skladu z določilom prvega 

odstavka 16. člena ZAvMS znašal 54,22 %, kar je nad zakonsko predpisanim 50 % deležem. Agencija 

je na podlagi podatkov iz poročila o trajanju evropskih avdiovizualnih del neodvisnih producentov 

(trajanje: 1279:35:02 ur) in njihovemu obsegu letnega oddajnega časa (trajanje: 6507:28:03 ur) 

ugotovila, da je delež za leto 2020 v skladu z določilom prvega odstavka 17. člena ZAvMS znašal 19,66 

%, kar je višje od zakonsko predpisanega 10 % deleža. Agencija je na podlagi posredovanih letnih 

oddajnih časov preverila tudi izdajateljev izračun deleža evropskih avdiovizualnih del neodvisnih 

producentov, ki so bila izdelana v zadnjih petih letih, in ugotovila, da je ta za leto 2020 znašal 53,22 

%, kar je skladno z zakonsko predpisanim deležem iz drugega odstavka 17. člena ZAvMS. Na podlagi 

podatkov o trajanju slovenskih avdiovizualnih del (trajanje: 2377:38:03 ur) in njihovemu obsegu 

letnega oddajnega časa (trajanje: 6727:58:36 ur) je agencija ugotovila, da je delež slovenskih 

avdiovizualnih del izdajatelja za leto 2020 znašal 35,34 %, kar je nad zakonsko predpisanim 5 % 

deležem iz drugega odstavka 87. člena ZMed.  

Agencija je na podlagi vseh izvedenih dokazov ugotovila, da je s strani izdajatelja prejela vse 

razčlenjene podatke o doseženem deležu evropskih avdiovizualnih del v letnem oddajnem času za 

leto 2020 na način kot to določa prvi odstavek 18. člena ZAvMS. Na isti podlagi je agencija ugotovila 

tudi, da je izdajatelj v letu 2020 dosegel zakonsko določene deleže iz drugega odstavka 87. člena 

ZMed, 16. in 17. člena ZAvMS, zaradi česar ni bil dolžan poročati o objektivnih razlogih.  

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

namenom, da se agenciji posreduje razčlenjene podatke o doseženem deležu evropskih 

avdiovizualnih del v letnem oddajnem času za leto 2020, je agencija glede na ugotovljeno zaključila, 

da nadaljnje vodenje inšpekcijskega postopka ni več potrebno, saj je izdajatelj izpolnil svojo 

obveznost iz prvega 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. 

https://www.akos-rs.si/e-vloge-in-obrazci/tv-ra-in-avms/dokumenti-vloge-in-obrazci
https://www.akos-rs.si/e-vloge-in-obrazci/tv-ra-in-avms/dokumenti-vloge-in-obrazci


 

        

 
 Stran 4 od 4 

 

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

izdajatelj, 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: - TV 3 d.o.o., Šmarska cesta 5, 6000 Koper - Capodistria – osebno. 

                                                                                            Postopek vodi: 

Mojca Budimir 

Pooblaščena uradna oseba agencije 

 


