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RAOIO ROBIN, lokalna radijska pastaja
RAUO ROBIN d.o.o.
Kromherk, Induttrijska cesta 5,

5000 Nova Gorica
TEL: 0513302833
e-po$ta: martina@rcbin.si

OB*IN,{ BOVEC
Obiinski evet
Trg golobarskih irtev 8,
5230 Bovec

Datum:
Zadeva:

3r. 12.2018
pro4nja za iedajo pozitivnega mnenja o pokrivaniu Obf,ins Bov*c x rad$skirn
programom Radio Robin

$poStovani!

Na Obeinski svet Obeine Bovec se obraiarno s prosnjo ea izdajo pozitivnega mnenja o,pokrivanju

obgine Bovec z radijskim pragramom Radio Robin. Radio Rsbin ima oddajnik v Novi Gorisi in na

Trstetju. potrebovali pr Ui g6 dovotienje aa pokrivani*,ob*ine 8ovec, ki ga 5e nimarno..Zato

prebivalci obline Bovec ta trenutek ne morelo'po*luiaii Radia Robin. Dovoljenja ixda Agenciia za

knrnunikacijska ornr*tja in storitve RS.

Radio Robin je lokalna rad$ska postaja s statu*om posebnega pomena. Radio Robin je edina

lokalna radijsi<a portaj* na"obrnoiju $everne Frimorske, ki $e d*lujs $amostajno.in ne.odvisno'

Velik pouda?'ef< Obismi tot"lni* vsebinam, predvsem novicam" Kljub temu, da na oh'matju Bovca

nismo eli$ni poro6an'o tudi iz va$e obiin*, *aj smo prepriflani, de prebivalce Primorske zanima

dogajanje v iegiji in razvoj fe te. $icar pa je vei;ii det porotanja uur*erjy n3 o,g!in-:; Ij1]:l:g'*
Rabin trenutno slisen: Vipava, AjdavSiina, Kom*n, Mtren-Kostanjevi*a, Ren*e-Vogrsko, Sempeter-

Vrtojba, Nova Gnrica, Brds, Kanal ob Scii'

Zeto si tetimo, da bi na$ program lahko poslu$*li tudi prebivalci sbeine Sovec. Ve*ja sli$nost bi

n€m orncgo[ita, da ui angifir;li dsdatne $od*lavca, ki bi v lokalnih informativnih radijtkih oddajah

obseineje, predvsem pai poroianjem s ter€na, pokrivali dagajanje v vasi"oh*ini. Prebivalci pa bi

bili obve36*ni o d*gajanju v obsini in *ir$e, kar bi bree dv*ma prispevalo k vefji ohvesfenssti in

vpetosti prebivalcei v Avfjenje v obiini. Za razvoj vsake lskalne radiiaka pcstaje j* klju*nega

pomsna 6m vedje obmoije sli$nost znotraj regije v *ateri deluje posam*xna radij*ka pastaja'

Radio Robin je pricel oddajati 1. septembra lets 1994 v sakloni$iu takrat Frimorskega dramekega

gledali*6a v itovi Gorici. Radio nobin bo zato letos praznoval svojo 25 obletnics delovanja, Na

[omoiju kier smo *li$ni dosega$o, po raaishavi Mediane, v starostni skupini ad 10 ds 6$ skupno

okoli 20% poslu$alcev.

Z veseljem bi se tudi udele*ili s*je ob&inskega $vsta, ko hoste obravnqvali izdajo mnenja, da bi

vam lairko predstavili delavanje Radi* Robin in cdgovorili na morebitna vpra$anja obiinskih

svetnic in svetnikov.

