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Številka: 007-15/2011-2 
Datum:   13. 05. 2011   
 
Zadeva: Javna obravnava osnutka predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah 
              zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad-B)- skrajšani postopek 
 
 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT) je pripravilo osnutek 
predloga Zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o digitalni radiodifuziji.  
 
Ob spremljanju izvajanja veljavnega Zakona o digitalni radiodifuziji (ZDRad) v praksi 
smo ugotovili, da sta določbi prvega in drugega odstavka 15. člena ZDRad upoštevaje 
njuno uporabo in razumevanje v praksi ob doslej premalo jasni zakonski dikciji v tem 
delu, postali sporni z vidika evropskega sekundarnega prava na področju elektronskih 
komunikacij, kot je bil ta nazadnje spremenjen koncem leta 2009, rok za prenos pa se 
približuje.  
 
Skladno z navedenim in ob hkratnem upoštevanju določb Zakona o Radioteleviziji 
Slovenija in Zakona o medijih, se je zato MVZT v skladu z načelom pravne varnosti in 
jasnosti zakonske ureditve ter predvsem tudi zaradi usklajenosti s pravnim redom EU na 
področju elektronskih komunikacij odločil za pripravo te novele ZDRad po skrajšanem 
postopku. Glavni namen osnutka predloga tega zakona je torej zagotoviti pravilen 
prenos sekundarne zakonodaje EU v  tem delu.    
 
Zainteresirano javnost pozivamo naj svoje morebitne pripombe in predloge na ta 
zakonski osnutek poda čimprej, vendar pa najkasneje v roku 30 dni od te objave.  
 
S spoštovanjem, 
 
 
              Marjan Turk 
         Generalni direktor 
 
 
Priloga: 
- Osnutek predloga ZDRad-B (besedilo členov z obrazložitvijo in zaradi jasnosti tudi  
prečiščeno besedilo spremenjenih in dopolnjenih členov)  

Strokovna, zainteresirana in druge javnosti 
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BESEDILO ČLENOV 
 
 

1. člen 
 

V Zakonu o digitalni radiodifuziji (Uradni list RS, št. 102/07 in 85/10) se v prvem členu  
za besedilom »(UL L št. 108 z dne 24. aprila 2002, str. 33)« veznik »in« nadomesti z 
vejico,  za besedilom »(UL L št. 249 z dne 17. septembra 2002, str. 21)« pa se doda 
besedilo »in Direktivo 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. 
novembra 2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za 
elektronska komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih 
komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem 
povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev (UL L št. 337 z dne 18. decembra 2009, str. 37)«. 
 

2. člen 
 
V prvem odstavku 15. člena se črta beseda »predvsem«, na koncu stavka pa se pred 
piko doda besedilo »in prenosu drugih programov posebnega pomena za Republiko 
Slovenijo, v skladu z zakonom, ki ureja medije«.  
 
V drugem odstavku se pred vejico doda besedilo »za potrebe izvajanja javne službe v 
skladu z zakonom, ki ureja javno radiotelevizijo in za potrebe zagotavljanja prenosa 
drugih programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo v skladu z zakonom, ki 
ureja medije«.  
 
 

3. člen 
 

V prvem odstavku 38. člena se za 5. točko doda nova 5.a točka, ki se glasi:  
»5.a  razpolaga s prostimi zmogljivostmi multipleksa namenjenega javni radioteleviziji 
v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena tega zakona;«.  
 
 

4. člen 
 

Agencija v roku 30 dni po uveljavitvi tega zakona prilagodi odločbo o dodelitvi 
radijskih frekvenc za multipleks iz 15. člena določbam tega zakona.  
 
 

5. člen  
 

 
Ta zakon začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. 
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OBRAZLOŽITEV 
 
K 1. členu 
Ta določba predloga tega zakona spreminja 1. člen sedanjega Zakona o digitalni 
radiodifuziji (Uradni list RS, v nadaljnjem besedilu: ZDRad) tako, da se pri naštevanju 
direktiv, v skladu s katerimi ZDRad ureja digitalno radiodifuzijo v Republiki Sloveniji, 
doda še Direktiva 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 
2009 o spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih 
komunikacijskih omrežij in pripadajočih naprav ter o njihovem medomrežnem 
povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev (UL L št. 337 z dne 18. decembra 2009, str. 37 - v nadaljevanju: Direktiva 
2009/140/ES). Besedilo je treba vstaviti, ker sta bili Direktiva 2002/21/ES in Direktiva 
2002/21/ES, na kateri se v prvem členu sklicuje ZDRad, medtem spremenjeni  z 
Direktivo 2009/140/ES. Zato je torej treba ustrezno uskladiti sklice v tem zakonu in 
prilagoditi določbe.  
 
