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POVZETEK 

 

Pričujoča magistrska naloga se ukvarja s strokovnim področjem izdanih radijskih dovoljenj in 

dodeljenih statusov radijskega programa posebnega pomena v okviru radiodifuzne dejavnosti 

v Republiki Sloveniji. Zakonsko-regulatorna ureditev zadevnega področja določa, da morajo 

v skladu z Zakonom o medijih radijski izdajatelji za namen izvajanja radijske dejavnosti 

naprej priglasiti svoj medij v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo, šele nato lahko od 

Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije in Sveta za radiodifuzijo 

kot soregulatorjev pridobijo radijsko dovoljenje. V okviru razširjanja in oddajanja 

programskih vsebin lahko ob izpolnjevanju pogojev pridobijo tudi status radijskega programa 

posebnega pomena. Z lastno analizo sekundarnih podatkov v obliki dokumentov (zlasti 

izdanih odločb in sklepov) soregulatorjev v zvezi z radijskimi dovoljenji in zadevnimi statusi 

ter izvedenimi strokovnimi nadzori nad radijskimi izdajatelji v obdobju 2004–2014 smo 

poskušali definirati pristop oziroma t. i. modus operandi radijskih izdajateljev v vsakodnevni 

praksi radijskega delovanja, ko so le-ti pridobili zadevna dovoljenja in statuse. Na podlagi 

izvedene analize ugotavljamo, da izdajatelji relativno pogosto spreminjajo zahteve in 

omejitve, ki izhajajo iz dovoljenj, prav tako se odločajo za prenos pravice za izvajanje 

radijske dejavnosti na drugo pravno osebo. V zvezi z ugotovljenimi kršitvami radijski 

izdajatelji v večini upoštevajo urejevalne ukrepe regulatorja in odpravijo nepravilnosti, 

navkljub temu pa je regulator v proučevanem obdobju v desetih primerih začasno preklical in 

odvzel bodisi radijska dovoljenja bodisi statuse. Ob zaključku na podlagi ugotovitev 

podajamo potencialne predloge za namen izboljšanja stanja na proučevanem področju in 

predlog za nadaljnje raziskovanje analiziranega predmeta. 

 

Ključne besede: radiodifuzna dejavnost, radio, radijski izdajatelji, radijska dovoljenja, statusi 

radijskega programa posebnega pomena, strokovni nadzor, medijska zakonodaja. 

 

 

ABSTRACT 

 

This thesis dealt with the subject matter of issued radio licences and the issued status of radio 

programming services of special importance within the framework of broadcasting activity in 

the Republic of Slovenia. Legislative regulation in this area stipulates that, in accordance with 



 
 

the Mass Media Act, in order to carry out broadcasting activity a radio broadcaster must first 

register its medium on the Mass Media Register at the Ministry of Culture, after which it may 

receive a licence for carrying out radio activities from the co-regulators, namely the Agency 

for Communication Networks and Services of the Republic of Slovenia and the Broadcasting 

Council. Within the framework of programme content dissemination activities, a radio 

broadcaster may (if criteria are met) acquire the status of radio programme services of special 

importance. We analysed secondary data (co-regulators’ issued rulings and decisions) relating 

to radio licences and the aforementioned status, as well as expert supervision of radio 

broadcasters, during the period of 2004-2014. We attempted to discern the modus operandi of 

radio broadcasters in everyday practice of radio broadcasting activities after acquisition of the 

aforementioned licences and status. On the basis of the analysis carried out herein, we found 

that broadcasters relatively frequently changed programme requirements and restrictions that 

follow on from their licences and decided to transfer the radio broadcasting licence onto other 

legal entities. In relation to the observed violations, radio broadcasters for the most part 

observed the regulator’s rulings and rectified irregularities. Despite this, the regulator 

temporarily cancelled or withdrew radio licences or status from ten broadcasters during the 

studied period. In conclusion, on the basis of these findings we propose ideas for improving 

the state of affairs in the studied area and suggest future directions for research of the 

analysed subject matter. 

 

Key words: broadcasting activity, radio, radio broadcasters, radio licenses, status of radio 

programme services of special importance, expert supervision, media legislation. 
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1 UVOD 

 

»Ničesar si ni mogoče zamisliti na tem svetu ali 

zunaj njega, kar bi lahko poimenovali za 

brezpogojno dobro, razen dobrega namena« 

(Kant v Marinoff 2011, str. 197). 

 

1.1 Opredelitev proučevanega problema 

 

Od samega začetka do danes je bila in ostala osrednja naloga radia obveščanje javnosti. (Vute, 

1997). Za radio velja, da je v nekaj letih vzporedno »s tehničnim razvojem postal sredstvo 

množičnega obveščanja« (Martí Martí 2005, str. 9). Rečemo lahko tudi, da je radio »sodobno 

sredstvo javnega obveščanja ali elektronski medij množičnega informiranja in pomemben 

dejavnik javnega komuniciranja, na kratko lahko rečemo tudi javno občilo« (Ivančič 2012, 

str. 11; podčrtal R. B.). Za radio je prav tako značilno, da kot elektronski množični medij hitro 

prenaša informacije ljudem, ki jih v skladu s svojim programskim poslanstvom in tehničnimi 

resursi v vsakodnevni praksi naslavlja (Erjavec in Volčič, 1999). Radio na Slovenskem ima 

dolgo predvsem pa zelo bogato zgodovino, ki je ni mogoče razumeti samo v smislu 

tehničnega in radiofrekvenčnega razvoja ter razmaha radijskih postaj, saj bi s tem prispevek in 

vlogo radia pri razvoju slovenske družbe in delni demokratizaciji slovenskega medijskega 

prostora vidno osiromašili, kar pa v resnici ni naš namen. Nasprotno, prepričani smo, da je 

radio izjemno priročen, nezahteven in praktično uporaben medij, poleg tega pa ima 

pomembno in skozi zgodovino tudi pogumno vlogo pri razvoju humane, svobodne, 

demokratične in dinamične ter ustvarjalne družbe (Schulberg v Jurkovič, 2010).  

 

V zadnjih dveh desetletjih smo na področju razširjanja programskih vsebin in radijske 

dejavnosti v okviru radiodifuznega prostora na Slovenskem priča velikemu razmahu 

izdajateljev radijskih programov, še zlasti splošno-komercialnih radijskih postaj
1
. 

Radiodifuzija in v njenem okviru radijska dejavnost sta v času pospešenih trendov 

globalizacije, digitalizacije in konvergence medijev zelo pomembni. Prav tako ustrezna 

regulacija radijske dejavnosti in izdajateljev medijev. Dejavnost množičnih medijev je kot 

delovanje drugih pomembnih institucij vsakokratno podvržena zakonski regulaciji (Splichal, 

2005). Iz tega sledi, da je trajnostni razvoj radiodifuzne medijske krajine na Slovenskem 

                                                           
1
 Slednjemu pritrjuje tudi Poročilo Sveta za radiodifuzijo (Svet) iz leta 2013. 
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možen le ob uresničevanju pogoja kakovostnih programskih zasnov in shem, ki bodo 

reproducirale tematske in žanrsko ter raznovrstno naravnane radijske programe, ki jih bo 

regulacija spodbujala, ne pa bodisi zavirala bodisi ohranjala t. i. status quo pri nujni uvedbi 

prebojnih sprememb na področju radijskega delovanja na Slovenskem. Področje regulacije 

medijev
2
 po našem prepričanju predstavlja enega izmed ključnih vzvodov pri izvajanju 

operativnega načrta doseganja razvoja in razpršitve tako medijske pluralne kulture kot 

liberalizacije medijev za namen javnega dobrega (ang. Public good). Pluralizacija medijev, v 

našem primeru radia, sicer predstavnika enega izmed treh tradicionalnih medijev (poleg njega 

še tisk in televizija), namreč sama po sebi ne bo prinesla ničesar oprijemljivejšega, če je ne 

bomo nujno tretirali kot neločljivo »dvojčico« z liberalizacijo medijev, saj se postsocialistična 

tranzicija na področju medijev pri nas še ni niti dobro pričela (Jelovac, 2009).  

 

V magistrski nalogi, ki posega na področje izvajanja radijske dejavnosti in njene regulacije, 

raziskujemo in ugotavljamo pristop oz. način delovanja, t. i. modus operandi izdajateljev 

radijskih programov v vsakodnevni praksi v obdobju 2004–2014, ko so le-ti pridobili 

dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti (dovoljenje) in status radijskega programa 

posebnega pomena (status radijskega PPP).  

 

1.2 Cilji in namen magistrske naloge 

 

Osrednji cilji magistrske naloge temeljijo na: 

 prepoznavanju in definiranju pristopa oz. načina, tj. modus operandi delovanja 

izdajateljev radijskih programov v vsakodnevni praksi v obdobju 2004–2014, ko so le-

ti pridobili dovoljenje in status radijskega PPP; 

 formulaciji argumentiranih odgovorov na zastavljena predmetna raziskovalna 

vprašanja na podlagi pridobljenih rezultatov in ugotovitev opravljene analize 

sekundarnih podatkov, pridobljenih iz dokumentov (zlasti odločb in sklepov) 

soregulatorjev v zvezi z radijskimi dovoljenji in zadevnimi statusi ter izvedenimi 

strokovnimi nadzori; 

                                                           
2
 V skladu s prvim odstavkom 2. člena Zakona o medijih (ZMed) so mediji definirani kot: »časopisi, 

revije, radijski in televizijski programi, elektronske publikacije, teletekst ter druge oblike dnevnega ali 

periodičnega objavljanja uredniško oblikovanih programskih vsebin s prenosom zapisa, glasu, zvoka 

ali slike, na način, ki je dostopen javnosti« (Zakon o medijih 2006).  
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 pripravi predlogov za namen izboljšanje stanja na proučevanem področju in za 

nadaljnje raziskovanje analiziranega predmeta. 

 

V funkciji uresničitve opredeljenih temeljnih ciljev naše študije so zasledovani še naslednji 

podcilji: 

 pregled zapisnikov Sveta za radiodifuzijo (Svet) za zadevno obdobje, kajti Svet v 

skladu z ZMed kot neodvisno strokovno telo v okviru upravnega postopka daje 

Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS (Agencija) in Ministrstvu za 

kulturo predhodno mnenje k izdaji, prenosu in odvzemu dovoljenja ter k izdaji in 

odvzemu statusa radijskega PPP; 

 pregled in proučitev izdanih odločb v zvezi z izdajo, spremembo, prenosom, začasnim 

preklicem in odvzemom dovoljenja ter dodelitvijo in odvzemom statusa radijskega 

PPP v proučevanem obdobju; 

 analiza izsledkov izvedenih strokovnih nadzorov regulatorja nad radijskimi izdajatelji 

v zvezi z njihovim dejanskim izvajanjem programskih zahtev, ki izhajajo iz radijskih 

dovoljenj na eni strani in programskih zahtev in omejitev, ki jih določa ZMed, v 

vsakodnevni praksi.  

 

Raziskovalni namen pričujoče magistrske naloge se izkazuje v: 1) preučitvi in opredelitvi 

vloge množičnih medijev (v našem primeru), še posebej radia; 2) definiranju pojmov etike, 

morale in družbene odgovornosti medijev; 3) pregledu razvojne in zgodovinske poti radia v 

svetu in pri nas; 4) detektiranju temeljnih funkcij radia; 5) diagnosticiranju stanja na področju 

radiodifuzije v Republiki Sloveniji (RS) in 6) predstavitvi zakonsko-regulativnega okvira in 

pristojnosti soregulatorjev na področju radijske dejavnosti v RS. 

 

1.3 Metodološki pristop in strukturni okvir magistrskega dela 

 

Magistrsko delo temelji na teoretičnem in empiričnem delu, ki sta soodvisno povezana. Prvo 

poglavje tako sooblikujejo opredeljen proučevani problem, definirani cilji, podcilji in namen, 

formulirana raziskovalna vprašanja ter strukturni okvir dela. Za pripravo teoretičnega dela je 

bila po predhodnem zbiranju in proučitvi uporabljena referenčna znanstvena in strokovna 

literatura. V ta namen smo uporabili tako metode znanstvene deskripcije, s pomočjo katere 

smo analizirali in interpretirali zunanje sekundarne vire (referenčna zakonodaja, splošni akt, 

metodologija nadzorstva, pravilniki, direktiva), kakor tudi metode kompilacije za namen 
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proučitve in kritične presoje sekundarnih virov (citiranje in povzemanje stališč avtorjev iz 

proučevane strokovne in znanstvene literature).  

 

V drugem poglavju je v okviru teoretičnih izhodišč posebna pozornost namenjena definiranju 

naslednjih pojmov: množični mediji, etika, poslovna etika in morala, ki so elementarnega 

pomena pri razumevanju vloge in pomena družbene odgovornosti medijev pri njihovem 

delovanju v vsakodnevni praksi. V okviru zadevnega poglavja pojasnjujemo zlasti družbeno 

odgovornost medijev in poskušamo diagnosticirati stanje radiodifuzne dejavnosti pri nas. Prav 

tako prikažemo zakonsko-regulatorno ureditev področja radia na Slovenskem in predstavimo 

pristojnosti soregulatorjev (Ministrstvo za kulturo, Svet, Agencija) na področju radijske 

dejavnosti.  

 

V tretjem poglavju opisujemo radio kot medij in definiramo ter detektiramo njegove temeljne 

funkcije ter pojasnimo bistvo radijske dejavnosti z vidika zgodovinskega razvoja in zakonsko-

regulatornega okvira pri nas.  

 

Četrto poglavje podaja metodološki okvir raziskave, ki zajema opredelitev raziskovalnega 

področja in postopek raziskave, opis izbrane metode, predstavitev vzorca raziskave in 

formulirana raziskovalna vprašanja ter navedbo omejitev naše študije. Poglavje nadaljujemo z 

natančno predstavitvijo in interpretacijo pridobljenih rezultatov ter ugotovitev izvedene 

analize sekundarnih virov. 

 

V zadnjem, petem poglavju v okviru zaključka povzemamo ključne ugotovitve in spoznanja, 

pridobljena s pomočjo opravljene analize, ter na tej osnovi podamo tako predloge za 

potencialne spremembe na proučevanem področju kot predlog za nadaljnje raziskovanje 

analiziranega predmeta.  

 

Pričujoče magistrsko delo sklenemo s seznamom uporabljene literature in virov ter prilogami. 
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2 TEORETIČNA IZHODIŠČA 

 

2.1 Pojem množični mediji 

 

»Mediji se danes označujejo za neodvisne in 

nadstrankarske. Njihov cilj naj bi bil objektivno 

poročanje. Številni ljudje so prepričani, da si 

mediji za uresničevanje tega cilja vsaj resno 

prizadevajo. Tako ostaja zakrit vpliv, ki ga 

dejansko izvajajo« (Buddemeier v Lah 2002, str. 

23). 