TI'*:ir



Mnenje oblinskega svela potrebujamo najpozn*je do kancs janu*rja 2019, **j mor*rno vlogo
addati do vklju*no .4. februarja da 12.00 ure" irlnenje ob*inskeg* *veta rnors biti podana na
obrsacu, ki ga je predpisala Agencija za kamunikacijska omrelja in *toritve Republike $laven$e,

Grrff:poslu*nosf r*d{skfh ptryrsfiov na obm$ju obdrn; Vipava, A1dcv$fi*4" fioman, Mfr*n*Ko*taryenca,
Rendo-Vosrsfts, Sonrpefer-Vrfolhs, iVo!€ 6a$ca, &rda, Kanales $*{i"

V prifakovaniu poritivnega odg*vcra vas vljudna poadravljam.

S spo$tovanjem.
i*artina Ar0on
odgovornaure{nica i . ,,i

sl, A rl rdu'*"\rLu#
-.\

Prilqga:
* FRILOGAI: Obrazec za poritlvno mnenje v skladu u navodiliAK0$ ea oddajno to*ka

$ovec.



MnenieobEinskegasvetaobEineBovecouteme|jenostipokrivanjaobmoEjaznovim
programom

Uvodno Pojasnilo:

Agencija za komunikacijska omreZja in storitve Repubrike srovenije je v Uradnem ristu RS 5t'

T4lLgobjavila sklep o uvedbi ,run"g.-rlrpo. ,'' dod.elitev radiiskih frekvenc za analogno

zvokovno radiodifuzijo na obmo'qu ,"v",o'ahodne Slovenije' Geografsko obmodje sklopa

javnega razpisa eou";, Bovec 2 g8,5rvrH-r,-eou" c 2 99,5 MHz' Bove c 7 1O4',5 MHz', Bovec 2

Lo7,7 MHzsega na oimoile obdine Bovec in.oiu Robin se podeliza pokrivanje obmodja Bovca

ena od navedenih frekvenc)'

PozitivnomnenjeobtinskegasvetaobiineBovecoutemeljenostipokrivanjaobmodjaobdine
sponujenimprogramomjenamenjenoocenjevanjuponudbezaposamezenprogram,s
katerim se je ponudnik prijavil na navedeni sklop javnega razpisa'

lziava:

obiinskisvetobEineBovecmeni,dajeuteme|jeno,dajeobmoijeobiineBovecpokritos
,ign"f"t radiiskega programa Radia Robin'

(ime in Priimek PodPisnika)
(kraj in datum)

(naslov)

(Zie in PodPis)



RADIO 1

RADIO PRO 1, radijska produkcija, d.o.o.

Rozmanova ulica 34,8000 Novo mesto
Tel: O1/2425630
e-po5ta : tomaz.cop@ radiol.si

OBEINA BOVEC

Obiinski svet
Trg golobarskih Zrtev 8,

5230 Bovec

'..''

',c?4-otfuotj-J

Datum: 31.. 12.201-8

ZADEVA: ProSnja za izdajo pozitivnega mnenja o pokrivanju obEine Bovec z radijskim

programom Radio 1

Spoitovane dlanice in dlaniobiinskega sveta Obiine Bovec!

Uvodoma bi vas Zeleli seznaniti, da druiba Radio Prol d.o.o. oddaja radijski program Radio 1'

Radijski program Radio 1je trenutno eden najbolj posluianih radijskih programov v Sloveniji' Na

obmodju severne Primorske (tam, kjer je sli5en) ga posluia ved kot 20 % prebivalcev oziroma vsak

peti prebivalec, ponekod celo vsak ietrti prebivalec. lzredno visoka posluianost nam je tudi

omogodila, da smo letos pred boiidem uspelizbratived kot 300.000 EUR prostovoljnih prispevkov

za pomod slovenskim druZinam v stiski. Vsak dan se trudimo in poskuiamo na5im posluSalcem

polepiati dan.

Zal pa Radia 1 5e vedno ni mogode sliiati v Stevilih obiinah. Med obdinami, kjer program Radio 1

ni sliSen, je tudi obdina Bovec. Mnogi prebivalci obdine Bovec so se na nas obrnili z vpraianjem,

kdaj bo Radio 1 sliSen tudi v tej obdini. Ved let smo bili brez odgovora, saj ni bilo jasno, kdaj bo

drZava to omogodila. Po ved letih dakanja in naiih veikratnih pozivih je Agencija za komunikacijska

omreZja in storitve Republike Slovenije (AKOS) objavila razpis, ki bo omogodil pokrivanje nekaterih

obmodij, kjer danes Stevilni radijski programi niso sliSni. Med temije tudi obmodje obdine Bovec.

