POVPRAŠEVANJE
Sofinanciranje komercialne radijske postaje

VPRAŠANJE OBČINE ČLANICE SOS
Zanima nas kako (na kakšne način) v občinah sofinancirate komercialno radijsko postajo
(izključno v zasebni lasti), ki nekajkrat dnevno predvaja tudi kratke novice iz lokalnega okolja
(npr. poroča o delu župana, občinskega sveta in občinske uprave, raznih otvoritvah,
kulturnem dogajanju v občini, ipd.)? Ali izvedete javni razpis, sklenete neposredno
pogodbo,...?
ODGOVORI OBČIN ČLANIC:
OBČINA 1
Sporočamo vam, da ima Občina sklenjene neposredne pogodbe s komercialnimi radijskimi
postajami.
OBČINA 2
Občina ima sklenjeno letno pogodbo z Radiem XX, in sicer za plačilo oddaj, ki potekajo enkrat
mesečno.
OBČINA 3
Občina ima z nekaterimi lokalnimi radijskimi postajami, ki so v zasebni lasti, vendar imajo
status radijske postaje posebnega regionalnega pomena, sklenjene pogodbe o zakupu
medijskega prostora za informativne vsebine občine. Sofinanciranja medijev Občina nima.
Pogodbe so sklenjene neposredno, brez javnega razpisa v skladu z določbami, zapisani v 1.
točki 18. člena Zakona o javnem naročanju:
18. člen
(posebne izjeme, ki niso predmet javnega naročanja)
Ta zakon se ne uporablja za javna naročila storitev v zvezi z:
1. nakupom, razvojem, produkcijo ali koprodukcijo programskega materiala s strani radijskih
ali televizijskih postaj in zakupom časa oddajanja;
2. storitvami na področju arbitraže in poravnave;

3. finančnimi storitvami glede izdaje, prodaje, nakupa ali prenosa vrednostnih papirjev ali
drugih finančnih instrumentov, zlasti glede transakcij naročnikov za pridobitev denarja ali
kapitala ter storitvami Banke Slovenije;
4. pogodbami o zaposlitvi;
5. raziskovalnimi in razvojnimi storitvami, razen tistih, od katerih ima koristi izključno
naročnik za uporabo pri upravljanju lastnih zadev in pod pogojem, da opravljeno storitev v
celoti plača naročnik;
6. pridobitvijo ali najemom zemljišča, obstoječih objektov ali drugih nepremičnin ali pravic, ki
so z njimi povezane, s kakršnimikoli finančnimi sredstvi; vendar pa ta izjema ne velja za
pogodbe o finančnih storitvah, ki so vezane na pogodbe o pridobitvi ali najemu in se v kakršni
koli obliki sklenejo istočasno, prej ali pozneje.
OBČINA 4
Mi sicer ne sodelujemo z radijsko postajo, sodelujemo pa z lokalno (zasebno) TV hišo, ki ima
sedež in deluje v drugi občini. V bistvu smo jo izbrali na podlagi razpisa in postaja za nas
pripravlja redno tedensko oddajo XX tednik, enkrat mesečno pa tudi oddajo »Župan pred
mikrofonom«. Dogovorjeno je, da mora za potrebe tednika hiša posneti določeno število
prispevkov (o prireditvah, otvoritvah, reportaže s sej občinskega sveta ipd.) na mesec; drugi
prispevki pa so samo prebrani in jih pripravimo sami, v nekaterih primerih pa prispevke
občinski uslužbenec tudi posname (občina razpolaga z ustrezno kamero). Oddaja je na
sporedu vsak torek ob 20,00 in v sredo ob 21,00 uri. Kanal te zasebne hiše je po dogovoru s
Telekomom Slovenije tudi vključen v ponudbo kabelske TV, ki jo v večjem delu občine
zagotavlja Telekom Slovenije, možno pa jo je spremljati tudi na osnovi antenskega sprejema.
Poleg tega zasebna TV hiša vsak teden pripravi tudi posnetek XX tednika za prenos na
internetno stran občine. A, še enkrat, mi izvajalca v bistvu vsako leto znova izberemo na osnovi
javnega razpisa oziroma zbiranja ponudb, ker gre za znesek v okviru katerega ZJN še dopušča
zbiranje ponudb za storitve.