 

Pojem množični mediji se pojavlja v kontekstu »sredstev komuniciranja, ki delujejo v velikih 

razsežnostih« in dosegajo množice ter se nanaša na t. i. bazične medije – televizijo, radio, tisk, 

film, internet (McQuail v Žilič Fišer 2007, str. 27). Po mnenju nekaterih množični mediji 

današnjega časa »ne odsevajo družbene stvarnosti in niso ogledalo družbe«, ker 

»/...konstruirajo realnost in njene reprezentacije« (Košir 2003, str. 75; podčrtal R. B.). Poleg 

tega so dominanten vir definiranja družbene realnosti za posameznika, skupine in družbe 

(Erjavec in Volčič, 1999). Tako prek njih danes poteka družbena konstrukcija realnosti, saj 

odločujoče oblikujejo mnenja, stališča, vedenjske vzorce in ne nazadnje vrednote naslovnikov 

(Košir in Poler, 1996). Razvoj odprte in demokratične družbe je tesno povezan tako z 

vprašanjem strukturiranosti kot delovanjem sredstev javnega obveščanja, tj. medijev. Slednji 

namreč predstavljajo mehanizem družbene komunikacije med vsemi deležniki in akterji z 

različnih družbenih področij zadevnega podsistema (Pinter v Besednjak, 2008). Delovanje 

medijskega podsistema je v demokratični družbi vsakokratno in vzajemno povezano z 

implementacijo funkcij v vsakdanji praksi delovanja, tj. obveščanje javnosti, poročanje o 

dogodkih, pa tudi banalnejše, kot sta zabava in razvedrilo. Po mnenju Erjavčeve v teoriji 

medijev obstaja konsenz, da medijska poročila niso kopija realnosti, ampak družbeni 

proizvod. Predstavljanje realnosti prek medijskega diskurza ni realnost sama po sebi, ampak 

je to realnost, ustvarjena s sistemom znakov v povezavi z družbeno strukturo (Erjavec, 2001). 

Po mnenju Sveta je narava delovanja sodobnih medijev vsakokratno in »vselej vpeta v 

določen intelektualni, tehnološki, tehnično-organizacijski, kulturni in poslovno-managerski 

okvir« (SRDF 2008, str. 2). Na tej osnovi pridemo do ugotovitve, po kateri so mediji t. i. 

četrta veja oblasti (Splichal v Besednjak, 2008). Jelovac (2013) v zvezi z vlogo množičnih 
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medijev v sodobni družbi pravi, da je za evropski medijski prostor značilno, da »izhaja iz 

liberalno-kapitalističnega koncepta, po katerem morajo biti mediji organizirani predvsem kot 

mala in srednje velika podjetja, ki nastopajo na trgu, na katerem ponujajo svoje avdiovizualne 

medijske storitve, ki so po svoji definiciji ekonomska dobrina in hkrati kulturna vrednota. 

Treba je poudariti besedo hkrati.« Po Besednjak in drugi (2008) pa je samo z omogočanjem 

medijske svobode množičnim medijem v družbi posledično možno govoriti o svobodi 

izražanja, zato je temeljna funkcija množičnih medijev v dejanskih možnostih izvedbe 

opazovanja družbenega okolja. »Množično komuniciranje je tista oblika komuniciranja, ki naj 

bi bila aktivno ali pasivno – v načelu – dostopna vsem ljudem, zato je dokaj razumljivo, 

čeprav ne vedno legitimno, da je prav ta oblika komuniciranja v središču razprav, ko gre za 

vprašanje demokracije« (Splichal 1992, str. 2). Svobodo izražanja kot temelj svobodne 

demokratične družbe je opredelil že Robert Dahl, ki jo je razumel kot eno izmed ključnih 

institucionalnih karakteristik poliarhije, kot realno obstoječe demokracije, tj. mnogovladja 

razpršenih družbenih oblasti, ki temelji na participaciji državljanov, enakosti posameznih 

glasov in spoštovanju ter izvajanju legitimno izražene večinske volje (Dahl v Besednjak 2008, 

str. 9).  

 

Mediji so kontekstualno vezani tako na čas kot prostor. Mediji, vezani na čas (npr. rokopisi, 

verbalna komunikacija), imajo omejen distribucijski potencial in posledično relativno ozke in 

zaprte skupnosti ter tradicionalno avtoriteto. Na drugi strani so mediji, vezani na prostor (npr. 

tiskani in elektronski mediji) bistveno bolj usmerjeni v ekspanzijo in kontrolo. Slednji 

posledično težijo k ekspanziji in vzpostavitvi tehnokracij (Innis v Turk, 2009). Na podoben 

način, sicer kot organizacijo z dvojno naravo, definirajo medije tudi Adam in drugi, ki 

pravijo, da so mediji na eni strani »gospodarska oz. administrativna podjetja in podvrženi 

zahtevam lastnikom in upravljavcev« ter na drugi strani »komunikacijska infrastruktura v 

obliki javne dobrine, ožilja in živčnega sistema sodobnih družb« (Adam in drugi, 2006, str. 

11). Besednjak in drugi (2008) menijo, da mediji po svoji naravi, izhajajoči iz sistemske 

integracije, prezentirajo dvoje. Prvič, mediji so tako v svoji temeljni osnovi posredniški 

podsistem družbe, ki generira produciranje in reproduciranje informacij o različnih 

relevantnih družbenih pojavih in procesih. In drugič, prezentirajo razvojne dispozicije v 

kontekstu oplajanja razvojnih performanc družbe. Tukaj mislimo zlasti na krepitev kompetenc 

državljanov in vzdrževanje normativnega konsenza, katerega učinek se (ne) izkazuje v 

soglasju o temeljnih vrednotah in načelih vsakokratnega družbenega sistema, v katerega so 

vpeti (glej tabelo 2.1). Makarovič in Tomšič (2007) med drugim pravita, da dvojna narava 
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medijev bazira na njihovi »sistemski umeščenosti«. Po njunem mnenju je medije moč 

razumeti kot nosilce posredniške funkcije v podsistemu družbe in v svoji osnovi temeljijo na 

posredovanju relevantnih in referenčnih informacij. Slednje ni razumljeno izključno kot zgolj 

prenos »suhih« informacij, temveč tudi in predvsem njihova interpretacija. 

 

Tabela 2.1: Medijska modela: tržni model in model javne sfere  
 Tržni model Model javne sfere 

Koncept medijev zasebne družbe, ki prodajajo 

storitve in produkte 

javni viri za namen služenju 

potrebam javnosti 

Osnovni cilj medija produkcija dobička za lastnike promocija aktivnega državljana 

prek informiranja, 

izobraževanja, družbene 

integracije 

Naslavljanje javnosti uporabniki državljani 

Kaj mediji spodbujajo pri 

javnosti 

zabavo in sprostitev učenje 

Kaj je naravni interes? popularno in trendovsko inovativno, kulturne vsebine 

(četudi nepopularna) 

Vloga različnosti, 

inovativnosti 

uporaba vedno novih in novih 

platform za maksimiziranje 

dobička in posledično 

oblikovanje t. i. novih kulturnih 

praks 

aktivnost državljanov in prek 

tega doseganja različnih 

družbenih skupin in deležnikov 

Dojemanje regulacije poseganje v delovanje tržnih 

zakonitosti 

zaščita javnega interesa 

Odgovornost medijev lastnikom javnosti in vladajoči eliti 

Kako se meri uspeh? dobiček služenje in doseganje javnega 

interesa 

Vir: Hoynes in Croteau v Žilič Fišer 2007, str. 57. 

 

Prav tako so mediji neke vrste skupek sporočil, ki ne izvirajo iz medijev, ampak iz družbe in 

so prek medijev samo poslani nazaj družbi (McQuail v Rožman 2010, str. 25). Zato imajo 

prednostni dostop do informacij in niso samo prenašalci informacij ter pasivni posredovalci 

javnega mnenja, ampak ga tudi sami aktivno ustvarjajo. Mediji namreč določajo, kaj bo 

javnost izvedela in česa ne. So neke vrste vrata, ki se za nekatere teme, za katere ocenijo, da 

so za nas zanimive, odprejo, za druge pa zaprejo (Dobovšek, 2005). Kajti, »edini občutek, ki 

ga imamo lahko ob dogodku, ki ga nismo doživeli, je občutek, ki se nam zbudi zaradi naše 

mentalne slike tega dogodka« (Lippmann 1999, str. 39). Mediji namreč neizbežno 

predstavljajo vez, ki dogodke oblikuje in razlaga ter v končni instanci posreduje kot realno 

dogajanje. Medijsko realnost v okviru družbene realnosti je možno definirati kot splet 
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objektivnih, simbolnih in subjektivnih realnosti, ki izhajajo iz sveta vsakdanjega življenja, pri 

čemer je: 

 objektivna realnost tista, ki se posamezniku kaže kot objektivni svet zunaj njega in kot 

dejstvo. To je realnost par excellence, ki ne potrebuje nobene nadaljnje verifikacije; 

 simbolna realnost tista, ki jo sestavlja katerakoli oblika simbolnega izražanja 

objektivne realnosti, kot je umetnost, medijske vsebine, literatura; 

 subjektivna realnost tista, v kateri sta objektivna in simbolna realnost input za 

konstrukcijo posameznikove lastne subjektivne realnosti (Adoni in Mane v Drame 

1992, str. 850). 

 

V kontekstu objektivne realnosti mediji neizbežno posegajo na področje subjektivne realnosti 

prek svoje interpretacije in razlag ter prikazov realnosti sveta in vsakdanjega življenjskega 

etosa, saj kot neodvisen javni forum omogočajo oblikovanje javnega mnenja (Žirovnik, 

2009). Množični mediji oz. t. i. tradicionalni mediji – periodični tisk, radio in televizija – 

opravljajo štiri osnovne funkcije: a) informativno (seznanjanje občinstva z dogodki); b) 

interpretacijsko (slednja omogoča občinstvu, da oblikujejo mnenje); c) socializacijsko (v 

povezavi z izobraževalno funkcijo, saj med drugim omogoča prenos znanj); d) zabavno, ki 

omogoča zabavo, razvedrilo in nastopa v funkciji sprostitve občinstva (Erjavec in Volčič 

1999a, str. 10). Poleg tega razširjajo območje posameznikove realnosti, saj mu omogočajo, da 

pridobi vse tisto, kar ni dostopno njegovemu lastnemu neposrednemu izkustvu prek 

komunikacije. Gre za t. i. realnost drugega reda, ki temelji na komunikaciji v primerjavi z 

realnostjo prvega reda, ki je opredeljena na možnosti preverljivega dokazovanja (Drame 1992, 

str. 857). »Ko ljudje berejo časopise, poslušajo radio in gledajo televizijo, ne premišljujejo o 

tem, kako množični mediji izbirajo dogodke in kako nastajajo njihove reprezentacije, kajti 

resnice niso novice, temveč medijski izdelki« (Košir in Ranfl 1996, str. 59).  

 

Množični mediji z vidika raziskav za Slovenijo kažejo, da ljudje bolj zaupajo medijem kot pa 

npr. vladi, Cerkvi, policiji, sodnim organom in drugim institucijam ter organizacijam 

(Splichal, 2005). V tem oziru je temeljnega pomena proces zagotavljanja »pluralnosti virov 

informacij in mnenj ter pluralnosti uredniško-lastniškega nadzora nad njimi« (Jelovac 2009, 

str. 117). Slednje je mogoče razumeti kot nujen, ne pa hkrati zadosten razlog, zato je obenem 

potrebna zagotovitev »varovanja medijskih pravic posameznikov in družbenih skupin s 

posebnim upoštevanjem specifičnih zahtev in potreb pripadnikov občutljivih družbenih 

skupin« (prav tam, str. 117). Vprašanje medijskega delovanja v praksi je v slovenski družbi 
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temeljnega pomena, zlasti če ga postavimo v kontekst socialno-družbenih razmer na 

Slovenskem in ga v tem oziru poskušamo razumeti kot spodleteli poskus implementacije 

medijskega razvojnega modela v našem prostoru. Se pravi modela, ki bi bil osnovan na 

pluralnosti, objektivnosti, resnici, liberalni in kritični drži ter raziskovalnem novinarstvu 

medijskih ustvarjalcev. Lahko rečemo, da tudi po desetih letih članstva v Evropski uniji (EU) 

vedno izraziteje in z občutkom nejevere govorimo o visokih standardih, lahko bi rekli tudi 

idealih demokratičnosti medijskega prostora pri nas, ki se ga številnim naporom navkljub še 

vedno nismo niti dotaknili, kaj šele dosegli. Jelovac pravi, da bi mediji na Slovenskem pri 

svojem delovanju morali zasledovati in v praksi upoštevati vsaj vrednote, kot so »svoboda, 

nedotakljivost človeške osebe in dostojanstva, spoštljivost, resnicoljubnost, odprtost pretoka 

informacij, družbena in osebna odgovornost, kompetentnost, kakovost, izvirnost, uporabnost, 

pluralizem, uravnoteženost in interdisciplinarnost« (Jelovac 2008, str. 40), kar bi postopoma 

omogočalo premik k evropeizaciji naše medijske kulture. Kot med drugim ugotavlja 

Direktorat za medije Ministrstva za kulturo Republike Slovenije (2014), slovenska medijska 

krajina danes ne more biti pretirani zgled za uresničevanja javnega interesa na področju 

medijev. Prav tako pa tudi ni posebno zdrava in stabilna ter rastoča gospodarska panoga. Zato 

je v tem oziru na mestu, da poudarimo angažma in prispevke Sveta, ki je v letih 2006 in 2014 

v svojih ocenah na področju radiodifuzije in elektronskih medijev na Slovenskem 

sistematično in neutrudno poudarjal neustreznost medijskega zakonsko-regulatornega okvira, 

ki s svojimi zakonskimi določili ustvarja vidne posledice v obliki stihijskega dodeljevanja 

radijskih frekvenc, njihove preprodaje v vsakdanji praksi delovanja izdajateljev elektronskih 

medijev, manipuliranja z neurejenostjo in nedorečenostjo statusa novinarjev ter ob tem 

izpostavil rojevanje nevarnosti
3
, izhajajoče iz takšnega pristopa delovanja na področju 

                                                           
3
 Svet je v letu 2011 pripravil »Oceno stanja na področju radiodifuzije in predlogi Državnemu zboru 

Republike Slovenije za izboljšanje stanja«, v kateri je na podlagi svojih analiz in drugih deležnikov 

izkristaliziral in javnost podučil glede nevarnosti, ki se polaščajo področja elektronskih medijev 

(SRDF 2011, str. 6–7): a) pretirano podrejanje programskih vsebin medijev maksimiranju dobičkov; 

b) padec profesionalnega nivoja novinarstva in razvrednotenje novinarskega poklica; c) pohod t. i. 

participativnih vsebin v televizijskih programih, ki temeljijo na plačljivem sodelovanju gledalcev v 

programu prek plačljivih telefonskih linij in SMS-sporočil (participation TV); d) neenake možnosti za 

uporabo sodobnih medijev (t. i. digitalna ločnica) in s tem povezana socialna izključenost; e) pojav 

informativno-zabavnih vsebin (infotainment) namesto klasičnih informativnih žanrov; f) tabloidizacija 

radia in televizije; g) visoka nadomestila za avtorske pravice (zlasti za vsebine, ki pritegnejo največ 

občinstva) manjšajo možnosti za pojav novih programov brez ustreznega ekonomskega ozadja; h) 

neustavljiv proces medijske koncentracije, ki ima za nujno posledico monopolizacijo in/ali 

oligopolizacijo na nacionalnih in lokalnih trgih; i) ukinjanje in/ali komercializacija programov 

posebnega pomena ter lokalnih in/ali regionalnih medijev z dolgo tradicijo; j) dominacija 

mainstreamovskega sloga v etru večine izdajateljev, nasproti katerega vsaka alternativna subkultura 

predstavlja le neko hendikepirano marginalnost; k) neprilagojenost ponudnikov medijskih vsebin 
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elektronskih medijev v posttranzicijskem obdobju, ki se na Slovenskem še vedno ni 

zaključilo. Zato se bo treba resno in celostno lotiti preobrazbe, ki bo končno omogočala 

»medijem na Slovenskem vsestranski in trajnostni razvoj, utrditi njihove najpomembnejše 

družbene funkcije v duhu evropeizacije in obenem zadovoljiti čim večji del njihovih 

deležnikov« (SRDF 2011, str. 32) s kakovostnimi programskimi vsebinami ter zagotavljala 

uravnoteženost medijskega prostora na Slovenskem. Mediji namreč morajo nastopati v 

funkciji »oblikovanja zavesti posameznikov in skupnosti, s čimer vplivajo na kulturo v 

najširšem smislu ter s tem sooblikujejo vrednote in identiteto, tako zasebne kot javne« (Adam 

2006, str. 11). Vrednote so tiste, ki predstavljajo temeljno podlago pri »sooblikovanju, 

usmeritvi, določajo položaj, vlogo in način delovanja medijev ter vplivajo na vzorce dobrih 

praks in odpirajo oz. zapirajo realno mogoče dosežke medijev« (Jelovac 2009, str. 115). 