Zelimo si, da bi bil Radio 1 dostopen tudi prebivalcem obdine Bovec. Pri doseganju sliSnosti pa je

pomembno tudi pozitivno mnenje obdinskega sveta.

Na podlagi navedenega se obradamo na vas, spo5tovane dlanice in dlani obdinskega sveta, s

pro$njo zaizdajopozitivnega mnenja o pokrivanju obdine Bovecz radijskim programom Radio 1.

V kolikor ocenjujete, da bi ieleli zastaviti dodatna vpra5anja ali pa izvedeti kaj ved, se lahko na5

predstavnik udeleii seje obiinske sveta, ko boste obravnavali izdajo mnenja. Tako lahko

neposredno odgovorimo na vsa vaia morebitna vp;"aianja.



V prilogi vam posredujemo tudi kratko predstavitev Radia 1.

Va5e mnenje bi potrebovali najpozneje do petka, 1. februarja2OLg, saj moramo sami popolno

vlogo, skupaj z vaiim mnenjern, oddatido ponedeljka, 4. februarja 20L9, dot2. ure. Mnenje mora

biti v skladu z zahtevami AKOS podano na priloZenem obrazcu.

V upanju, da nas boste zizdajo pozivnega mnenja podprli in prebivalcem obdine Bovec omogoiili
posluianje Radia 1, vas vljudno pozdravljam.

Priloga:

- PRILOGA 1: Obrazec za pozitivno mnenje v skladu z navodiliAKOS

- PRILOGA 2: Kratka predstavitev Radia 1.

2



Mnenje obdinskega sveta Obdine Bovec o utemeljenosti pokrivanja obmodja z novim

programom

Uvodno pojasnilor

Agencija za komunikacijska omreija in storitve Republike Slovenije je v Uradnem listu RS 3t'74/tB

objavila sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno

radiodifuzijo na obmodju severozahodne Slovenije. Geografsko obmodje sklopa javnega razpisa

Bovec: Bovec 2 98,5 MHz, Bovec 2gg,5 MHz, Bovec 2 LO4,5 MHz, Bovec 2 LO7'7 MHz sega na

obmodje obiine Bovec. (Radiu 1 Primorska; ENA NG / Radiu L se podeli za pokrivanje obmodja

Bovca ena od navedenih frekvenc).

pozitivno mnenje obdinskega sveta obdine Bovec o utemeljenosti pokrivanja obmotja obdine s

ponujenim prograrnom je namenjeno ocenjevanju ponudbe za posamezen program' s katerim se

je ponudnik prijavil na navedeni sklop javnega razpisa'

lzjava:

Obiinski svet Obdine Bovec meni, da je utemeljeno, da ie obmoije ObEine Bovec pokrito s

signalom radijskega prograrna Radio I Primorska; ENA NG / Radio 1.

(kraj in datum) (ime in priimek PodPisnika)

(naslov)

{Zie in podpis)
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Radio Center d.o.o.
Zelezna cesta 14

1000 Ljubljana

OBEINA BoVEc

Trg golobarskih Zrtev 8

5230 Bovec

.t
eUf Lju blja na, I1.. OL. 201.9

I
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SpoStovani,

Radio Center je prvi predstavnik sodobnega radijskega formata v Sloveniji. Od ustanovitve leta 1999 je
zrasel med najvedje komercialne radijske postaje v Sloveniji, ki dnevno nagovarja Ze ved kot 120.000
posluialcev. S svojim programom nudi sproideno alternativo bolj klasiinim programom nacionalnega
radia in radijskim postajam s statusom posebnega pomena. 5e posebej dobro je zapisan med aktivno
populacijo, ki predstavlja gonilno silo vsake lokalne druibe. Ze ved let se trudimo, da bi razsiril sliinost
svojega programa, na doslej 5e nepokrita obmodja Slovenije.

