
 

 

 
Na podlagi 104. člena Zakona o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno 
besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 
47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21; v nadaljevanju: 
ZMed) in 19. člena Statuta Mestne občine Nova Gorica (Uradni list RS, št. 13/12, 18/17 in 
18/19) je Mestni svet Mestne občine Nova Gorica na seji dne ___________ sprejel 
naslednji  
 
 
 
 

S K L E P 
 
 
 

1. 
 
Mestni svet Mestne občine Nova Gorica meni, da je utemeljeno, da je območje Mestne 
občine Nova Gorica pokrito s signalom radijskega programa Radia Center Primorska. 
 
 

2. 
 
Ta sklep velja takoj. 
 
 
 
 
Številka: 615-0003/2022       dr. Klemen Miklavič 
Nova Gorica,         ŽUPAN 
 
              
 
 
 
 
 
                                                                                                          



 

 
Številka: 615-0003/2022-6 
Nova Gorica, 15. julija 2022 
 

O B R A Z L O Ž I T E V 
 
Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS) Republike Slovenije je v Uradnem 
listu RS, št. 89/22, z dne 1. 7. 2022, objavila Sklep o uvedbi javnega razpisa za dodelitev 
radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo – splošni 2022/1. Predmet javnega 
razpisa je devet radijskih frekvenc za analogno zvokovno radiofuzno razširjanje 
radijskega programa, med katerimi je tudi oddajna točka Skalnica 107,5 MHz, ki pokriva 
območje Mestne občine Nova Gorica.  
 
Družba NEXT MEDIA d.o.o., Koprska ulica 98, 1000 Ljubljana, je Mestno občino Nova 
Gorica dne 7. 7. 2022 zaprosila za izdajo pozitivnega mnenja o utemeljenosti pokrivanja 
območja Mestne občine Nova Gorica z radijskim programom Radia Center Primorska. 
 
Skladno s 104. členom Zakona o medijih se v postopku izbire med zainteresiranimi 
ponudniki upošteva tudi mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o utemeljenosti 
pokrivanja območja z novim programom. Mnenje pristojnega organa lokalne skupnosti o 
utemeljenosti pokrivanja območja z novim programom pri razpisu prinaša do 12 točk. Rok 
za prijavo na razpis pa je 29. avgust 2022. 
 
Iz vloge družbe NEXT MEDIA d.o.o. izhaja, da se Radio Center Primorska razširja na 
področju Ajdovščine in Vipave, njegovo slišnost pa želijo razširiti na področje celotne 
severnoprimorske regije. Gre za medij, ki cilja na mlade poslušalce, pri katerih lahko v 
veliki meri vpliva na njihov odnos do glasbenih vsebin in na nadaljnji razvoj glasbene 
kulture. Glede na spremenljivost in pluralnost sodobnih trendov je pomembno, da se 
znotraj obstoječih multimedijskih kanalov ohranja tudi klasična oblika razširjanja 
glasbenih vsebin, saj je radio medij, ki kljub razvoju ostalih komunikacijskih sredstev 
ostaja nepogrešljiv in po nekaterih raziskavah sodeč tudi najbolj kredibilen. 
 
Njihovi obstoječi radijski programi, namenjeni mladim, so na določenih delih severne 
Primorske slišni predvsem s strani Italije. V kolikor želijo slišnost radijskega programa 
Radio Center Primorska razširiti na širše področje severnoprimorske regije, potrebujejo 
soglasje mestnega sveta. 
 
V kolikor prejmejo frekvenco na območju Mestne občine Nove Gorice, bodo imeli boljše 
pogoje za samostojno preživetje na trgu, pri čemer bodo lahko poslušalcem s tega 
področja nenazadnje ponudili tudi več lokalno obarvanih vsebin, kot so lokalne novice, 
promet, vreme, napoved lokalnih dogodkov za mlade itd. 
 
Predlog sklepa je pripravljen po vzorcu iz razpisne dokumentacije in glede na to, da 
podpiramo pluralnost in dostopnost medijskega prostora, Mestnemu svetu Mestne 
občine Nova Gorica predlagamo, da predloženi predlog sklepa obravnava in 
sprejme.  
 
Pripravila: 
Meta Škvarč 
Strokovna sodelavka v Službi za 
Stike z javnostmi, protokol ter      dr. Klemen Miklavič 
mednarodno sodelovanje        ŽUPAN 


