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obdine Bovec o utemelienosti pokrivanja obmodja

RS (AKOS) je na na naSo pobudo izpred vei kot 10

z oddajnika Kaninska postaia B pokrivala 5ir5e

v uradnem listu 5t. 74l20IB in na spletni strani

Ljubljana, 19. december 2018

OBEINA BOVEC - OBEINSKI SVET
TRG GOLOBARSKIH ZRTEV g,

5230 BOVEC
g. Zupan Valter MlekuZ

Zadeva: Pro5nja za mnenje obdinskega sveta

obdine z radijskim programom Radio Ognji5ie.

Spo5tovani,

Agencija za komunikacijska omreZja in storitve
let, konino razpisala prosto frekvenco, ki bi
podrodje obiine Bovec. Razpis je objavljen
www.akos-rs.si.
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Pri kandidaturi je zelo pomembno tudi mnenje lokalne skupnosti. Pozitivno mnenje doprinese

dodatne todke pri ocenjevanju ponudb . Zato se obradamo na obiinski svet obiine Bovec in prosimo

za podporo.

Citiramo todko 6.6 razpisa, ki opredeljuje podporo.
6.6 Mnenje pristojnega orgdno lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivonia obmoiio z novim progromom (0-8 to6k)

Namen merila je dodeliti todke ponudnikom, katerih programe podpirajo pristojni organi lokalne skupnosti. Ker ZMed pristoinega organa lokalne

skupnosti izrecno ne navaja oziroma podrobnejSe opredelitve ni mogode neposredno razbrati iz drugih predpisov, razpis kot lokalno skupnost

upoiteva obdino kot temeljno institucijo samoupravne lokalne skupnosti, kot pristojni organ pa obtinski svet kot najviSji organ odloianja o vseh

zadevah v okviru pravic in dolZnosti obtine (povzeto po Zakonu o lokalni samoupravi). obiinski svet kot voljeni organ skupidinskega tipa zagotavl.ia

udeleibo naj5iriega spektra razlitnih pogledov in interesov lokalne skupnosti oziroma njenih prebivalcev.

pri tem merilu se ponudnikom toike dodelijo glede na mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti pokrivanja obmotia z novim

programom. ponudnik prejme do 8 todk, de predloii izpolnjena in podpisana pozitivna mnenja pristojnih organov obiin, v katere sega geografsko

obmodje posameznega sklopa javnega razpisa, o utemeljenosti pokrivanja obmotja posamezne obdine s ponujenim programom. UpoStevajo se samo

mnenja, pridobljena po objavi javnega razpisa. de ponudnik ne priloii nobenega pozitivnega mnenja pristojnih organov obdin, v katere sega obmodje

razpisane radijske frekvence, prejme 0 roik. Geografska obmoijo posomeznih sklopov iovnega rozpisa segoio v obiine, novedene v tobeli it' 5

Tobeto 3t. S opredetjuje tudi itevilo bek, ki jih ponudnik prejme za izpotnieno podpisano mnenie pristoinega organo posomezne obtine pri

posameznem sklopu. (*) kot pristojni organ lokalne skupnosti (obiine) se zo potrebe tega razpiso iteie izkliuino obiinski svet. Mnenie moro obiinski

svet sprejeti po kateremkoli veljovnem postopku odloionjo (npr redna ali korespondenina seio). Priporoieni vzorec pisne iziove se nahoio v rozpisni

dokumentaciji pod toiko 7.11, pri iemer predloiitev izpolnjenega obrozco ni nujno. Komisiio bo nomrei upoitevolo tudi druge pisne dokumente (npr.

pisni odpravek sklepa obiinskega sveto, zapisnik seje), v koterem bodo vsebovoni kljuini elementi pisne iziave pod toiko 7'11 (navedbo obtine,

navedba organa obiine, nedvoumno navedeno ime rodijskego progromo, novedbo podpisniko iziove, podpis in iig ter dotum in kroi iziove). V

primeru dvomo imo komisiio pravico pridobivoti dodotna dokozilo po lostni presoii.

Poiiljamo vam pred-izpolnjen obrazec. Odgovorite nam lahko s tem izpolnjenim obrazcem ali s

kopijo zapisnika sprejetega sklepa. Agencija dovoljuje tudi kakrino koli Crugo obliko dcpisa iz
katerega pa mora biti razvidno, da podporo daje obiinski svet, kdo je podpisnik in da je podpora

namenjanja na5emu programu (z navedbo imena programa - torej Radio Ognji5ie). Splo5na

podpora vsem kandidatom brez navedbe programa ne bo upo5tevana pri ocenjevanju.

Obrazec oziroma dopis nam, prosimo, poiljite na naslov Radio OgnjiSie, p.p. aB63 1210 Ljubljana
x

- Sentvid, najkasneje do konca januarja 2019.

Kontaktna oseba na radiu je Marko Zupan, marko.zupan@ognjisce.si, GSM: 041811884

Hvala za VaSo podporo. Po zagonu oddajnika in sliSnosti naSega programa na podroiju obdine

Bovec vam bomo vedno, kot smo Ze tudi doslej, na voljo za sodelovanje. Pri obveidanju tako vaiih
obianov kot prebivalcev celotne Slovenije o dogajanju v va5i obiini.

Odgovorni urednik Franci Trstenjak z ekipo sodelavcev Radia OgnjiSie.
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Mnenje obiinskega sveta o utemeljenosti pokrivanja obmoija z novim programom

Uvodno pojasnilo:

Agencija za komunikacijska omreZja in storitve Republike Slovenije je v Uradnem listu RS 3t.74/18 objavila
sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo na

obmoiju severozahodne Slovenije. Geografsko obmodje sklopa javnega razpisa BOVEC' sega na obmodje

Obdine BOVEC. Oddajna frekvenca Kanin - postaja B - 104,5 MHz.

Pozitivno mnenje obiinskega sveta Obdine BOVEC o utemeljenosti polaivanja obmoija obtine s ponujenim
programom je namenjeno ocenjevanju ponudbe za posamezen program, s katerim se je ponudnik prijavil na

navedeni sklop javnega razpisa.

Izjava:

Obiinski svet Obiine BO\IEC meni, da je utemeljeno, da je obmoije Obiine BOVEC pokrito s signalom
radijskega programa RADIO OGNJISdE'z.

(kraj in datum)
(ime in priimek podpisnika)

(Zig in podpis)

1 lme sklopa razpisa, glej totko L razpisne dokumentacije.

2 Navedba imena radijskega programa. Radijski program mora biti imenovan nedvoumno, pri Eemer se upoiteva

tudi nedvoumno imenovanje programske radijske mreZe ali skupnega regionalnega radijskega programa, katera

ima vkljuiena posamezni program.