Vrednotni kontekst delovanja medijev v družbi današnjega časa je neizbežno vpet in 

prekrivajoč z ostalimi segmenti, ki so prepoznani kot »intelektualni, tehnološki, tehnično-

organizacijski, kulturni in poslovno-managerski okvir« (prav tam, str. 115), ki sooblikujejo 

naravo, bistvo in vlogo ter domet ustvarjanja medijskih storitev in produktov.  

 

2.2 Etika in morala 

 

                                                                           »Dve stvari navdajata duha z vedno novim in                    

                                                                           vse večjim čudenjem in spoštovanjem, kolikor   

                                                                           bolj pogosto in vztrajno se z njima ukvarja   

                                                                           mišljenje: zvezdno nebo nad mano in moralni   

                                                                           zakon v meni« (Kant v Jelovac 2000, str. 86). 

 

Opredelitev etike in morale 

 

Beseda etika
4
 izhaja iz grške besede ethicos in v etimološkem smislu pomeni nrav, običaj, 

navado. Etika je tako filozofska disciplina, ki se ukvarja s preučevanjem ciljev in smisla 

moralnih človeških hotenj in ravnanj z vidika dobrega in zla in moralnega ter nemoralnega 

(Sruk, 1999). Zanimiv kontekstualni okvir pojma etike definira Henderson (1992), ki slednjo 

                                                                                                                                                                                     
spremenjenim navadam potrošnikov (generacija iPod) in l) starejše generacije in tudi posamezniki 

znotraj vseh starostnih skupin, ki niso vajeni uporabe modernih informacijskih tehnologij, postajajo 

vse bolj odrinjeni od dostopa v svet novih medijev in uporabe njegovih storitev. 
4
 SSKJ jo med drugim definira kot: étika - ) 1. filoz. filozofska disciplina, ki obravnava merila 

človeškega hotenja in ravnanja glede na dobro in zlo: ta vprašanja obravnava etika // s prilastkom 

načela o dobrem in zlem: krščanska etika; marksistična, socialistična etika. 
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opisuje kot umetnost delanja pravih stvari. Tako začne z našimi občutki, konča pa s tem, kako 

se odzovejo drugi. Etiko tako definira kot javno in splošno ter kot skupno dogovorjena 

pričakovanja. Prav tako za etiko velja, da je med drugim filozofska veda o morali, teoretskem 

pojasnjevanju in kritičnem presojanju izvora človeške moralnosti, preučevanju osnovnih 

kriterijev moralnega vrednotenja, razumevanju ciljev in smislu človeških moralnih nagibov, 

dejanj, vedenj in dosežkov (Jelovac 2000, str. 85). Etika se v nasprotju z moralo nanaša na 

teorijo ali sistem, ki opisuje, kaj je dobro in kaj je zlo. Medtem ko se morala
5
 nanaša na 

pravila, ki nam intuitivno narekujejo npr., kaj naj delamo ali česa naj ne delamo. S tem 

moralnost deli dejanja na pravilna in napačna. Morala je tako povezana z našim vsakdanjim, 

tj. zasebnim in poslovnim življenjem in predstavlja pravila, po katerih živimo. Etika pa je na 

drugi strani neke vrste sistem, ki ustvarja ta pravila (Marinoff, 2011). Beseda »morala« kot 

proučevan segment s strani etike je latinskega izvora. Po Jelovcu je morala moder pouk o 

pravilnem načinu skupnega življenja ljudi v njihovem nravnem bivališču, specifičen človeški 

fenomen, ustaljen način človekovega sožitja, pristna običajnost, kritično-vrednostni odnos 

človeka do dejanj drugih ljudi, njihovih značajev in samega sebe s stališča dobrega in zla 

(Jelovac 2000, str. 87). Lahko pa je morala razumljena tudi kot sklop nenapisanih načel, po 

katerih se ljudje ravnajo v javnem in zasebnem življenju. Moralo lahko opredelimo tudi kot 

obliko človeške prakse, saj določa vedenje ljudi do družbe, družine in do sočloveka (Verbinc, 

1991). V kontekstu razpravljanja o vlogi in pomenu etike v medijskem svetu in njenem 

proučevanju morale je za dosledno obravnavo treba opredeliti tudi pojem poslovne etike in 

njen proučevani predmet – poslovno moralo.  

 

Opredelitev poslovne etike 

 

Poslovno etiko je mogoče definirati kot neke vrste posebno vejo etike. Slednja se primarno 

ukvarja s preučevanjem fenomena poslovne morale. Domena poslovne etike se tako izkazuje 

v raziskovanju načinov in oblik poslovnega in gospodarskega življenja. Gre torej zlasti za 

ločevanje, urejanje, presojanje poslovanja na osnovi moralnih kriterijev, norm in pravil 

(Jelovac, 1997). Poslovna etika odraža navade in presoje zaposlenih, ki zadevajo tako njihovo 

                                                           
5
 SSKJ jo med drugim opredeljuje kot: morála  -e ) 1. kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose 

ljudi kot posledica pojmovanja dobrega in slabega: odvisnost morale od družbenih razmer / pravo, 

morala in religija // s prilastkom kar vrednoti, usmerja medsebojne odnose ljudi glede na a) kak nazor, 

nosilca: komunistična, krščanska morala; s stališča meščanske, patriarhalne morale bi bilo tako 

ravnanje vsega obsojanja vredno / vzgajati v duhu socialistične morale / pregrešiti se zoper družbeno, 

javno moralo b) kako področje delovanja, življenja: kršiti poslovno moralo; športna morala / načela 

novinarske morale etike; politična morala. 
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delo kot delo drugih v organizaciji. Vrednotenju in presojanju institucionalnega sistema 

moralnih vrednot je podvržen vsak zaposleni posameznik, ki je s tem pogosto prisiljen oz. 

vsaj v skušnjavi, da bi spremenil prioriteto svojih vrednot, ko se srečuje s kontekstom lastnega 

organizacijskega delovanja, v katerem so v ospredju pritiski, zahteve nadrejenih, pričakovani 

poslovni izidi in visoka kakovost opravljenih storitev in produktov (Nash, 1990).  

 

Poslovna morala predstavlja nabor normativnih pravil za odločanje, lahko tudi kodeks, 

standard ali nabor standardov, kako naj poslovnež ukrepa, kadar so v igri koristi, pravice in 

dolžnosti do samega sebe, drugih in organizacije (Tavčar, 1994). Termin morala označuje tisti 

specifični človeški fenomen, v katerega se izraža določen način človeškega sobivanja, ki 

sčasoma preide v navado, običaj(nost), nrav(nost). Poslovno moralo pa je moč razumeti kot 

sistem nenapisanih pravil, vzorcev in maksim za sistematično organiziranje, upravljanje in 

ohranitev gospodarjenja v okviru moralno sprejetih, s kulturno tradicijo podedovanih 

obrazcev vedenja in zaželenih norm ravnanja ter značajev poslovnih ljudi (Jelovac 2000, str. 

86–87). Poslovna etika se torej ukvarja s proučevanjem morale, moralnih načel in moralnega 

odločanja ter s postopki za etično odločanje v poslovanju in delovanju organizacije.  

Velikokrat se dogaja, da so sicer dejanja zakonsko sprejemljiva, a so na drugi strani moralno 

nesprejemljiva. Zato je iz tega mogoče sklepati, da zakon sam po sebi ne more zagotoviti 

popolnega družbenega odgovornega poslovanja in delovanja ter produciranja medijskih 

»storitev« in »produktov«. 

 

2.3 Družbena odgovornost medijev 

 

                                                                          »Profesionalna etika je posebna potreba razvite  

                                                                          civilne družbe« (Trstenjak 1996, str. 12). 

 

Medijske politike so fokusirane na ekonomske cilje pred socialno in politično blaginjo in so 

kot take usmerjene zlasti na vprašanja konkurenčnosti, inovacij, nadzora in transparentnosti 

lastništva (Splichal v Rožman 2010, str. 24). Teorija družbene odgovornosti nalaga medijskim 

subjektom sprejemanje in realizacijo obveznosti, ki jih imajo do družbe, v kateri delujejo. 

Slednja tako poudarja ključne naloge in usmeritve delovanja medijskih podjetij, kot so: a) 

zavezanost javnosti in lastništvo medijev, temelječe na zaupanju javnosti; b) resničnost, 

točnost, objektivnost in pomembnost medijskih vsebin; c) svoboda izražanja in delovanja 

medijev; č) upoštevanje in spoštovanje sprejetih etičnih kodeksov in standardov ter 
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profesionalno delovanje; d) občasna intervencija države ob določenih okoliščinah za namen 

zagotavljanja in ščitenja javnega interesa (McQuail v Bečela in Gajić 2011, str. 33). Družbena 

odgovornost nakazuje, v kolikšni meri je dosledno upoštevanje etičnega delovanja resnično in 

primerno. Natančneje nam Boatright (1993) definira družbeno odgovornost kot koncept, ki je 

najpogosteje izražen kot prostovoljno sprejemanje obveznosti, ki presegajo čiste ekonomske 

ali zakonske odgovornosti. Tako organizacije družbeno odgovornost poleg določanja ciljev in 

vrednotenja rezultatov razumejo tudi kot osnovo za etične standarde. Družbena odgovornost 

torej predpostavlja samoodgovornost in samoregulacijo za lastne aktivnosti in delovanje, ki 

vplivajo na ljudi in skupnost ter družbeno okolje. Ključnega pomena je zavedanje, da se 

organizacije družbene odgovornosti zavedajo in s tem posledično začnejo razmišljati bolj 

široko, v smislu zasledovanja in uresničevanja transparentnosti. Za samoregulacijo je namreč 

značilno, da ni pod vplivom grožnje kazenskih sankcij. Njen poudarek naj bi bil pozitivna 

motivacija, želja po razvijanju in dvigu kredibilnosti profesij, za kar je pomembno skupno 

razumevanje vrednot in etičnih standardov pripadnikov profesije (Buchanan in drugi 2005, 

str. 11). Običajno velja, da so standardi, kriteriji, merila in usmeritve delovanja medijskih 

organizacij popisani v t. i. kodeksih delovanja oz. ravnanja ter poslovanja. Kodeks je »po 

definiciji skrbno izbrana, do določene mere sistematično zbrana in jasno formulirana množica 

ocen, meril, maksim ter norm, ki veljajo za praktična pravila pravilnega obnašanja 

posameznikov oz. kot vzorci vzornega vedenja/delovanja v določeni skupnosti« (Jelovac 

1997, str. 34). Če se omejimo na smernice in praktična pravila delovanja na medijskem 

področju, se moramo v tem okviru nujno seznaniti s specifikami na področju novinarskega 

kodeksa pri nas. Novinarski kodeks je mogoče razumeti kot temeljni samoregulacijski 

dokument, ki zagotavlja norme, po katerih naj bi se novinar ravnal, obenem pa tudi določa 

novinarjevo odgovornost, kajti vsebino in strukturo kodeksa formulira novinar sam (Splichal, 

1988). Prvi kodeks novinarskih subjektov v samostojni Republiki Sloveniji, ki ga je 

sestavljalo 12 členov in nekaj podčlenov, je bil sprejet leta 1991. Temeljna zakonsko-

regulatorna določila zadevnega kodeksa so tako bila: 

 1. člen – novinar mora obveščati javnost, pri tem pa podatkov ne sme ponarejati, 

prikrivati ali izpuščati. Biti mora torej očividec ali pa imeti dokazila in dejstva 

znanega porekla; 

 2. člen – novinar mora vse informacije skrbno preveriti, njihova obdelava pa ne sme 

ponarediti vsebine ali sprožiti govoric oz. ugibanj. Nepotrjene informacije morajo biti 

ustrezno označene, ravno tako kot simbolna ali arhivirana slika. Plagiat pomeni kršitev 

kodeksa; 
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 3. člen – biti mora jasna razmejitev poročila o dejstvih od komentarja; 

 4. člen – novinar mora napačno informacijo, ki je že bila objavljena, v primerni obliki 

popraviti. Popravek mora jasno izražati, da je bila predhodna informacija napačna, in 

sicer deloma ali v celoti ter se pri tem sklicevati na prejšnjo objavo; 

 5. člen – prepovedana je uporaba nezakonitih in nepoštenih sredstev kot pripomočka 

pri pridobivanju informacij, dokaznih gradiv in slik; 

 6. člen – novinar mora spoštovati zaupnost vira in sme zavrniti pričanje ter ima 

pravico, da ne razkrije vira. 