Dne 15.11-2018 je AKoS sprejel sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za

analogno zvokovno radiodifuzijo na obmodju severozahodne Slovenije, kamor spada tudi vaSa obdina.
Eden izmed kriterijev pri ocenjevanju ponudb na razpisu bo tudi mnenje pristojnega organa lokalne
skupnostio utemeljenosti pokrivanja obmodja z novim radijskim programom.

obdine s programom Radio Center.

Prilagamo osnutek predloga dopisa.

* Za potrebe tega rozpiso se kot orgon lokalne skupnosti iteje izkfiuino obtinski svet. Mnenje moro
obiinski svet spreieti po kateremkcli veljavnem postopku odloionja. (npr. redno ali kcrespondenina
seio). Priporoien vzorec pisne iziove iz rozpisne dokumentacije je zgotj predtog. Komisijo bo upoitevolo
tudi druge pisne dokumente (npr. pisni odprouek sklepo obiinskego sveta, zopisnik seje, ) v koterem
bodo vsebovoni kliuini elementi predlagone pisne izjave. (Navedbo obtine, novedbo orgdno obiine,
nedvoumno novedeno ime rodiiskego progromo, navedba podpisnika izjave, podpis in iig, ter dotum in
kroj izjave).

V upanju na vaSo pomod vas lepo pozdravljamo.

Radio Center

direktor, Gregor Memedovii

Priloga: Osnutek predloga izjave
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Radio Center

pmpoaoert't vzoREcl

Mnenje obEinskega sveta o utemeljenosti pokrivanja obmoEja z novim programom

Uvodno pojasnilo:

Agencija za komunikacijska omreZja in storitve Republike Slovenije je v Uradnem listu RS 5t. 74/L8
objavila sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno
radiodifuzijo na obmodju severozahodne Slovenije. Geografsko obmodje sklopa javnega razpisa

Bovec ] sega na obmotje Obdine rtarrc-
Pozitivno mnenje obdinskega sveta Obdine RC/r=-o- o utemeljenostipokrivanja
obmodja obdine s ponujenim programom je namenjeno ocenjevanju ponudbe za posamezen
program, s katerim se je ponudnik prijavil na navedeni sklop javnega razpisa.

lzjava:

Obdinski svet Obdine ?c,/tc ^.nObdine DCur.- pokrito s

meni, da je utemeljeno, da je obmodje
signalom radijskega programa

10

(kraj in datum)

e lme sklopa razpisa, glej toiko 1 razpisne dokumentacije.
10 Navedba imena radijskega programa. Radijski program mora biti
upoSteva tudi nedvoumno imenovanje programske radijske mreie
programa, katera ima vkljudena posamezni program.

(ime in priimek podpisnika)

(iig in podpis)

rmenovan neovoumno, pn cemer se

ali skupnega regionalnega radijskega

Stran Jz oo J5



Next Media d.o.o.

Zelezna cesta l-4

1000 Ljubljana

OBEINA BOVEC

Trg golobarskih Zrtev 8

5230 Bovec

.tit Ljubljana, 11.01. 2019

rt/
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ZADEVA: Proinia za pozitivno mnenie k pokrivaniu vaie obdine s proqramom Rock Radio

Spo5tovani,

Rock Radio je prvi slovenski radio, ki se je specializiral za predvajane izkljudno rock glasbe. Leta 2014 je

kot prvi tematski radio v Sloveniji zaiel z oddajanjem v regiji Ljubljani, leta 2016 pa svoje poslanstvo

preselil 5e v Maribor. Od takrat je kljub svoji specifidni programski in glasbeni shemi zrasel med najvedje

radijske postaje v Sloveniji, ki dnevno nagovarja ie vei kot 50.000 posluSalcev. S svojim programom je

alternativa vsem ostalim postajam, ki rock glasbi in rock kulturi ne posvedajo svojega programskega

dasa. Rock Radio ima nadpovpreden doseg med viSje izobraieno populacijo, za katero je znadilno, da

je bolj aktivno vpeta v lokalno druibeno dogajanje. Glede na enormno priljubljenost Rock Radia na

podrodjih, kjer je radio sli5en, verjamemo v to, da si v celotna Slovenija zasluii moZnost posluianja

naSega medija.