K 2. členu 
 
Določbe 15. člena ZDRad določajo posebno ureditev za namene javne radiotelevizije. 
Ob tem ZDRad sledi posebnosti digitalne radiodifuzije, ki (drugače kot analogna 
radiodifuzija) omogoča, da se posamezno frekvenco uporablja za oddajanje digitalnega 
»paketa«, ki lahko vsebuje več programov in torej upošteva dejstvo nedeljivosti 
multipleksa. V prvem odstavku 15. člena ZDRad navaja, da »izvedba javnega razpisa ni 
potrebna pri podelitvi radijskih frekvenc za največ en multipleks z geografsko 
pokritostjo celotnega ozemlja Republike Slovenije, ki je namenjen predvsem javni 
radioteleviziji, v skladu z zakonom, ki ureja javno radiotelevizijo«. V drugem odstavku 
istega člena ZDRad določa, da “javna radiotelevizija lahko s prostimi zmogljivostmi 
multipleksa iz prejšnjega odstavka prosto razpolaga, vendar je dolžna v vsakem primeru 
upoštevati prepoved diskriminacije v skladu s tem zakonom”. Določbe tega drugega 
odstavka pa se ne uporabljajo, če “je multipleks iz tega člena edini delujoči multipleks z 
geografsko pokritostjo celotnega ozemlja Republike Slovenije. V tem primeru mora 
javna radiotelevizija v okviru prostih zmogljivosti odplačno zagotavljati prenos 
programov s pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni tehniki na območju celotnega 
ozemlja Republike Slovenije”(tretji odstavek 15. člena).  
 
Tretji odstavek 15. člena ZDRad skladno s posebnim statusom, ki je dodeljen javni 
radioteleviziji po Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – 
ZdavP-1B, 105/06-OdlUS in 26/09-ZIPRS0809-B, v nadaljnjem besedilu: ZRTVS) 
zaradi pomena, ki ga ima za družbeno, demokratično in kulturno življenje družbe, 
nalaga posebno ureditev za zagotovitev uspešnega prehoda na digitalno televizijsko 
oddajanje za primer, da je multipleks namenjen predvsem javni radioteleviziji (MUX A) 
edini delujoči multipleks z geografsko pokritostjo celotnega ozemlja Republike 
Slovenije. V tem okviru in v luči v Republiki Sloveniji že izvedenega prehoda na 
digitalno televizijsko oddajanje (razen primerov iz 31.a člena ZDRad, kar pa na 
obravnavano problematiko ne vpliva) je potrebno ugotoviti, da je izjema, določena v 
tretjem odstavku 15. člena ZDRad, že bila v celoti konzumirana. Posledično tudi delitev 
MUX A na javni in komercialni del, ki je bila nujno potrebna za zagotovitev uspešnega 
prehoda na digitalno televizijsko oddajanje, ni več potrebna in tudi ne more biti več 
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uporabljena. Določba drugega odstavka 15. člena ZDRad pa predpisuje ureditev, ki se 
uporablja po prenehanju uporabe tretjega odstavka istega člena in je aktualna.  

 
Ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in tehnologijo (MVZT)  je medtem ugotovilo, da 
sta določbi prvega in drugega odstavka 15. člena ZDRad upoštevaje njuno uporabo in 
razumevanje v praksi, ob premalo jasni dikciji, medtem postali sporni z vidika 
evropskega sekundarnega prava na področju elektronskih komunikacij, kot je bil ta 
nazadnje spremenjen koncem leta 2009. Skladno z navedenim in ob hkratnem 
upoštevanju določb  ZRTVS in Zakona o medijih (Uradni list RS,  št. 35/01, 113/03 – 
odlUS, 16/04 – odlUS, 123/04 – odlUS, 96/05 – ZRTVS in 60/06, v nadaljnjem 
besedilu: ZMed), se je zato MVZT v skladu z načelom pravne varnosti in jasnosti 
ureditve ter predvsem tudi zaradi usklajenosti s pravnim redom EU na tem področju 
odločil za pripravo te novele ZDRad po skrajšanem postopku.  
 