 7. člen – neodobravanje akviziterstva, podkupnin in objavljanja informacij v korist 

zunanjega naročnika, ker so le-ti prepovedani, medtem ko oglasi morajo biti jasno 

ločeni od novinarskih sporočil; 

 8. člen – novinar mora varovati človekovo osebnost in njegovo intimo pred 

neupravičenim razkrivanjem javnosti. To zlasti velja pri poročanju o nesrečah, 

družinskih tragedijah, boleznih, otrocih in mladoletnikih. Upoštevati mora načelo, da 

ni nihče kriv, dokler ni pravnomočno obsojen, ko poroča s področja pravosodja. Prav 

tako ne sme poveličevati zločinov, terorizma, nasilja ali nečlovečnosti; 

 9. člen – novinar ne sme objaviti neutemeljenih obtožb, napadov, laži, razžalitev in 

kletvic; 

 10. člen – izrecno so prepovedani spolna, etična, verska, socialna ali narodnostna 

diskriminacija, žalitev verskih čustev, vojno hujskaštvo in netenje mednacionalnih 

trenj; 

 11. člen – novinar lahko zavrne nalogo, ki je v nasprotju s tem kodeksom in njegovim 

osebnim prepričanjem. Nihče mu ne bi smel vsebinsko spremeniti, predelati ali 

skrajšati njegovega izdelka, prav tako pa ne bi smel podpisati brez njegove vednosti 

ali proti njegovi volji; 

 12. člen – kršitve kodeksa obravnava častno razsodišče, prizadeta stran pa objavi 

odločitev razsodišča (Kodeks novinarjev Republike Slovenije 1996, str. 84). 

 

Zadevni kodeks je leta 2002 prenehal veljati s sprejetjem novega Kodeksa novinarjev 

Slovenije. Predstavniki uredništev večjih medijskih hiš so v oktobru 2002 v Izoli potrdili nov 

kodeks novinarske etike. Kodeks je bil sestavljen iz štirih sklopov – novinarsko delo, konflikti 

interesov, splošne etične norme in razmerja javnosti. Po mnenju Jančiča (2002) kodeks iz 

zadevnega leta v primerjavi s prejšnjim pojasnjuje, kakšna je temeljna funkcija novinarskega 
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dela in poslanstva v družbi, poleg tega pa zajema tudi preambulo, ki opisuje poslanstvo 

profesije, brez katere po njegovih besedah ni mogoče razumeti obveznosti, določati širše 

zavezanosti javnosti, kakor je bilo do sprejetja zadevnega kodeksa. Obenem pa kodeks 

omogoča tudi pluralnost v medijskem prostoru. Za moralni kodeks velja, da »mora izhajati iz 

avtonomne volje tistih, ki s kodeksom soglašajo« (Jelovac 2005, str. 35), zato je namen 

kodeksa v preprečitvi in omejitvi nevarnosti, da bi nosilci politične in ekonomske moči 

poskušali ravnanje medijskih ustvarjalcev in medijev prikrojiti v svojo korist in parcialne 

interese ter s tem škodovati javnosti
6
. Nato sta se Društvo novinarjev Slovenije in Sindikat 

novinarjev Slovenije v letu 2010 odločila za spremembe in tako je novembra tega leta v 

Ankaranu prišlo do formuliranja in sprejetja novega Kodeksa novinarjev Slovenije
7
, ki ga 

tvorijo preambula in 29 členov, ki so razporejeni v naslednjih temeljnih področjih – 

novinarsko delo, elektronske publikacije, splošne etične norme, konflikt interesov, pravice 

novinarjev in razmerja do javnosti. 

 

Poleg navedenih kodeksov pa je nujno potrebno omeniti še Etični kodeks Združenja poklicnih 

novinarjev (Znp), ki je nastalo z Ustanovno izjavo z dne 27. novembra 2007. Združenje je 

nastalo z »namenom po zagotavljanju pogojev in možnosti za delo in profesionalni razvoj 

članov in celotnega slovenskega novinarstva v sodelovanju z izobraževalnimi in 

raziskovalnimi ustanovami in vsemi, ki delijo vrednote odprte in demokratične družbe« (Zn-

2). Kot temeljni izhodišči pri implementaciji modusa operandi v vsakodnevni praksi 

združenje poleg etičnega kodeksa upošteva tudi Münchensko deklaracijo o dolžnostih in 

pravicah novinarjev. Združenje je pripravilo Etični kodeks, ki je vsebinsko povzet po etičnem 

kodeksu ameriškega Združenja poklicnih novinarjev, ki ga sestavljajo (Zn-1):  

 preambula:  

 

Člani Združenja poklicnih novinarjev verjamejo, da je obveščenost javnosti predhodnica 

pravice in osnove demokracije. Naloga novinarjev je, da podpirajo ta dva cilja tako, da 

iščejo resnico in podajajo pošteno in celotno sliko dogodkov in zadev. Vestni novinarji 

vseh vrst medijev in področij streme za tem, da služijo javnosti z natančnostjo in 

poštenostjo. Profesionalna neoporečnost je temelj kredibilnosti novinarja. Člane 

                                                           
6
 Glej širše o Kodeksu novinarjev Slovenije iz leta 2002  v članku pod naslovom »Kako je nastal novi 

kodeks novinarske etike?« (Jančič, 2002), dostopen na: http://mediawatch.mirovni-

institut.si/bilten/seznam/15/etika/.  
7
 Več o tem glej na povezavi: http://novinar.com/drustvo/o-nas/dokumenti/kodeks/. Etični kodeks 

Društva novinarjev Slovenije in Sindikata novinarjev Slovenije je začel veljati decembra 2010. 
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Združenja druži predanost moralnemu obnašanju in sprejemajo ta kodeks, ki določa 

načela in pravila o načinu dela; 

 

in naslednja temeljna področja (gre za povzetek ključnih poudarkov delovanja medijskih 

ustvarjalcev glede na področje etičnega kodeksa): 

 iskanje resnice in poročanje o njej:  

- poštenost, pravičnost, pogumnost pri zbiranju, poročanju in interpretaciji  

  informacij kot ključne vrline pri novinarskem/medijskem poklicu; 

- preverjanje točnosti informacij pri vseh virih in izogibanje nenamernim  

  napakam ter popačenju dejstev; 

- navajanje virov, kadar je to mogoče; 

- pravica do možnosti odgovora oseb, ki se pojavljajo v novicah; 

- izogibanje poenostavljanju in poudarjanju dogodkov ali okoliščin, ki so zunaj  

  konteksta obravnave; 

- prepoved popačenja fotografij ali video posnetkov. Uporabo fotomontaže in  

  foto ilustracije je treba izrecno označiti; 

- izogibanje nedovoljenim metodam zbiranja podatkov, razen kadar gre za  

  informacije, ki so vitalnega pomena za javnost in katerih ni mogoče dobiti s  

  t. i. tradicionalnimi metodami; 

- prepoved plagiatorstva; 

- pogumnost pri objavi zgodb o različnosti in obsegu človeškega doživljanja,  

  navkljub morebitni nepriljubljenosti; 

- zavedanje lastnih kulturnih vrednot in prepoved vsiljevanja le-teh drugim; 

- izogibanje rasnim, spolnim, starostnim, verskim, etničnim in geografskim  

  stereotipom ter stereotipom, povezanimi s spolnimi nagnjenji, invalidnostjo,  

  fizičnim videzom in socialnim položajem; 

- nujnost podpiranja odprtosti izmenjave pogledov in stališč ter nazorov; 

- sposobnost razlikovanja med zagovarjanjem in poročanjem. V tem oziru  

  morata biti analiza in komentar označena in kot taka ne smeta popačiti dejstev  

  in vsebine; 

- ločevanje novice od oglaševanja in posledično izogibanje hibridom, ki brišejo  

  mejo med njima; 

- seznanjanje javnosti glede vodenja javnih poslov in možnosti medijskih  

  ustvarjalcev v vpogled v vladne arhive; 
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 minimiziranje škode:  

           - obravnava virov, subjektov in kolegov kot človeških bitij, ki jih je treba  

             spoštovati; 

                 - sočutnost kot metoda blaženja morebitnega neugodnega medijskega  

                   poročanja; 

           - rahločutnost do tistih, ki jih je doletela nesreča in s katerimi se opravlja bodisi  

             intervju ali objavlja fotografije; 

           - zavedanje, da lahko zbiranje informacij in njihova objava ljudem povzroči  

             škodo, okrne dobro ime ali jih spravi v neugoden položaj; 

           - sposobnost taktnosti pri delovanju in izogibanje nizkotni radovednosti; 

           - iskanje ravnotežja in ravnovesja med osumljenčevo pravico do pravične sodbe     

             na eni strani in pravico javnosti do obveščenosti na drugi; 

 

 neodvisno delo: 

          - temeljni interes medijskih ustvarjalcev mora biti pravica javnosti do  

            obveščenosti; 

          - izogibanje nasprotujočim si interesom, bodisi resničnim ali navideznim; 

          - odrekanje darilom, uslugam, nagradam, brezplačnim potovanjem in    

            posebnemu tretmanu, aktivnosti v politiki, dodatni zaposlitvi itn.; 

          - pazljivost in pogumnost, ko gre za odgovornost vplivnih ljudi; 

          - odklonitev posebnega tretmana s strani oglaševalcev ali skupin s posebnimi  

            interesi za namen vplivanja na poročanje; 

          - izogibanje plačilu za namen »ustrezne« objave novice oz. informacije; 

 

 odgovornost: 

          - bralcem, poslušalcem, gledalcem in drug drugemu; 

          - sposobnost pojasnitve poročanja in pripravljenost na dialog z javnostjo glede 

            novinarskega obnašanja; 

          - nagnjenost k priznavanju napak in zmožnost popravka le-teh; 

          - razgalitev neetičnosti postopkov novinarjev in medijev; 

          - zasledovanje visokih meril in zahtevanje držanje le-teh s strani drugih.  
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Delo združenja usmerja tudi Münchenska deklaracija o dolžnostih in pravicah novinarjev
8
.  

 

S samoregulacijskim pristopom delovanja na medijskem področju se omogoča formuliranje 

določenih pravil in smernic za realizacijo zastavljenih ciljev medijskih subjektov ter 

oblikovanje kriterijev, po katerih je mogoča implementacija samoevalvacije narejenega. Svet 

je v svoji strategiji razvoja radijskih in televizijskih programov v RS za obdobje 2011–2020 

zapisal, da »samoregulatornega organa ni mogoče ustanoviti z zakonodajno prisilo in ga 

oblikovati kot organ. To je institucija, ki se ustanovi znotraj zainteresiranih deležnikov neke 

skupine ali civilne družbe iz potrebe, ki jo določena interesna skupina zazna v javnosti, in 

seveda če ima interes, da se želi tako oblikovati, ne more in ne sme pa je vsiljevati zakon« 

(SRDF 2011, str. 30; podčrtal R. B.). Iz tega izhaja, da je treba za razreševanje dilem na 

področju radiodifuzne dejavnosti na Slovenskem delovati na način, ki bo preferiral pomen 

preventivnega pristopa sprejemanja odločitev in razreševanja vsakovrstnih dilem in težav pred 

t. i. kurativnim. Poleg samoregulativnega pristopa pa je potrebno še upoštevanje načela 

harmoničnega sodelovanja med subjekti, saj je le tako možno zasledovati in uresničevati 

družbeno odgovornost medijev in njihovih izdajateljev v radiodifuznem prostoru. 

 

 

3 RADIO 

 

3.1 Radio kot medij 

 

»Radio je javni medij, ki mora spoštovati in negovati 

jezik, je nosilec javne besede in sooblikovalec jezika. Je 

tudi kontaktni medij, ki s poslušalci komunicira in je z 

njimi v nekem stalnem prilagojočem se odnosu« (Ivančič 

2012, str. 95). 

 

Začetki radia
9
 segajo v leto 1897, ko je Italijan Guglielmo Marconi opravil prvi brezžični 

prenos zvoka. Od takrat radio postaja vse intenzivnejši množični medij in se kot tak umešča v 

                                                           
8
 Zadevna deklaracija je bila sprejeta v okviru srečanja predstavnikov šestih novinarskih združenj iz 

držav Evropske unije, Švice in Avstrije ter več mednarodnih novinarskih organizacij v Münchnu leta 

1971. Deklaracijo so nekoliko kasneje med drugim posvojili tudi Mednarodna novinarska federacija 

(IFJ) in večina evropskih novinarskih združenj. Več o Münchenski deklaraciji glej na: 

http://www.znp.si/castno-razsodisce/muenchenska-deklaracija.  
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kategorijo t. i. tradicionalnih medijev, poleg televizije in tiska. Radio se je skozi zgodovino 

vse bolj oblikoval »kot nova oblika sedme sile«, ki je po eni strani v javnem diskurzu 

prispevala k demokratizaciji družbe, po drugi strani pa je bila kot idealno sredstvo 

uporabljena tudi za »nevarno politično orožje« v službi ideologij. Radio je tako v drugi 

svetovni vojni postal vodilni medij, saj je bil tisk bodisi pod cenzuro bodisi z njim niso 

dosegli bralcev (Ivančič, 2012). Namreč, radiodifuzija je v svojih začetkih prispevala k 

zmanjševanju razdalj in povezovanju ljudi, s pomočjo ponudbe v obliki glasbe in govornih 

sporočil prek izbranih tematik, s katerimi je prihajalo do zbliževanje stališč med ljudmi. Nato 

je vloga radia vse bolj temeljila na hitrem informiranju in zagotavljanju zabave ter druženja, 

kar funkcionalno sodi v polje množičnih medijev, ki temeljijo na proizvodnji, širjenju, prodaji 

ter transformiranju svojih medijskih produktov širši množici – »logika množičnih 

komunikacij pod tržnimi zakonitostmi je povsem skladna z logiko delovanja kateregakoli 

industrijskega subjekta« (Splichal in Wasko v Lah 2002, str. 12).  

 

Posledica razvoja radijskega oddajanja in delovanja na področju radiodifuzije se kaže v tem, 

da je radio postajal sredstvo družbenega obveščanja in s tem »nenadomestljiv v družinskem 

življenju, nosilec sporočil oglaševalcev potrošniškega blaga, sredstvo politikov v volilnih 

kampanjah in tudi propagandno sredstvo držav v vojnah, v prvi tretjini 20. stoletja« (Martí 

Martí 2005, str. 10). S tem je radio »preko signala z elektromagnetnim valovanjem presegal 

naravne, politične in upravne prepreke« in tako prispeval zlasti k »spreminjanju sveta v tako 

imenovano globalno vas« (Ivančič 2012, str. 11). Radio je tako v nekaj letih vzporedno »s 

tehničnim razvojem postal sredstvo množičnega obveščanja« (Martí Martí 2005, str. 9). Zato 

radio v povezavi in prepletu z drugimi t. i. tradicionalnimi mediji deluje v skladu z 

določenimi merili in po standardih na način, da lahko uspešno kot medij opravlja medijske 

funkcije (Commission on Freedom of the Press v Žilič Fišer 2007, str. 33), kot so/je: 

- jasno poročanje o dnevnem dogajanju na način, da slednjemu daje pripadajoči pomen; 

- forum za omogočanje izmenjave mnenj, stališč, kritik, pogledov itn.; 

- izražanje stvarne slike oz. stanja glede bazičnih družbenih skupin, grupacij, 

organizacij, institucij ipd.; 

- dosledno in nedvoumno predstavljanje tako ciljev kot vrednotnega sistema družbe; 

- omogočanje dostopa izobražencem, intelektualcem, akademski in strokovni javnosti 

do samih medijskih sistemov. 