Dne 15.11.201-8 je AKOS sprejel sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za

analogno zvokovno radiodifuzijo na obmodju severozahodne Slovenije, kamor spada tudivaia obiina.

Eden izmed kriterijev pri ocenjevanju ponudb na razpisu bo tudi mnenje pristojnega organa lokalne

skupnostio utemeljenosti pokrivanja obmodja z novim radijskim programom.

V skladu s tem vas prosimo za izdaio pozitivnega mnenia o utemelienosti pokrivania obmodia vaSe

obdine s proeramom Rock Radio.

Prilagamo osnutek predloga dopisa.

* Za potrebe tego rozpisa se kot orgon lokolne skupnosti iteie izkliutno obtinski svet. Mnenie mora

obiinski svet sprejeti po kateremkoli veljovnem postopku odloionio. (npr. redno oli korespondentno

seja). Priporoien vzorec pisne izjove iz razpisne dokumentocije je zgoli predlog. Komisiia bo upoitevala

tudi druge pisne dokumente (npr. pisni odprovek sklepo obiinskega sveto, zopisnik seie, ) v katerem

bodo vsebovani kljuini elementi predlagane pisne izjave. (Navedba obiine, navedba organa obiine,

nedvoumno navedeno ime rodijskego programa, navedbo podpisniko iziave, podpis in iig, ter datum in

kraj izjove).

V upanju na vaSo pomod vas lepo pozdravljamo.

Rock Radio

direktor, Gregor Memedovii
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lzjava:

Obdinski svet Obdine
Obiine

paponoiru vzoREct

Mnenje obdinskega sveta o utemeljenostipokrivanja obmodja z novim programom

Uvodno pojasnilo:

Agencija za komunikacijska omreija in storitve Republike slovenije je v uradnem listu RS 5t. 74l1gobjavila sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovnoradiodifuzijo na obmoiju severozahodne slovenije. ceografsko obmodje sklopa javnega razpisaBovec r sega na obmodje OUfine .

Pozitivnomnenjeobiinskegasvetaobdine@outemeljenostipokrivanja
obmodja obiine s ponujenim progrrroi je namenjeno ocen;evanju ponudbe za posamezenprogram, s katerim se je ponudnik prijavir na navedeni sklop javnega razpisa.

ment,
pokrito s

da je utemeljeno, da je obmodje
signalom radijskega programa

(kraj in datum) (ime in priimek podpisnika)

(Zig in podpis)

imenovan nedvoumno, pri demer se
ali skupnega regionalnega radijskega

e lme sklopa razpisa, glej toEko 1 razpisne dokumentacije.
10 Navedba imena radijskega progiama. Radijski program mora biti
upo5teva tudi nedvoumno imenovanje progiamske radijske mreZe
programa, katera ima vkljudena posamezni program.

Cr€c-

Stran 32 od 35
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Radio Kobarid d.o.o.

GregorEiEeva 20

5222 Kobarid

Kobarid, L7.L-2OL9

ObEina Bovec - Ob6inski svet

Trg Gotobarskih irtev 8

5230 Bovec

WI

Zadeva: ProSnia za pozitivno mnenje organa lokalne skupnosti {obcinski wet obcine

Bovec}outeme|jenostipokr|vanjaobmociasprogramomA|pskiva|-Primorskival

Spoitovani!