Že ZDRad se je v prvem členu izrecno skliceval na Direktivo 2002/20/ES in Direktivo 
2002/21/ES in torej ni bil njegov namen urejati področja drugače kot skladno z obema 
direktivama. Medtem pa sta bili obe direktivi spremenjeni z Direktivo 2009/140/ES ter 
sta v relevantnem delu postali tudi jasnejši in določnejši.  Direktiva 2009/140/ES v 3. 
točki 3. člena nadomešča člen 5 (Pravice uporabe radijskih frekvenc in številk) 
Direktive 2002/20/ES z novim besedilom in v drugem odstavku tega člena sedaj med 
drugim določa:   
 

»Brez poseganja v posebna merila in postopke, ki jih države članice sprejmejo za 
podelitev pravic uporabe radijskih frekvenc ponudnikom storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin za izpolnjevanje ciljev splošnega interesa v skladu 
z zakonodajo Skupnosti, se pravice uporabe radijskih frekvenc in številk podeljujejo z 
odprtimi, objektivnimi, preglednimi, nediskriminatornimi in sorazmernimi postopki, v 
primeru radijskih frekvenc pa v skladu z določbami člena 9 Direktive 2002/21/ES 
(Okvirna direktiva). Izjema glede zahtev po odprtem postopku se lahko uporablja v 
primerih, kjer je podelitev posameznih pravic uporabe radijskih frekvenc ponudnikom 
storitev radijskih ali televizijskih radiodifuzijskih vsebin potrebna za doseganje cilja 
splošnega interesa, kakor ga opredelijo države članice skladno z zakonodajo 
Skupnosti.« 

 
Iz navedene ureditve sekundarne zakonodaje EU sedaj torej jasno izhaja, da je podelitev 
radijskih frekvenc za multipleks brez javnega razpisa ponudniku storitev radijskih ali 
televizijskih radiodifuzijskih vsebin (kar javna radiotelevizija je),  kot izjema od zahteve 
po odprtem postopku podelitve frekvenc, dovoljena samo za doseganje cilja splošnega 
interesa, kakor ga opredelijo države članice skladno z zakonodajo Skupnosti.  
 
Upoštevaje, da drugi odstavek 13. člena ZRTVS v javnem interesu določa, da ima 
RTVS za izvajanje javne službe po tem zakonu (ZRTVS) pri podelitvi prostih frekvenc 
ali dostopu do drugih tehnološko omejenih virov, ki jih za izvajanje javne službe nujno 
potrebuje, prednost in jih pridobiva brez javnega razpisa z odločbo Agencije za pošto in 
elektronske komunikacije (APEK), ima obstoječa določba prvega odstavka 15. člena 
ZDRad najprej skladno z ZRTVS namen zagotoviti prenos programov, ki jih javna 
radiotelevizija ustvarja v okviru izvajanja javne službe (to je programov RTVS). V tem 
delu razumevanje in uporaba te določbe nikoli nista bila sporna in to ne glede na 
notranjo ureditev RTVS, ki še vedno kot integralni del vključuje tudi enoto Oddajniki in 
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zveze, saj je organizacija in postavitev javnega servisa v pristojnosti držav članic 
skladno s predpisi EU na področju avdiovizualnih medijev.  
 
Sporno razumevanje in uporaba prvega odstavka 15. člena ZDRad pa se nanaša zlasti na 
besedico »predvsem«, kar  je v nadaljevanju imelo vpliv tudi na razlago in dejansko 
uporabo drugega odstavka tega člena, kar pa je z vidika področja elektronskih 
komunikacij in konkurence na teh trgih postalo dodatno sporno tudi zaradi načina 
notranje organizacije RTVS (vključitev Oddajnikov in zvez). Vprašanje notranje 
organizacije RTVS  sicer ne sodi v resorno pristojnost MVZT, dolžni pa smo upoštevaje 
evropsko sekundarno zakonodajo na področju elektronskih komunikacij predlagati 
ustrezno spremembo določbe ZDRad.     
 