                                                                                                                                                                                     
9
 Radio »(lat.) – brezžični prenos glasov s pomočjo elektromagnetnih valov; okrajšan izraz za 

radioaparat, radiopostaja idr.« (Bunc 1998, str. 359). 
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Crissel radio razume in predpostavlja kot »slepi« medij, ki ga sestavljata zvok in tišina. Ravno 

zaradi t. i. nevidnosti oz. slepote radio omogoča vsakomur, da si lahko predstavljene dogodke 

in informacije, zgodbe ter napovedovalca interpretira in zamišlja po svoje. Komunikator in 

prejemnik, mišljen kot posameznik ali kolektivno občinstvo, ki se sporazumevata s pomočjo 

govora in sluha, sta namreč v interakcijskem razmerju, vendar v praksi prejemnik sporočila ne 

vidi sporočevalca informacij. Po Crisselu je tako ključna prednost radijskega oddajanja pred 

drugima tradicionalnima medijema v tem, da je dostopen in da od nas ne zahteva posebnega 

napora ter da najlažje vzpostavi dvosmerno komunikacijo, ki omogoča tako izmenjavo 

informacij kot usklajevanje različnih mnenj (Crissel, 1994). Radio je zaradi svoje 

specifičnosti delovanja in oddajanja znal izkoristiti tako svoje prednosti kot tehnološke 

možnosti in s tem postajal vse bolj nepogrešljiv del (tudi v prevoznih sredstvih), ki 

uporabnikom daje informacije, obvestila o stanju na cestah, omogoča glasbeno zabavo in zelo 

prispeva h kulturnemu razvoju, (...) »radio ni samo spodbujevalec razvoja kulture, ampak tudi 

ustvarjalec novih umetniških del, kot so nove skladbe, radijske igre, reportaže, eseji, satire in 

celo poezija« (Ivančič 2012, str. 30). Poleg tega radio ljudem večkrat predstavlja njihovega 

edinega sopotnika in prijatelja obenem. Radio je tako postal »individualni medij, medij 

posameznikove intime« (Cazeneuve v Lah 2002, str. 9), zato se je razvil v »svojstven medij, 

ki se je sposoben prilagajati, svoj prostor si je našel predvsem s hitro informacijo, kontaktnimi 

oddajami, sproščajočo glasbo in drugo za široke množice sprejemljivo kulturo« (Ivančič 2012, 

str. 19).  

 

Radio je postal ne samo eden izmed najbolj navzočih množičnih medijev na svetu, temveč 

tudi tako razširjen in samoumeven, da ga ljudje smatrajo in tretirajo kot normalen pojav v 

njihovem življenju, zlasti zaradi njegove prilagodljivosti in raznolikosti namena uporabe. 

Radio je med drugim namreč: 1) prisoten tudi tam, kjer drugi mediji nimajo dostop, in 

obenem slišen ne glede na čas; 2) možno poslušati skoraj brezplačno in 3) praktično neviden, 

v smislu iz česa sestoji oz. je sestavljen. Posledično ima radio tako relativen vpliv na kulturne 

in družbene spremembe v okolju in sistemih, v katerih koeksistira. S tem radio izkazuje svoje 

poslanstvo in vrednost ter izjemno vlogo, ki jo ima pri razvoju in utrjevanju družbene 

identitete. Skozi preteklost se je radio uspešno dokazoval in prilagodil novim družbenim, 

ekonomskim in medijskim pogojem ter spremembam, še zlasti v obdobju druge svetovne 

vojne in povojnem času, ko je patronat na medijskem področju prevzela televizija. Takrat je 

izjemno marginalizirala vlogo in pomen prisotnosti ter delovanja radia v vsakodnevni praksi. 

Vendar radio ni zamrl ali ugasnil, temveč je znova izšel še močnejši, razvitejši, dostopnejši in 
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bolj praktičen, saj je npr. za spremljanje televizije treba imeti čas, medtem ko je radio lahko 

svoj namen in poslanstvo pri poslušalcih dosegal tudi na njihovih delovnih mestih oz. kjerkoli 

drugje (Šingler in Viringa, 2000).  

 

Zaradi svoje narave delovanja in funkcionalnosti se je radio uveljavil in razvil tudi v družbah 

in političnih sistemih, ki jih prezentiramo in razumemo kot avtokratične in nedemokratične ter 

nerazvite oz. zaprte. Vendar pa v razvojnem in funkcionalnem kontekstu ni mogoče na radio 

kot množični medij gledati samo z vidika prednosti in koristnosti ter dodane vrednosti, 

temveč nujno tudi z nasprotne plati. Za radio tako kot za vsako drugo področje in stvar v 

sodobni družbi velja, da ima svoje slabosti in potencialne nevarnosti ter možne omejitve. 

Tako je za radio moč reči, da ga določajo in omejujejo zlasti naslednje prednosti in slabosti. 

Prednosti: 

- izjemno hiter medij javnega obveščanja; 

- tehnično in kadrovsko manj zahteven in cenejši v primerjavi z ostalimi 

tradicionalnimi/množičnimi mediji (televizija, tisk, internet); 

- najbolj razširjen množični medij v primerjavi z ostalima tradicionalnima medijema; 

- relativno enostavno sprejemanja radijskega programa; 

- ni obremenjujoč in nadležen; 

- temelji na diskretnosti; 

- ponuja veliko glasbenega programa, ki deluje sproščujoče na poslušalstvo; 

- igra vlogo družabnika, prijatelja in spremljevalca; 

- je nezahteven in ob izpolnjevanju določenih pogojev dosega tudi prebivalstvo, ki živi 

na nerazvitih območjih; 

- sodoben dvosmerni komunikacijski medij; 

- ima nenadomestljivo poslanstvo kot medij za slepe in slabovidne, ostarele, starejše, ki 

živijo v domovih za upokojence, bolnike v bolnišnicah in drugih zdravstvenih in 

socialno-varstvenih zavodih; 

- v primeru naravnih nesreč in drugih okoljskih katastrof s pravočasnim informiranjem 

rešuje fizično in materialno eksistenco ljudi; 

- presega tako upravne kot politične in geografske meje ter je izjemno odprt in prijazen 

medij. 

 

Slabosti: 
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- delovanje in poročanje radia je fokusirano na zdaj, v tem trenutku, kar pomeni, da je t. 

i. trenutni medij; 

- vsa komunikacija je orientirana izključno na zvočno komponento; 

- možnost slabšega radijskega signala oz. njegove odsotnosti/neprisotnosti na določenih 

območjih; 

- pri radijskem delovanju in oddajanju je potrebne več tehnično-informacijske podpore 

v primerjavi s televizijo; 

- odsotnost slikovne komunikacije (Ivančič 2012, str. 31–34). 

 

3.2 Funkcije radia 

 

»Težko je človeku, ki ima kaj povedati, pa ne najde 

poslušalcev; še težje je poslušalcem, ki ne najdejo 

nikogar, ki bi jim imel kaj povedati« (Brecht v Pirc 2005, 

str. 2). 

 

Radio kot eden izmed tradicionalnih množičnih medijev in vir javnega obveščanja ter 

dejavnik vpliva na transformiranje kulturnega in zabavnega življenja v družbi ima naslednje 

osnovne funkcije: 

 informativno, ki je razumljena kot javno obveščanje radijskih poslušalcev o aktualnem 

dogajanju. Implementirana je prek predvajanja dnevnoinformativnih oddaj, servisov in 

drugih relevantnih objav; 

 komentatorsko, ki temelji na razlaganju, povezovanju dogajanja, analiziranju. Zadevna 

funkcija je prisotna zlasti v govornih, govorno-glasbenih in kontaktnih oddajah ter v 

komentarjih v dnevnoinformativnih oddajah. Za komentatorsko funkcijo je značilno, 

da se v bistvu prepleta v horizontu celotnega radijskega programa radijske postaje; 

 kulturno, ki prispeva k dvigu splošne kulturne ravni, kar se razume kot kulturno 

ozaveščanje poslušalstva. Za to funkcijo je mogoče reči, da poseduje vzgojne 

sentimente, saj skozi radijski program na neki način soustvarja in odraža kulturo 

naroda ter družbenega prostora, v katerem neka radijska postaja deluje in sobiva; 

 rekreativno, ki je namenjena ustvarjanju in širjenju zabave med poslušalstvo. Radijski 

program danes namreč vse bolj postaja zvočna zabavna kulisa, ki poslušalca delno ali 

v celoti izolira od okolja oz. centra družbeno-socialnega dogajanja; 
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 politično-propagandno, ki je v svoji osnovi lahko javna ali prikrita oblika vplivanja na 

širše množice s strani vladajoče elite, določene politične grupacije, kapitala, 

korporacij, družbeno-civilnih organizacij, Cerkve, sindikatov, institucij, posameznika 

ipd. Nekdanja izrazita politična propaganda se je v današnjem času zgostila zlasti v 

komentatorsko funkcijo. Politično-propagandno funkcijo lahko enačimo tudi s t. i. 

oblastveno funkcijo, saj je za 21. stoletje značilno, da mediji tlakujejo pot do oblasti in 

vladavine v sodobni družbi; 

 komercialno ali profitno, ki je bodisi urejena bodisi prikrita. Za komercialne radijske 

postaje velja, da je zadevna funkcija nosilna ali osrednja, saj namreč v sebi nosi 

temeljni cilj, tj. profit, medtem ko je vse ostalo v podporni »službi« doseganja ali 

realizacije temeljnega cilja (Ivančič 2012, str. 28). 

 

Petek pravi, da imajo mediji številne funkcije, pri čemer pa je ključnega pomena 

nadzorstvena. Zato se je v družbi medije oprijelo poimenovanje kot »pes čuvaj«, pa tudi kot 

sedma sila ali četrta veja oblasti. Kajti »mediji in novinarji namreč zaradi svoje vloge 

oblikovanja javnega mnenja, t. i. gate-keeperji, selekcionirajo informacije in odločajo, katere 

teme in izhajajoče informacije bodo zavrgli na eni strani ter kaj je za javnost relevantno in 

katerim dogodkom bodo dali medijski prostor, ter s tem podelili status obravnavanim osebam 

in dogodkom« (Petek 2014, str. 95). Podobno Ivančič meni, da v razviti sodobni demokraciji 

mediji opravljajo zlasti t. i. kontrolno funkcijo (kot četrta veja oblasti) nad zakonodajno, 

izvršilno in sodno vejo oblasti v državi. Slednje se v praksi implementirajo zlasti skozi 

informativno in komentatorsko funkcijo. Za funkcije radia je tako značilno, da se med sabo 

prežemajo in prepletajo ter da so v soodvisnem razmerju. Zato je pri opravljanju temeljnega 

poslanstva medijev še kako pomembna in nujna njihova dejanska svobodnost in avtonomnost 

pri zasledovanju in doseganju namena ter poslanstva množičnih medijev, tj. objektivno in 

stvarno javno obveščanje. V zasledovanju le-tega morajo biti v procesu svobodnega 

informiranja in poročanja kot integralni del nujno prisotne naslednje karakteristike: 

- aktualnost (lat. actualis) v svoji osnovi pomeni dejansko, resnično, nujno in pa tudi 

sedaj pomembno. V preprostem žargonu povedano je aktualnost to, kar zanima širšo 

množico oz. javnost. Aktualnost v vsakodnevni praksi postane središčni predmet 

obravnave zaradi ekonomskih, političnih, kulturnih, športnih, religijskih, 

mednarodnih, civilizacijskih teženj in vzrokov ter dogodkov. Pri čemer moramo v 

zvezi z aktualnostjo razlikovati med t. i. izvorno, ki je temeljnega pomena za življenje 

in varnost ljudi ter razvoj družbe, in t. i. konstruirano aktualnostjo, ki je namenjena 
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zadovoljevanju interesov, potreb in želja tistih subjektov, ki imajo ob tem največjo 

parcialno korist. V kontekstu radia velja, da je aktualnost kratkega roka, saj namreč 

hitro ne zastara samo novica, ampak tudi njena temeljna podstat, iz katere izhaja, tj. 

tema; 

 

- ažurnost temelji na hitrem in pravočasnem odzivu, kar pomeni, da mora radio 

zagotavljati, da je informacija objavljena oz. posredovana v najkrajšem možnem času 

od trenutka, ko je le-ta nastala, saj je edino tako osmišljeno poslanstvo radia, zdaj in v 

tem trenutku;  

 

- objektivnost izhaja iz latinske besede objectivus, kar med drugim pomeni stvarnost, 

resničnost, obstoječ neodvisno od subjekta in od človeške zavesti in predstavlja 

temeljno lastnost delovanja na področju radijskega (medijskega) poročanja in 

informiranja. Temeljiti mora namreč na preverjenih in resničnih dejstvih pri 

zanesljivih in kredibilnih virih, kar omogoča pošteno in transparentno ter odgovorno 

delovanje, obenem pa krepi in utrjuje pošten in resnicoljuben odnos do javnosti ter 

zagotavlja spoštovanje temeljnih družbenih vrednot in kodeksov ravnanja. V 

nasprotnem primeru se narava načelnosti stvari lahko hitro izrodi v neobjektivnost 

radijskega delovanja, za kar je sicer mogoče iskati vzroke zlasti v: a) zakonodaji, ki 

vpliva na avtonomijo delovanja uredništva in novinarjev, uredniško politiko, 

kadrovanje itn.; b) političnih in ekonomsko-gospodarskih vplivih in pritiskih na 

uredniško politiko; c) senzacionalizmu, kateri namerno izpostavlja nekega 

posameznika, dogodek in/ali pojav; č) slabšanju ali neustreznih delovnih pogojih 

radijskih ustvarjalcev; d) zastrahovanju radijskih urednikov, novinarjev, ostalih 

deležnikov; e) cenzuri s strani političnih elit in strankarskih grupacij, interesnih skupin 

(lobiji), sindikatov, ipd.; f) samocenzuri; g) korupciji in h) nestrokovnosti, 

neusposobljenosti, neznanju ter neodgovornosti radijskih ustvarjalcev; 

 

- kritičnost
10

 v odnosu do objektivnega poročanja kot nujnega pogoja za radijsko 

delovanja predstavlja zadosten pogoj. Ob zagotovitvi objektivnosti poročanja in 

informiranja je treba oblikovati tudi kontekstualno sprejemljiv kritičen odnos do 

                                                           
10

 V Slovarju slovenskega knjižnega jezika ima beseda krítika –e ž (í) dva pomena: 1) analiza novega 

znanstvenega ali umetniškega dela zaradi splošne presoje in ločitve pozitivnih in negativnih sestavin; 

2) negativna ocena česa. 
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pridobljenih informacij in povezanih deležnikov ter stanja dogajanja v raziskovalnem 

okolju (Ivančič 2012, str. 35–49). 

 

3.3 Kronologija razvoja radia 

 

3.3.1 Zgodovinska in razvojna pot radia v svetu 

 

(...) »radio je bil ustvarjen za to, da doseže celotno 

prebivalstvo tudi na najbolj oddaljenih območjih, in 

sicer na povsem drugačen način kot drugi mediji, denimo 

tisk in film« (Briggs in Burke 2005, str. 225). 