Atpski val, radijski program izdajatelja Radio Kobarid d'o'o'' svoje rad'ljske valove Siri na

obmoijusevernePrimorskeinjeediniradiosstatusomlokalnegaradiaposebnegapomena
v zgornjem Posodju. Alpski val je del Regionalne radijske mrele Primorski val' Program

Alpskega in Primorskega vala oblikujejo vsebine z obmoEja sliinosti progralrra' $' vseh

posoSkih in idrijsko-cerkljanskih ob6in, po novem pa tudi obdin vipavske doline' Radiiski

sodelavci si pri tem prizadevamo, da ie vsako naSe poroianie aktualno' korektno in

nepristransko. Vsebinsko tako te desettltla uspeSno pokrivamo tudi dogodke iz obdine

BovegrednoporolamoodetovanjuobEinskegasveta,sodelu}emozobiinskimizavodi,
gospodarsweniki, izobralevalnimi ustanovami in drugimi institucijami ter na svoj nadin

podpiramo dru$tva in posameznike z obmoiia vaSe obEine'

si pa na drugi, bolj tehnieni strani, te dotga leta prizadevamo tudi za izboljSanje sli5nosti

Alpskega in Primorskega vala v samih centrih Bovca ia Kobarida' ki z oddainika na

KobariSkem Stolu (frekvenca 105,1 MHz) na ialost nista zadovoljivo pokrita'

Na naSe veselie je Agencija za komunikac.rjska omreija in storitve Rs {AKos) konec preteklega

|etaobjavilajavnirazpis,skaterims|ovenskimradijskimpostajamT:o.Ti:]Tponujatudi4
nove frekvetrce na obmoeiu vaSe obdine {oddaina toika Kanin}' S pridobiWiio nove frekvence

na oddajniSki toEki na Kaninu bi tako reSili problem Bovca' obenem pa bi oddajanje s

KobariSkega stora lahko prilagodili tako, da bi izboriEari srirnost tudi v oddarienih vaseh doline

Trenta in doline Pod Mangartom'



Eden izrned kriterUev, ki bodo pri ocenjevanju ponudb upoitevani, je tudi podpora lokalne
skupnosti radijskemu programu, zato se obratamo na vas, spoitovane svetnice in svetniki, z

ieljo, da izrazite podporo nalemu in tudivaiemu lokalnemu radiu.

PRILOGA: prilogo 77 iz rozpisne dokumentacije: Mnenje obdinskego sveta o utenteljenosti
pokrivanja obmoijo z novim progromom.

V upanju na vaio podporo vas prijazno pozdravljam!

F"4Dffi_Xobar:e d.".Xffij G'
: j rf ocrt;fel,-- 20, S???' KC\BARID
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Mnenie obiinskega sveta o utemelienosti pokrivanja obmoija z novim programom

Uvodno pojasnilo:

Agencija za komunikacijska omreija in storitve Republike Slovenije je v Uradnem listu RS it. 74/18
abjavila sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za analogno nrokovna
radiodifuzijo na obmoEju severozahodne Slovenije. Geografsko obmoEje sklopa javnega razpisa
BOVECe sega na obmoEje ObEine BOVEC.

Pozitivno mnenje obdinskega sveta ObEine BOVEC o utemeljenosti pokrivanja obmoija obEine s
ponujenim programomje namenjeno ocenjevanju ponudbe za pasamezen pragram, s katerim seie
ponudnik prijavil na navedeni sklop javnega razpisa.

lzjava:

Ob6inski svet ObEine BOVEC meni, da je utemeljeno, da je obmodje Obiine BOVEC pokrito s

signalom radijskega programa ALPSKI VAt in RSGfONAIJVA RADIJSKII NIRETA tOKAtlVtH fiAOUSKfH
PROGRAMOV PRIMORSKI VA[10.

(kraj in datum) (ime in priimek podpisnika)

(iig in podpis)

s lme skfopa razpisa, glej todko 1 razpisne dokumentacije.
10 Navedba imena radijskega programa. Radijski program mora biti imenovan nedvoumno, pri iemer se
upo3teva tudi nedvoumno imenovanje programske radijske mreie ali skupnega regionalnega radijskega
prografira, katera ima vkliu€ena posamez*i program,
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