S to novelo se zato z vidika jasnosti ureditve in pravne varnosti najprej črta  beseda 
»predvsem«. Ob tem je treba pojasniti, da programe posebnega pomena za Republiko 
Slovenijo najprej (kot sistemski zakon) določa Zakon o medijih (Uradni list RS,  št. 
35/01, 113/03 – odlUS, 16/04 – odlUS, 123/04 – odlUS, 96/05 – ZRTVS in 60/06). Ta 
med programe posebnega pomena za Republiko Slovenijo poleg programov RTVS 
uvršča tudi lokalne, študentske in nepridobitne radijske in televizijske programe (glej 
člene 76 do 82 ZMed). Glede na sistemsko naravo zakona, ki ureja medije, določitev 
programov, ki so v posebnem interesu Republike Slovenije, namreč sodi v področje 
njegovega urejanja, kar velja tudi v primeru spremembe zakonodaje na tem področju.    
 
ZDRad sicer ni imel namena poseči v navedene določbe ZRTVS in ZMed ter v javni 
interes, ki ga oba zakona zasledujeta na področju programskih vsebin, saj ju v tem delu 
tudi ni izrecno izključil. Ker pa ZDRad tega ni jasno določal in ob upoštevanju njegove 
dejanske uporabe v praksi, se s to novelo predlaga sprememba in dopolnitev njegovega 
prvega odstavka 15. člena, tako se ta sedaj izrecno sklicuje na relevantno področno 
zakonodajo (ZMed). Predlog nove vsebine te določbe se upoštevaje predlagano novelo 
tako v celoti glasi: »Izvedba javnega razpisa ni potrebna pri podelitvi radijskih frekvenc 
za največ en multipleks z geografsko pokritostjo celotnega ozemlja Republike 
Slovenije, ki je namenjen javni radioteleviziji, v skladu z zakonom, ki ureja javno 
radiotelevizijo in prenosu drugih programov posebnega pomena za Republiko 
Slovenijo, v skladu z zakonom, ki ureja medije.«.  
 
Hkrati bi bila drugačna vsebina določbe prvega odstavka 15. člena, kot je sedaj 
predlagana, tudi sporna z vidika evropske sekundarne zakonodaje s področja 
elektronskih komunikacij, kot je bila ta nazadnje spremenjena z Direktivo 2009/140/ES. 
Iz omenjene spremembe tretjega odstavka 5. člena direktive 2002/20/ES (kot je bila ta 
nazadnje spremenjena s tč. 3 člena 3 Direktive 2009/140/ES) namreč  jasno izhaja, da je 
podelitev radijskih frekvenc za multipleks brez javnega razpisa ponudniku storitev 
radijskih ali televizijskih radiodifuzijskih vsebin (kar javna radiotelevizija je),  kot 
izjema od zahteve po odprtem postopku podelitve frekvenc, dovoljena samo za 
doseganje cilja splošnega interesa, kakor ga opredelijo države članice skladno z 
zakonodajo Skupnosti, torej kot je ta določen v RTVS in ZMed.  
 
Skladno z zgoraj navedeno predlagano spremembo prvega odstavka 15. člena ZDRad je 
potrebno spremeniti tudi drugi odstavek 15. člena ZDRad, toliko bolj ob upoštevanju 
njegove dejanske uporabe v praksi. Glede na navedeno je treba drugi odstavek 15. člena 
ZDRad spremeniti tako, da RTVS lahko s prostimi zmogljivostmi MUX-A prosto 
razpolaga le za potrebe izvajanja javne službe po ZRTVS in za potrebe zagotavljanja 
prenosa drugih programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo po ZMed, kot je 
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to v obeh zakonih določeno v javnem interesu. Določba drugega odstavka se bo glede 
na predlog te novele torej glasila: »Javna radiotelevizija lahko s prostimi zmogljivostmi 
multipleksa iz prejšnjega odstavka prosto razpolaga za potrebe izvajanja javne službe v 
skladu z zakonom, ki ureja javno radiotelevizijo in za potrebe zagotavljanja prenosa 
drugih programov posebnega pomena za Republiko Slovenijo v skladu z zakonom, ki 
ureja medije, vendar je dolžna v vsakem primeru upoštevati prepoved diskriminacije v 
skladu s tem zakonom.«.  
 