 

Začetki radia segajo v 19. stoletje z odkritjem radiofonskih zakonitosti, ki so predpostavljale 

novo obliko komuniciranja takratnega časa. Leta 1865 je brezžični prenos teoretično zasnoval 

James Clerk Maxwell, ki ga je pojasnil v delu On the Dynamic Theory of the Electromagnetic 

Field (»O dinamični teoriji elektromagnetnega polja«). Nato je fizik Heinrich Hertz leta 1887 

s pomočjo eksperimenta potrdil obstoj elektromagnetnih valov in s tem tudi Maxwellovo 

teorijo. V letih 1891–1892 je Nikola Tesla opisal temeljna načela brezžičnega prenosa z 

uporabo uglašenega in ozemljenega zračnega voda. Sozačetniku radiofonije (telegraf in 

telefon kot predhodnika radia), razumljene kot »oddajanje in sprejemanje glasov s pomočjo 

elektrike in brezžične povezave na veliko daljavo« (Brojan 1999, str. 7), Italijanu Gugliemu 

Marcaoniju, soutemeljitelju brezžične telegrafije in Nobelovemu nagrajencu iz leta 1909, gre 

pripisati, da je leta 1897 opravil prvi brezžični prenos zvoka, leta 1899 je sledil prenos znakov 

prek Rokavskega preliva, leta 1901 pa še čez Atlantski ocean
11

 (Brojan, 1999). V 

nadaljevanju podajamo podrobnejši kronološko-zgodovinski pregled (tabela 3.1) temeljnih 

razvojnih mejnikov radia, gledano v svetovnem merilu. 

 

Tabela 3.1: Kronološki pregled poteka razvoja radia v svetovnem merilu  

Leto Razvojni mejniki radia 

1830–1850 - Samuel Morse je izpopolnil sistem znakov za besede, ki so sestavljene 

tako iz pik kot črtic (Morsova abeceda). Iz tega je izšel telegraf kot 

sredstvo za posredovanje informacij. 

1850–1870 - Množična razširitev telegrafa v industrijskih mestih kot temeljnega 

komunikacijskega sredstva za posredovanje informacij in vesti. 

                                                           
11

 (...) »v javnem prikazu iz leta 1902 je dosegel prenos telegrafskega signala na razdaljo 3378 km med 

današnjo Veliko Britanijo in Kanado« (Štular 2009, str. 91). 
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- Telegrafu se v znatni meri pripisuje povezava z razvojem železniške 

infrastrukture. 

- Maxwell predstavi teorijo elektromagnetnega valovanja. 

1870–1880 - Alexander Graham Bell je javnosti predstavil telefon ter omogočil prenos 

človeškega glasu iz ene naprave v drugo prek žic in kablov.  

- Telefon se vse bolj širi v domove srednjega in višjega družbenega sloja. 

1887 - Heinrich Rudolf Hertz uspešno prenese elektromagnetne valove brez 

uporabe žic, zato se po njem imenujejo radijske frekvence (npr. MHz - 

megaherz). Hertzeva spoznanja in odkritja proučuje Italijan Guglielmo 

Marconi. 

1893 - Reginald Aubrey Fassenden v ZDA izvaja številne poskuse s Hertzevimi 

elektromagnetnimi valovi. Sodeluje v kampanji za izgradnjo električnih 

aparatov Westinghause. 

1894–1900 - Dvajsetletni Guglielmo Marconi v Italiji proučuje članke o Hertzevih 

elektromagnetnih valovih in izvaja poskuse na območju Bologne. Prav 

tako proučuje Morsovo abecedo. Ker takratni italijanski minister za pošto 

in telegraf ne kaže zanimanja za Marconijeva spoznanja in ugotovitve, se 

slednji preseli v Anglijo. 

- V Angliji Marconi za svoje eksperimente dobi podporo Direktorata za 

pošto. Tako mu uspe patentirati izum brežičnega telegrafa in pri 23 letih 

ustanovi družbo Wireless Signal&Telegraph Company. 

- Marconi oddaja Morsovo abecedo prek kanala Lemanš v Franciji in 

ustanovi družbo Marconi Wireless Company of America.  

1901 - Guglielmo Marconi pošlje prvi radijski signal prek Atlantika, in sicer iz 

Cornwalla na Novo Fundlandijo- 

- Marconijeva družba uspešno koristi potenciale brežične telegrafije in z 

njeno pomočjo vzpostavlja povezave med ladjami in ladjami ter kopnim. 

1902 - Marconi s signalom prek Atlantika doseže severno Ameriko. 

1906 - Reginald Fessenden izvede prvo znano oddajanje govorno-glasbenega 

radijskega programa. 

1908 - Lee De Forest predvaja glasbo na gramofonskih ploščah z Eifflovega 

stolpa v Parizu. 

1912 - Nastane prvi ameriški zakon o radiu kot posledica zaščite pred 

amaterskim koriščenjem enakih valovnih dolžin, ki sta jih uporabljali tudi 

ameriška vojska in mornarica. Ameriško ministrstvo za trgovino je bilo 

pooblaščeno, da v skladu z zakonom izda dovoljenje za uporabo radijskih 

frekvenc in določanje časovnega okvira njihove uporabe. 

1917 - Ameriško ministrstvo za trgovino je izdalo že osem tisoč dovoljenj za 

oddajanje radijskega programa. 

- Prepovedan amaterski radio (do leta 1919). 

1922–1923 - Ustanovi se radijsko združenje BBC (British Broadcasting Company). 

- V Veliki Britaniji je v uporabi že 500 tisoč radijskih sprejemnikov. 

- Začnejo delovati Radio Times, radio Pariz, prav tako začnejo delovati 

radiji v Nemčiji in na Danskem. 

- Izvede se prvi radijski pogovor prek Atlantika. 

1927 - Ameriški kongres ustanovi Federalno komisijo za radio (FRC - Federal 

Radio Commission) z namenom priprave novega zakona o radiju. Pri tem 
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je komisija zasledovala cilje po tem, da radijske postaje delujejo v 

interesu želja in potreb javnosti, da se prepreči ustvarjanje monopolizacije 

in koncentracije ter zmanjša število radijskih postaj. 

- Radijsko združenje BBC postane neprofitna organizacija in pridobi novo 

desetletno dovoljenje za delovanje in oddajanje. Prenašati začne tudi prve 

športne dogodke (ragbi tekma med Veliko Britanijo in Walesom). 

1931 - Oddajanje radijskega programa na območju severne obale Francije začne 

Radio Normandija. 

1933 - Predvajanje radijskega programa za Veliko Britanijo začne Radio 

Luksemburg. 

1934 - V ZDA se ustanovi četrta radijska mreža in ameriški kongres sprejme nov 

zakon o predvajanju programa – Zakon o komunikacijah. Zakon tudi 

spreminja Federalno komisijo za radio (FRC) v Federalno komisijo za 

komunikacije (FCC - Federal Communications Commission) in razširi 

njeno pristojnost na področje telefonske industrije. 

1938–1939 - Prva radijska oddaja BBC v tujem (arabskem) jeziku. 

- Trg začnejo preplavljati radijske postaje in FM radijski sprejemniki. 

1940–1945 - Radijske postaje (radio) postanejo zelo pomembno vojaško in politično 

orodje v obliki ideološke propagande. 

- Ob koncu druge svetovne vojne v Ameriki Federalna komisija za 

komunikacije premakne FM frekvence z 42–52 MHz na današnji 

frekvenčni pas 87,5–108 MHz. 

1948–1949 - Izum prenosnega radijskega tranzistorja. 

- Radio Luksemburg prvič oddaja lestvico »Top 20« na komercialnem 

radijskem programu. 

1950 - Ustanovitev Evropske zveze radiotelevizij – EBU (European 

Broadcasting Union). 

- Kopenhagenski načrt za delitev radijskih frekvenc. 

1954–1955 - Nastanek BBC televizije povzroči upad števila poslušalcev radia. 

- Začetki rok glasbe. 

- Radio Luksemburg pritegne okoli devet milijonov najrevnejših britanskih 

poslušalcev. 

1964–1967 - Oddajati začne prva britanska piratska radijska postaja – Radio Caroline. 

Do leta 1967 je oddajalo devet takšnih radijskih postaj. 

- Ameriške radijske postaje začnejo oddajati v stereotehniki (AM). 

- Velika Britanija prepove delovanje in oddajanje piratskim radijskim 

postajam. 

- BBC začne oddajanje lokalnega radia in v program vključuje telefonske 

klice poslušalcev. 

1973 - Ustanovitev Združenja neodvisnih radijskih postaj – IBA (Independent 

Broadcasting Authority). 

1981 - V ZDA sprejmejo določbo, po kateri presnemavanje radijskih in 

televizijskih oddaj za domačo rabo ni kršitev avtorskih pravic. 

1983–1984 - Ustanovi se Združenje občinskega radia (Comunity Radio Association). 

- V Veliki Britaniji je sprejet Zakon o telekomunikacijah, s katerim so 

številne piratske radijske postaje pridobile dovoljenje za delovanje. 

- Ustanovi se Akademija za radio. 
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1992 - Po 58 letih delovanja zaradi nekonkurenčnosti neodvisnim radijskim 

postajam preneha delovati Radio Luksemburg. 

- Classic FM je prva nacionalna komercialna radijska postaja, ki je 

pridobila osemletno dovoljenje za delovanje. 

1995 - Prvič v zgodovini britanskega radija število poslušalcev neodvisnih 

radijskih postaj preseže število poslušalcev radijskih postaj BBC. 

- Britanski BBC je uvedel digitalno oddajanje, kar je zahtevalo nove 

radijske sprejemnike. 

1997 - Oddajanje digitalnega radia se razširi v druge države – Kanada, Mehika, 

Avstralija, Singapur, Kitajska. 

Vir: Brojan, 1999, str. 9; Šingler in Viringa
12

, 2000, str. 22–44; Briggs in Burke, 2005, str. 334–338. 

 

Za radio je veljalo, da je v 19. stoletju predstavljal osrednje sredstvo množičnega 

komuniciranja, zato so ga tretirali »kot nadomestek za žično telegrafijo« (Briggs in Burke 

2005, str. 150). Razvoj radia skozi zgodovino bi lahko v grobem umestili v naslednja 

obdobja: a) 1890–1920 (t. i. predradijsko obdobje poskusov); b) 1920–1927 (radijsko 

otroštvo); c) 1927–1937 (radijska puberteta); č) 1937–1945 (radijska zrelost); d) 1945–1960 

(spremembe radijskih modelov); f) 1960–1970 (trend rasti FM radijskih postaj) 

(Understanding Broadcasting v Pirc 2005, str. 24). Za radio velja, da gre za prvo obliko 

tehnološke komunikacije, ki je v 19. stoletju predstavljala eno izmed tehnoloških revolucij ter 

močno zaznamovala življenje ljudi tistega časa in prostora (Brojan, 1999). 

 

3.3.2 Razvoj radia na Slovenskem 

 

Začetki pionirskega razvoja radia na ozemlju naše države so se začeli v dvajsetih letih 

prejšnjega stoletja po zaslugi emigrantskega inženirja Marija Osane. Slednji se je leta 1922 

začel ukvarjati z delovanjem in oddajanjem radijskega signala in se je takole med drugim 

spominjal, kako je nastala radiotelefonska postaja v Ljubljani:  

 

»da je dobila Ljubljana oddajno telefonsko postajo, se je zgodilo pravzaprav le 

slučajno. Prvotno je bilo namreč določeno, da se zgradi v Ljubljani telegrafska 

postaja, (...) da se telegrafska postaja, ki je bila določena za Ljubljano, preuredi v 

telefonsko in se posreduje Zagrebu, zagrebška telefonska postaja pa se postavi v 

Ljubljani. Da se pa tudi ta načrt ni izvedel, ampak da smo v Ljubljani dobili 

                                                           
12

 Avtorja sta kronologija razvoja radia v svetovnem merilu povzemala iz naslednjih virov: Briggs, 

1979; Curran in Seaton, 1991; Seymor-Ure, 1991; Ditingo, 1995; Crisell, 1997. 
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popolnoma novo postajo in močnejšo, kot je zagrebška, so odločali razni faktorji, 

največ pa slučaj« (Brojan 1999, str. 17).  

 

Pod vodstvom Osane je bila v Domžalah zgrajena tudi ljubljanska radiooddajna postaja. Leta 

1925 je bil v Ljubljani ustanovljen Radioklub, istega leta pa pa je začela delovati tudi radijska 

oddajna postaja Ljubljana. Tri leta kasneje je v Ljubljani zaživel redni radijski program Radia 

Ljubljana, ki je bil slišen tudi na Bledu. Radio Ljubljana je leta 1941 okupirala in prevzela 

italijanska družba EIAR, ki je nato program oddajala v obeh jezikih. V istem letu je nastala 

tudi ilegalna radijska postaja Kričač, ki je prenehala oddajanje v letu 1942. V letu 1944 je 

začel delovati Radio Osvobodilna fronta, v naslednjem letu pa še Radio Svobodna Ljubljana 

in Radio Svobodni Maribor. V letu 1946 je prvi slovenski radijski program začel oddajati tudi 

v Trstu. Z izumom radijskega prenosnega tranzistorja v letu 1948 se je napovedovalo obdobje 

razcveta radijske tehnologije in dejavnosti, »s tem se je radio začel razvijati predvsem kot hitri 

informacijski in zabavni množični medij« (Ivančič 2012, str. 19). V letu 1951 je bil 

ustanovljen Radio Jugoslavija, ko so na Slovenskem v okviru Radia Ljubljana začele nastajati 

radijske postaje tudi na drugih območjih države, npr. Radio Koper, postaja v Ajdovščini. 

Amaterji so nato v letu 1954 v Šmarju pri Jelšah začeli delovati na srednjevalovni oddajni 

postaji, medtem ko leta 1956 nastane lokalna radijska postaja Celje. Za šestdeseta in 

sedemdeseta leta je na Slovenskem značilen razmah predvsem lokalnih radijskih postaj. 

Konec sedemdesetih (1969) je nastala tudi prva študentska radijska postaja – Radio Študent. 

Po osamosvojitvi je bil Radio Ljubljana preimenovan v Radio Slovenija, ki je zajemal tri 

nacionalne programe in dva regionalna radija, Radio Koper in Radio Maribor (Brojan, 1999; 

Pirc, 2005; Ivančič, 2012).  