Predlagana sprememba drugega odstavka 15. člena ZDRad je skladna tudi s Strategijo 
Republike Slovenije za prehod iz analognega na digitalno radiodifuzijo, ki jo je sprejela 
Vlada Republike Slovenije na svoji seji dne 12. 2. 2009 (v nadaljnjem besedilu: 
Strategija 2009) in z njo nadgradila Strategijo, sprejeto v letu 2006. Strategija 2009 med 
drugim namreč pojasnjuje, da je pravna podlaga za izdajo ODRF (gre za odločbo o 
dodelitvi radijskih frekvenc) in delovanje digitalnih radiodifuznih omrežij za operaterje 
multipleksov ter za konkuriranje izdajateljev vsebin – medijev za zasedbo programskih 
mest na multipleksih urejena z zakonom, ki ureja elektronske komunikacije, z zakonom, 
ki ureja digitalno radiodifuzijo in z zakonom, ki ureja medije. Glede programov RTVS 
so pravice in obveznosti urejene z Zakonom o RTVS (stran 41 Strategije 2009). Četudi 
je bilo s Strategijo 2009 predvideno, da se za lokalne in regionalne programe predvidi 
tudi več manjših multipleksov z lokalnim oziroma regionalnim pokrivanjem, pa to ni v 
nasprotju z možnostjo vključitve teh programov (poleg programov RTVS) s statusom 
programov posebnega pomena po ZMed v pravni režim iz prvega odstavka 15. člena 
ZDRad in posledično v pravni režim iz drugega odstavka 15. člena ZDRad, če obstajajo 
proste zmogljivosti MUX A. RTVS bo seveda najprej in predvsem uporabljal MUX A 
za uresničevanja svojega poslanstva in tudi razvoja digitalne radiodifuzije (npr. z 
razvojem in predvajanjem tematskih programov). Seveda pa mora RTVS preostalim 
upravičencem iz določbe drugega odstavka 15. člena ZDRad omogočiti do vseh enake 
in nediskriminatorne pogoje za dostop do prostih zmogljivosti MUX A. Takšno 
razpolaganje je RTVS tudi potrebno omogočiti upoštevaje načelo učinkovitega 
upravljanja z radiofrekvenčnim spektrom, ki je hkrati omejena naravna dobrina, ter 
uživa tudi  ustavno varstvo skladno z 70. členom Ustave. Radiofrekvenčni spekter je 
namreč omejeno javno dobro, katerega uporaba in gospodarsko izkoriščanje določa 
ustavna določba o javnem dobru in naravnem bogastvu (70. člen Ustave), ki je v tem 
primeru v razmerju do pravice do svobodne gospodarske pobude (74. člena Ustave) 
specialna (glej odlUS št. U-I-183/99, Uradni list RS, št. 65/02).  

 
K 3. členu  
Gre za dopolnitev prekrškovne določbe iz 38. člena ZDRad, saj menimo, da je potrebno 
samostojno sankcionirati tudi kršitev v drugemu odstavku 15. člena ZDRad 
predvidenega načina razpolaganja s prostimi zmogljivostmi MUX-A oziroma njegovih 
omejitev.   
 
K 4. členu  
Gre za prehodno določbo, ki  daje rok 30 dni za uskladitev izdane določbe za MUX A z 
določbami tega zakona.  
 
K 5. členu 
Drugi člen predloga zakona določa začetek veljavnosti tega zakona. 
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PREČIŠČENO BESEDILO SPREMENJENIH IN DOPOLNJENIH ČLENOV 
ZDRad 
 

1. člen  
(vsebina zakona) 

 
Ta zakon v skladu z Direktivo 2002/20/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 7. 
marca 2002 o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in storitev (UL L št. 108 
z dne 24. aprila 2002, str. 21), Direktivo 2002/21/ES Evropskega parlamenta in Sveta z 
dne 7. marca 2002 o skupnem regulativnem okviru za elektronska komunikacijska 
omrežja in storitve (UL L št. 108 z dne 24. aprila 2002, str. 33) in , Direktivo Komisije 
2002/77/ES z dne 16. septembra 2002 o konkurenci na trgih za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve (UL L št. 249 z dne 17. septembra 2002, str. 21) in 
Direktivo 2009/140/ES Evropskega parlamenta in Sveta z dne 25. novembra 2009 o 
spremembi direktiv 2002/21/ES o skupnem regulativnem okviru za elektronska 
komunikacijska omrežja in storitve, 2002/19/ES o dostopu do elektronskih 
komunikacijskih omrežij in pripadajo čih naprav ter o njihovem medomrežnem 
povezovanju in 2002/20/ES o odobritvi elektronskih komunikacijskih omrežij in 
storitev (UL L št. 337 z dne 18. decembra 2009, str. 37), ureja digitalno radiodifuzijo 
v Republiki Sloveniji, pogoje za izvajanje digitalne radiodifuzije, pravice in obveznosti 
izvajalcev, spremembe pri upravljanju radiofrekvenčnega spektra, postopen prehod z 
analogne na digitalno radiodifuzijo, vključevanje in uvajanje komplementarnih in 
inovativnih storitev ter postopni izklop analogne radiodifuzije in spodbujevalne ukrepe, 
namenjene za pospešitev prehoda na digitalno radiodifuzijo. 
 