 

Svet je v svoji oceni stanja radijskih in televizijskih programov iz leta 2008 na področju 

radijske dejavnosti v Sloveniji definiral naslednje vrste radijev: 

- državni radio, ki deluje v okviru javnega zavoda Radiotelevizije Slovenije in ima v 

skladu z zakonodajo
13

 zagotovljen monopolen položaj in posledično dominantno 

pozicijo pri pridobivanju radiofrekvenčnih resursov; 

                                                           
13

  13. člen Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14)  med drugim tako 

določa da: »ima RTV Slovenija za izvajanje javne službe po tem zakonu 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«.  
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- katoliški radio, ki predstavlja določeno versko skupnost in je jasno programsko-

vrednostno orientiran in kadrovsko-institucionalno ter finančno stabilen; 

- alternativni radio, ki ga predstavljajo civilnodružbene in nepridobitne organizacije 

(npr. študentski radio). V nasprotju s katoliškim je kadrovsko in finačnčno zelo šibak, 

a je zato tematsko in programsko zelo bogat ter obenem nekonvencionalen; 

- komercialni radio, ki zajema največji delež radijskih postaj v državi. Svet ga v svojem 

poročilu deli še v tri »programske skupine«: resni radio, one-man-band in radijska 

mreža. Poleg tega komercialni radio zajema tudi radijske programe, ki so v skladu z 

ZMed pridobili bodisi status lokalnega bodisi status regionalnega radijskega programa 

posebnega pomena (SRDF 2008, str. 8–9). 

 

Danes javni zavod Radiotelevizija Slovenija oddaja in razširja na območju RS naslednje 

državne radijske programe: 1) Pomurski madžarski radio – Muravidéki magyar rádió; 2) 

Radio Capodistria; 3) Radio Maribor; 4) Radio Slovenia International/Radio SI; 5) Radio 

Slovenija - prvi program; 6) Radio Slovenija - drugi program - VAL 202; 7) Radio Slovenija - 

tretji program - ARS). V Sloveniji za katoliški radio šteje Radio Ognjišče, medtem ko za 

alternativnega Radio Študent (SRDF 2015, str. 19–20). 

 

3.4 Radijski programi in postaje v Republiki Sloveniji 

 

3.4.1 Definicija radijskega programa 

 

V okviru programske dejavnosti za radio kot medij velja, da mora v vsakodnevni praksi 

opravljati nalogo javnega obveščanja in poročanja, razumljeno kot nujni pogoj ter dejansko 

uresničevati lastno poslanstvo kot zadostni pogoj. Etimologijo besede program (gr.) je tako 

treba iskati v poimenovanju tistega, kar radijski ustvarjalec namerava in želi ter poskuša 

narediti. Kar se nato dejansko predvaja v radijskem etru prek oddaj, gledano skozi določeno 

časovno določnico, pa imenujemo celota oz. program (Martí Martí 2005, str. 10–11). Seveda 

pa za vsak radijski program obstajajo določena pravila in zakoni, ki ga določajo (Pirc, 2005). 

Po Ivančiču gre pri radijskem programu za prepletanje glasbe in vodenja ter oglasnega 

programa. Programe tako oblikujejo oz. določajo radijske oz. programske sheme, »katere 

določajo oddaje po vsebini, njihovo zvrst, število, trajanje, čas objave ter jih znotraj terminov 

razporejajo po nekem vrednotenju« (Ivančič 2012, str. 101). Za radijske programe je tudi 

značilno, da se v praksi med drugim razlikujejo tako z vidika tematskih programskih vsebin, 
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lokalitete, namembnosti in poslanstva, uredniške politike, strukture naslavljajočih skupin 

poslušalcev, oglaševanja in trženja ter morebitnega posedovanja statusa programa posebnega 

pomena. Razumeti ga je mogoče tudi kot nabor tako glasbene kot govorne ponudbe in nastaja 

skladno z uredniško politiko določenega radia, saj je »radijski program javno oddajanje 

vsebin, ki jih lahko hkrati posluša neomejeno število ljudi. Pravil za dober radijski program 

ni. Vsaka postaja jih išče sama, vprašanje pa je, ali jih tudi najde« (Pirc 2005, str. 11). 

Programi radijskih ustvarjalcev morajo tako nastajati z namenom, da v vsakodnevni medijski 

praksi dejansko opravljajo funkcijo lastnega razširjanja, razumljeno kot nujni pogoj, in 

obenem uresničujejo poslanstvo radia na način objektivnega in kritičnega javnega obveščanja 

ter poročanja kot zadostnega pogoja.  

 

Za radio je mogoče reči, da bi brez uporabe besed v okviru programskega dela radijskega 

oddajanja praktično izgubil svoj temeljni pomen in smiselnost uporabe pri poslušalcih. Kajti 

ravno z besedo, ki ima moč in tudi vpliv, se ustvarja komunikacijska vez s poslušalstvom ter 

utrjuje poslušanost in prepoznavnost radijskega subjekta. Zato usmerjenost delovanja radia 

temelji v nenehnem in trajnem prilagajanju že obstoječemu, kakor tudi še t. i. 

»neprepričanemu« krogu poslušalcev. Radio namreč v definiranem odnosu ustvarja 

vzajemnost in ob tem tvori dvosmerni sistem komuniciranja, kar inicira na spoznanje, da so 

poslušalci tako v vlogi ustvarjalcev kot uporabnikov oz. odjemalcev radijskih produktov in 

storitev (Šingler in Viringa, 2000).  

 

3.4.2 Radijska dejavnost v Republiki Sloveniji 

 

Ustvarjanje in razširjanje radijskega programa v okviru radijske dejavnosti veljavna medijska 

zakonodaja v RS določa kot t. i. dejavnost razširjanja radijskega programa
14

 oz. razširjanje 

programskih vsebin ali radijske dejavnosti
15

. Radijski izdajatelji morajo tako pred oddajo 

vloge za pridobitev radijskega dovoljenja predhodno priglasiti svoj radijski subjekt za namen 

vpisa v razvid medijev
16

 pri Ministrstvu za kulturo
17

, ki je v skladu z veljavno medijsko 

                                                           
14

 Glej – 3. člen Zakona o medijih (ZMed). 
15

 65. člen ZMed radijsko dejavnost definira kot »izvirno razširjanje oziroma prenašanje ali oddajanje 

programskih vsebin prek kablov ali po zraku, vključno prek satelita, v kodirani ali dekodirani obliki, z 

namenom priobčevanja teh vsebin javnosti«. 
16

 Radijski izdajatelj mora za namen razširjanja in oddajanja radijskih programskih vsebin najprej svoj 

medij registrirati in v skladu z 12. členom ZMed »pred pričetkom izvajanja svoje dejavnosti pri 

ministrstvu, ki je pristojno za medije, priglasiti svoj medij, za namen vpisa v razvid medijev. Pri čemer 

mora predlog za vpis v razvid zajemati: ime medija; ime ali firmo in sedež oz. stalno prebivališče 
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zakonodajo, pristojno za medije. Po uspešnem vpisu lahko nato radijski izdajatelji pošljejo 

vlogo na Agencijo za namen pridobitve zadevnega dovoljenja
18

. Radijsko dejavnost izvaja 

izdajatelj radijskega programa (izdajatelj), ki je v praksi lahko fizična ali pravna oseba, na 

način, da: a) samostojno oblikuje programsko zasnovo medija in nosi temeljno odgovornost 

za njegovo izvajanje in b) tudi ustvarja oz. producira programske vsebine
19

. Radijski 

izdajatelj, ki je z odločbo Agencije pridobil dovoljenje, lahko v skladu z določili medijske 

zakonodaje poda tudi vlogo za pridobitev statusa
20

. Direktorat za medije na Ministrstvu za 

kulturo je v letu 2014 pripravil dokument Pregled medijske krajine v Sloveniji, iz katerega so 

med drugim razvidni podatki zvezi z/s: a) gibanjem zaposlenosti na področju radijske 

dejavnosti v obdobju 2007–2013 (glej tabeli 3.2 in 3.3 ter graf 3.1) in b) povprečnim številom 

zaposlenih po posameznih radijskih izdajateljih v RS (glej tabelo 3.4) v obdobju 2009–2012. 

 

Tabela 3.2: Pregled zaposlenosti na področju radijske dejavnosti v RS v obdobju 2007-2013 

Šifra 

razreda 

SKD 

Ime razreda SKD 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

60.10 Radijska dejavnost 686 864 825 774 801 739 745 

Vir: SRDAP v Ministrstvo za kulturo, Direktorat za medije, 2014. 

 

                                                                                                                                                                                     
izdajatelja; navedbo odgovorne osebe izdajatelja, kadar je izdajatelj pravna oseba; zvrst in časovni 

interval razširjanja medija; ime in priimek odgovornega urednika; sedež uredništva oz. odgovornega 

urednika; način in predvideno območje razširjanja programskih vsebin; jezik razširjanja programskih 

vsebin; vire in način financiranja ter podatke o osebah, ki imajo najmanj petodstotni (5) lastniški ali 

upravljavski delež oz. delež glasovalnih pravic v premoženju izdajatelja splošnoinformativnega 

tiskanega dnevnika in tednika ter radijskega in televizijskega programa«. 
17

 Glej razvid medijev pod zavihkom Razvidi in registri Ministrstva za kulturo. 
18

 V upravnem postopku za namen izdaje odločbe glede dodelitve dovoljenja za izvajanje radijske 

dejavnosti, na podlagi predhodne vloge radijskega izdajatelja, sodelujejo vsi trije soregulatorji na 

podlagi določil 100., 105. in 106. člena ZMed ter 2. in 3. člena Splošnega akta o dovoljenju za 

izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti. Agencija tako začne in vodi postopek na podlagi vloge 

izdajatelja, medtem ko Ministrstvo za kulturo na zahtevo Agencije posreduje podatke o izdajatelju, iz 

katerih izhaja, da ima slednji svoji radijski program, s katerim kandidira za pridobitev dovoljenja, 

vpisan v razvid medijev. Svet kot neodvisno strokovno telo pa v skladu s 100. členom daje Agenciji 

predhodno mnenje k izdaji dovoljenja.  

Radijski izdajatelj ima po pridobitvi zadevnega dovoljenja možnost pridobiti še pravico do uporabe 

radijskih frekvenc za razširjanje radijskih programov v analogni tehniki oz. pravico do razširjanja 

radijskih programov na razpisanem območju v digitalni radiodifuzni tehniki. 
19

 Več o tem glej v 9. členu ZMed. 
20

 Kategorije statusov radijskih programov posebnega pomena določa ZMed (76.–82. člen). Zakonski 

okvir tako določa možnost pridobitve statusa lokalnega, regionalnega, študentskega in nepridobitnega 

radijskega programa posebnega pomena. V skladu s 100. členom ZMed Svet daje Agenciji predhodno 

mnenje o dodelitvi in odvzemu statusa lokalnega, regionalnega in študentskega radijskega ali 

televizijskega programa. V primeru pridobitve in odvzema statusa nepridobitnega radijskega ali 

televizijskega programa pa Svet daje predhodno mnenje Ministrstvu za kulturo. 
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Kot izhaja iz tabele 3.2 in grafa 3.1, je bilo v obdobju 2007–2013 na področju radijske 

dejavnosti največ zaposlenih v letu 2008, in sicer 864, najmanj pa v letu 2007. Tukaj gre za 

podatek o številu redno zaposlenih, ne pa o tistih, ki v tej dejavnosti sodelujejo na podlagi 

različnih pogodb (od s. p. prek avtorskih in podjemnih pogodb do študentskih napotnic). 

Redno zaposleni v tej branži predstavljajo manjšinski delež v primerjivi s tistimi, ki 

sodelujejo na podlagi nestalnih oblik zaposlitve, zato podatek ni signifikanten. 

 

Graf 3.1: Prikaz števila zaposlenih na področju radijske dejavnosti v Republiki Sloveniji v   

                obdobju 2007–2013 

 

Vir
21

: Ministrstvo za kulturo, Direktorat za medije, 2014. 

 

Na področju radijske dejavnosti (šifra dejavnosti po standardni klasifikaciji, 60.10) je bilo v 

RS v letu 2013 po podatkih
22

 Ministrstva za kulturo 745 redno zaposlenih (glej tabelo 3.3), 

kar je predstavljalo 3 % vseh delovno aktivnih na celotnem področju kulture, ki jih je bilo v 

zadevnem letu 24.436. Pri čemer je vsako leto v obdobju 2002–2013 na področju radijske 

dejavnosti v povprečju delovalo 651 redno zaposlenih.  

 

 

 

 

 

                                                           
21

 Ministrstvo za kulturo je na podlagi pridobljenih podatkov pripravilo razvid gibanja zaposlenosti na 

področju radijske dejavnosti za obdobje 2007–2012. 
22

 Ministrstvo za kulturo je na svoji spletni strani v avgustu 2014 objavilo statistične podatke v 

dokumentu Kadri v kulturi v Sloveniji v zvezi z zaposlenimi v dejavnostih na področju kulture v RS v 

obdobju 2002–2013.   
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Tabela 3.3: Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih (Standardna klasifikacija   

                   dejavnosti) na področju kulture v Republiki Sloveniji v obdobju 2002–2013 

 

 Vir: Ministrstvo za kulturo, Služba za sodelovanje s civilno družbo, 2014. 

 

Iz tabele 3.4 so razvidni podatki o številu povprečnih zaposlitev (glede na delovne ure v 

zadevnem obračunskem obdobju) pri posameznih radijskih izdajateljih v RS v obdobju 2009–

2012. Iz podatkov izhaja, da se je povprečno število zaposlenih pri navedenih radijskih 

izdajateljih v proučevanem obdobju povečalo zgolj minimalno (glede na indeks 2012/2009),  
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Tabela 3. 4: Povprečno število zaposlenih pri posameznih radijskih izdajateljih na podlagi   

                    delovnih ur v obračunskem obdobju 

Izdajatelj 2009 2010 2011 2012 Indeks 

2012/2009 

Radio Pro 1 d.o.o. (mreža) 8,08 6,75 7,02 8 99 

RGL d.o.o. (mreža) 7,39 9,08 7 5 68 

ALPE ADRIA »ZELENI 

VAL« d.o.o. 

8,25 6,56 8,35 6,86 83 

RADIO CENTER d.o.o. 8,97 7,91 7,11 6,92 77 

RADIO GORENC d.o.o. 7,17 6,49 6,88 6,33 88 

RADIO ROBIN d.o.o. 8,97 9,75 8,46 8,07 90 

RADIO CAPRIS d.o.o. 11 10,67 10 10 91 

RADIO TEDNIK PTUJ 

d.o.o. 

25,54 24,75 24,79 24,24 95 

SRAKA INTERNATIONAL 

d.o.o. 

29,26 26,06 26,55 26,45 90 

Radio City d.o.o. 30,26 29,82 31,38 24,01 79 

Radio Murski val, d.o.o. 8,98 8,27 7,32 10,57 118 

RADIO SLOVENSKE 

GORICE d.o.o. 

8,01 6,46 6,25 5 62 

Koroški radio, d.o.o. 4 3 2,33 3,4 85 

RADIO OGNJIŠČE d.o.o. 5,62 2,84 3,33 3,95 70 

RADIO SORA, d.o.o. 18 17 17 16 89 

Naš čas d.o.o. 8 7 6,42 4,92 62 

NT&RC d.o.o. Celje 6,48 6,37 5,96 3,32 51 

Radio Kum Trbovlje, d.o.o. 9,58 9 9 6,76 71 

RADIO KRKA Novo mesto 

d.o.o. 