 

15. člen 

(posebna ureditev za namene javne radiotelevizije) 

(1) Izvedba javnega razpisa ni potrebna pri podelitvi radijskih frekvenc za največ en 
multipleks z geografsko pokritostjo celotnega ozemlja Republike Slovenije, ki je 
namenjen predvsem javni radioteleviziji, v skladu z zakonom, ki ureja javno 
radiotelevizijo in prenosu drugih programov posebnega pomena za Republiko 
Slovenijo, v skladu z zakonom, ki ureja medije. 
 
(2) Javna radiotelevizija lahko s prostimi zmogljivostmi multipleksa iz prejšnjega 
odstavka prosto razpolaga za potrebe izvajanja javne službe v skladu z zakonom, ki 
ureja javno radiotelevizijo in za potrebe zagotavljanja prenosa drugih programov 
posebnega pomena za Republiko Slovenijo v skladu z zakonom, ki ureja medije, 
vendar je dolžna v vsakem primeru upoštevati prepoved diskriminacije v skladu s tem 
zakonom. 
 

 (3) Določbe prejšnjega odstavka se ne uporabljajo, če je multipleks iz tega člena 
edini delujoči multipleks z geografsko pokritostjo celotnega ozemlja Republike 
Slovenije. V tem primeru mora javna radiotelevizija v okviru prostih zmogljivosti 
odplačno zagotavljati prenos programov s pravico razširjanja v digitalni radiodifuzni 
tehniki na območju celotnega ozemlja Republike Slovenije.  



   OSNUTEK   

(4) Če je multipleks iz tega člena edini delujoči multipleks z geografsko pokritostjo 
celotnega ozemlja Republike Slovenije, se lahko javni radioteleviziji izda odločba o 
dodelitvi radijskih frekvenc za naslednji multipleks samo, če zanj ni drugih ponudnikov. 

 
38. člen 

(prekrški) 
 
(1) Z globo od 20.000 do 100.000 eurov se za prekršek kaznuje pravna oseba, 
samostojni podjetnik posameznik in posameznik, ki samostojno opravlja dejavnost, če: 
1. gradi omrežje v nasprotju s tem zakonom (7. člen); 
2. ne izpolni naloženih obveznosti, kakor izhajajo iz odločbe agencije (drugi odstavek 9. 
člena); 
3. ne izpolni obveznosti, povezanih z ločitvijo računovodskih evidenc, oziroma 
dejavnosti, povezanih z upravljanjem multipleksa ne zagotavlja v pravno samostojni 
družbi (11.člen); 
4. ne omogoča enakih in nediskriminatornih pogojev za dostop do multipleksa (12. 
člen); 
5. uporablja radijske frekvence za multipleks brez veljavne odločbe o dodelitvi radijskih 
frekvenc (prvi odstavek 13. člena); 
5.a   razpolaga s prostimi zmogljivostmi multipleksa namenjenega javni 
radioteleviziji v nasprotju z drugim odstavkom 15. člena tega zakona; 
6. ne deluje v skladu z odločbo o dodelitvi radijskih frekvenc za multipleks (18. člen); 
7. oddaja in razširja v analogni radiodifuzni tehniki več kakor 18 mesecev od začetka 
obdobja hkratne analogne in digitalne radiodifuzije (šesti odstavek 29. člena) razen v 
primerih iz 31.a člena tega zakona;  
8. kot ponudnik televizijskih vsebin v obdobju hkratne analogne in digitalne 
radiodifuzije v svojih programih ne obvešča javnost o datumu prenehanja analognega 
razširjanja in oddajanja svojih programov na posameznem geografskem območju 
(sedmi odstavek 29. člena). 
 
(2) Z globo od 2.000 do 4.100 eurov se kaznuje odgovorna oseba pravne osebe, 
odgovorna oseba samostojnega podjetnika posameznika in odgovorna oseba 
posameznika, ki samostojno opravlja dejavnost, ki stori prekršek iz prejšnjega odstavka. 
 
(3) Z globo od 500 do 1.200 eurov se kaznuje posameznik, ki stori prekršek iz prvega 
odstavka tega člena. 