5,05 1,42 5,42 13,63 270 

RADIO CERKNO d.o.o. 3,75 4,5 5,86 15,78 421 

RADIO ŠTAJERSKI VAL 

d.o.o. 

18,17 17,52 14,15 10,81 59 

Radio Triglav Jesenice, 

d.o.o. 

11,33 10,17 12,76 13 115 

UNIVOX d.o.o. 5,34 3,08 3 3,44 64 

RADIO KRANJ d.o.o. 19 16,5 16 9,5 50 

R DOMŽALE d.o.o. 5 5 5 5 100 

Radio 1 d.o.o. (mreža) 10 10 11,08 12 120 

Vir: AJPES v Ministrstvo za kulturo, Direktorat za medije, 2014. 

 

saj vrednost izračuna povprečnega zadevnega indeksa znaša 102,58, kar pomeni povišanje 

deleža novih zaposlitev za 2,58 %, v obdobju 2009–2012. 

 

3.4.3 Postopek izdaje, prenosa, spremembe, začasnega preklica in odvzema dovoljenja za 

izvajanje radijske dejavnosti 
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Zakonsko vlogo in pristojnosti ter poslanstvo vseh treh soregulatorjev v okviru upravnega 

postopka izdaje, prenosa, spremembe, začasnega preklica in odvzema dovoljenja za izvajanje 

radijske dejavnosti določata ZMed in Splošni akt o dovoljenju za izvajanje radijske ali 

televizijske dejavnosti. Na tem mestu konkretiziramo posebnosti zadevnega postopka:  

1) izdaja dovoljenja – Postopek izdaje dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti začne in 

vodi Agencija na podlagi vloge izdajatelja. V zadevnem postopku mora upoštevati določbe 

105. in 106. člena ZMed (UL RS, št. 110/06) in določbe Splošnega akta (akt) o dovoljenju za 

izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (UL RS, št. 95/06 in 25/07). V zadevnem aktu 2. 

odstavek 2. člena določa, da Agencija izda dovoljenje po predhodnem mnenju Sveta;  

 

2) prenos dovoljenja – Postopek prenosa dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti začne in 

vodi Agencija na podlagi vloge izdajatelja. Pri tem mora upoštevati določbe 100., 105. in 106. 

člena ZMed in določbe 8. člena akta. V skladu s 100. členom ZMed daje Svet Agenciji 

predhodno mnenje k prenosu odločbe oz. pravice o dovoljenju za izvajanje radijske dejavnosti 

na drugo pravno osebo;  

 

3) sprememba dovoljenja – Zadevni postopek vodi agencija na podlagi vloge izdajatelja. Pri 

tem mora upoštevati določbe 105. člena v povezavi s 106. členom ZMed in 7. člen akta;  

 

4) začasen preklic in odvzem dovoljenja – začasen preklic ali odvzem dovoljenja 

predstavlja sankcijo kaznovalne narave s strani Agencije, razumljeno kot posledico ugotovitev 

izvedenega strokovnega nadzora nad radijskimi izdajatelji. Zadevna sankcija sledi po 

neizpolnitvi t. i. urejevalnega ukrepa, v okviru katerega Agencija izdajatelja pozove k odpravi 

ugotovljenih kršitev in mu določi časovno obdobje za odpravo le-teh
23

. Postopek strokovnega 

nadzora začne in vodi Agencija po uradni dolžnosti ali prijavi ali prošnji izdajatelja po izvedbi 

nadzora ali podaji pobude Sveta za izvedbo strokovnega nadzorstva nad izvajanjem 

programskih zahtev in omejitev iz zakona (1. alineja 1. odstavka 100. člena ZMed). 

Strokovno nadzorstvo Agencija izvaja v skladu s 109. členom in v povezavi s 106. členom 

ZMed in 3. členom Metodologije nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih 

programov (UL RS, št. 31/12) in po zaključitvi upravnega postopka izda ustrezno odločbo. 

                                                           
23

 3. odstavek 109. člena ZMed določa, da Agencija določi rok za odpravo ugotovljenih nepravilnosti, 

ki je opredeljen med enim in šestimi meseci. Možno pa je tudi podaljšanje roka, vendar za največ tri 

mesece. 
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106. člen ZMed tudi nalaga Agenciji, da seznanja Ministrstvo za kulturo z informacijami v 

zvezi z izdajo, spremembo, prenosom, začasnim preklicem in razveljavitvijo dovoljenja za 

izvajanje radijske dejavnosti v RS. 

 

3.4.4 Postopek pridobitve in odvzema statusa radijskega programa posebnega pomena 

 

V upravnem postopku dodelitve in odvzema statusa radijskega programa posebnega pomena 

(lokalni, regionalni, študentski, nepridobitni) veljavna medijska zakonodaja določa, da 

odločbo o dodelitvi in odvzemu:  

1) statusa lokalnega in regionalnega radijskega programa posebnega pomena v skladu z 

ZMed izda Agencija po pridobitvi predhodnega mnenja Ministrstva za kulturo in Sveta 

(upoštevanje določil 78., 79., in 100. člena ZMed). Če radijski izdajatelj ne izpolnjuje več 

predpisanih pogojev, lahko v skladu z ZMed Agencija z odločbo zadevni status (po 

predhodnem mnenju Sveta) tudi odvzame in o tem obvesti ministrstvo, pristojno za medije;  

 

2) statusa študentskega radijskega programa posebnega pomena izda Agencija po 

predhodnem mnenju Sveta ter o tem obvesti Ministrstvo za kulturo. Pri dodelitvi in odvzemu 

zadevnega statusa mora Agencija upoštevati določbe 80. člena ZMed in 14. člena Pravilnika o 

programih posebnega pomena; 

 

3) statusa nepridobitnega radijskega programa posebnega pomena v skladu z določbami 

ZMed in Pravilnika o programih posebnega pomena izda Ministrstvo za kulturo po 

predhodnem mnenju Sveta. Ministrstvo nato po izdaji odločbe o tem obvesti Svet in 

Agencijo. 

 

Seznam radijskih programov in imetnikov dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti 

ter statusa radijskega programa posebnega pomena 

 

Pospešeni trendi digitalizacije in konvergence medijev prispevajo k vse pomembnejši vlogi 

radia v sodobni družbi. V zadnjem desetletju smo na področju radijske dejavnosti v RS priča 

velikemu razmahu izdajateljev radijskih programov (glej tabelo 5 v prilogi 5), ki so pridobili 

dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti. Po podatkih Sveta na dan 31. 12. 2014 je bilo v 

Sloveniji 89 registriranih radijskih programov in delujočih v etru. Posebno je treba poudariti 

pojav radijskih mrež v radiodifuznem prostoru RS. V radijske mreže je danes tako povezana 
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že dobra tretjina radijskih programov, in sicer 16 radijskih izdajateljev, ki so del petih 

radijskih mrež, oddaja skupaj 34 radijskih programov. Tako je 14 radijskih izdajateljev od 16 

povezanih
24

 v štiri programske radijske mreže: Radio 1, Radio Center, Radio Antena, 

Regionalna programska radijska mreža Radio 94, ki tako vključujejo 32 radijskih dovoljenj 

od 34. Dva izdajatelja pa sta povezana v regionalno
25

 radijsko mrežo lokalnih radijskih 

programov Primorski val, ki vključuje dve radijski dovoljenji (AKOS, 2015, in AKOS, 7. 

april 2015). Po podatkih Sveta je v RS tudi 18 radijskih programov (glej tabelo 6 v prilogi 6), 

za katere velja, da so pridobili status radijskega programa posebnega pomena (lokalni, 

regionalni, študentski ali nepridobitni). 

 

V naši državi oddajajo in delujejo radijski izdajatelji (glej graf 3.2, spodaj) z naslednjimi 

radijskimi programi:  

- na območju Goriške imajo sedež trije izdajatelji radijskih programov posebnega 

pomena (Radio Robin, Radio Odmev, Radio Alpski val) in en komercialni radijski 

program (Radio Nova)
26

; 

- na območju Gorenjske so prisotni trije izdajatelji lokalnih programov posebnega 

pomena (Radio Triglav, Radio Sora in Radio Gorenc) in en izdajatelj regionalnega 

programa posebnega pomena (Radio Kranj – gorenjski megasrček) ter en komercialni 

radijski program (Radio Antena Gorenjska), ki je del programske mreže Radia 

Antena; 

- na območju osrednje Slovenije deluje osem radijskih programov
27

 javnega zavoda 

RTV, šest izdajateljev je s svojimi programi povezanih v programske mreže (Radio 1, 

Radio Antena, Radio 94, Radio Aktual, Radio Veseljak, Radio Salomon), prisoten je 

tudi en študentski program posebnega pomena (Radio Študent) ter 13 preostalih 

radijskih programov, ki niso del programske mreže ali niso imetniki statusa programa 

posebnega pomena; 

                                                           
24

 V skladu s 83. členom ZMed  se lahko »izdajatelji televizijskih in radijskih programov, ki nimajo 

statusa programov posebnega pomena iz prejšnjega člena, programsko povezujejo v širše, regionalne 

ali nacionalne mreže, z regionalnim ali širšim pokrivanjem območja«. 
25

 V skladu z 2. odstavkom 79. člena ZMed lahko »regionalni progam ustvarja, praviloma pripravlja in 

oddaja en izdajatelj, ali pa se z namenom razširjanja takšnega programa organizacijsko in programsko 

povežejo izdajatelji lokalnih radijskih ali televizijskih programov«. 
26

 Z dne 18. 12. 2014 je imetnik radijskega dovoljenja družba NOVA NOVA d.o.o., Ajdovščina 

spremenil ime radijskega programa Radio Nova v Radio Center Primorska.  
27

 Štirje so namenjeni nacionalnemu občinstvu, dva delujeta na regionalnem območju Primorske in 

Štajerske ter eden, ki je predviden za italijansko in eden za madžarsko manjšino.  
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- na obalno-kraškem območju delujeta dva radijska programa, med drugim tudi 

nepridobitni program posebnega pomena (Radio Ognjišče); 

- na notranjsko-kraškem predelu ima sedež izdajatelj z radijskim programom (R94), ki 

je programsko povezan s programom 1TR (EN-TE-ER); 

- za Koroško regijo velja, da ima sedež en regionalni program posebnega pomena 

(Koroški radio), dva izdajatelja sta programsko povezana (Radio Alfa v Radio Center 

in Radio Radlje v Radio 1) ter radijski program Radio Laser iz Slovenj Gradca; 

- v savinjski regiji imajo sedež izdajatelji naslednjih radijskih programov: Moj Radio, 

Moj Radio 1 in Radio Rogla, prav tako tudi lokalni program posebnega pomena 

(Radio Velenje) ter radijsko povezani programi (Radio Center Savinjska v Radio 

Center; Radio Antena Velenje v Antena V, Radio Antena Celje v Antena C in Radio 

Antena Maribor v Antena M – vsi kot del radijske mreže Radia Antena); 

- v zasavski regiji deluje en izdajatelj regionalnega programa posebnega pomena (Radio 

Kum); 

- v jugovzhodni regiji deluje izdajatelj lokalnega programa posebnega pomena (Radio 

Univox), prav tako tudi trije izdajatelji naslednjih radijskih programov – Radio Aktual 

Studio D, Radio Sraka in Radio Krka ter programska radijska mreža Radio 1; 

- na območju spodnjeposavske regije ni nobenega izdajatelja radijskih programov; 

- v podravski regiji delujejo naslednji radijski programi – Radio City, Radio Brezje, 

Radio NET FM, Mariborski radio Študent – Marš, Radio Top, Radio Pohorje in trije 

izdajatelji regionalnih programov posebnega pomena (Radio Štajerski val, Radio 

Slovenske gorice in Radio Ptuj) ter Radio Grom kot del programske mreže Radia 1; 

- na območju Pomurja deluje en izdajatelj regionalnega programa posebnega pomena 

(Radio Murski val) in trije komercialni programi (Radio Radio, Radio Romic, Radio 

Prlek) (AKOS 2014, str. 12–15). 
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Graf 3.1: Porazdelitev radijskih programov glede na sedež izdajateljev v Republiki Sloveniji 

 

Vir: AKOS, 2014. 

 

3.5 Stanje radiodifuzne dejavnosti v Republiki Sloveniji 

 

»V čim krajšem času bo potrebno izdajateljem in ustvarjalcem 

radia ter končnim uporabnikom, v tem trenutku sicer še v 

analogni obliki, v bližnji prihodnosti pa v digitalni obliki radia 

na Slovenskem, zagotoviti vsestranski in trajnostni razvoj, utrditi 

njihove najpomembnejše družbene funkcije v duhu evropeizacije 

in obenem zadovoljiti čim večji del njihovih deležnikov s 

kakovostnimi programskimi vsebinami« (SRDF 2014b, str. 32).  

 

Beseda radiodifuzija (angl. Broadcasting) izhaja iz kmetijstva, »to broadcast«, kar je v 

anglosaksonskem območju pomenilo kot prosto sejanja semena, in ne npr. bodisi v brazde 

bodisi v vrste. Na začetku je takšno trosenje v smislu radijskega oddajanja delovalo izključno 

kot slabost, ko pa so začeli radio obravnavati kot medij, se je zadevna pomanjkljivost 

spremenila v nepričakovano prednost (Briggs in Burke 2005, str. 156). Področje radiodifuzije 

medijska zakonodaja v RS definira kot »radiokomunikacijsko storitev, ki je namenjena za 

oddajanje in razširjanje radijskih ali televizijskih programov z neposrednim javnim 

sprejemom v odprtem prostoru brez selektivnega izbiranja. Pri čemer ima program pomen, 
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kakor je opredeljen v zakonu, ki ureja medije« (Zakon o elektronskih komunikacijah 2012). 

Za našo državo velja, da je bila v prvih nekaj letih po osamosvojitvi podeljena večina 

geografsko, funkcionalno, tržno in socialno-družbeno pomembnih ter zanimivih radijskih 

frekvenc, zlasti z vidika njihovega vrednostnega potenciala, in to brez uporabe instrumenta 

javnih razpisov. Frekvence so se tako podeljevale na podlagi povsem neusmerjenih javnih 

razpisov, katerih predmeti javnega razpisa so omogočali pokrivanja bolj ali manj nepovezanih 

območij in po načelu, »ena frekvenca enemu ponudniku« (AKOS 2014, str. 39–40). Takšna 

»netransparentna politika podeljevanja frekvenc je trajala vse do leta 1995, ko je začel 

delovati Svet za radiodifuzijo« (Bašić Hrvatin in Petković 2007, str. 116). Leta 1994 je bil 

namreč sprejet Zakon o javnih glasilih, navkljub temu pa se je nadaljevalo stihijsko 

podeljevanje frekvenc še nekaj časa oz. do leta 1995, ko je bil z zadevnim zakonom 

ustanovljen in konstituiran Svet. »Od leta 1990 pa do sprejetja zakona o javnih glasilih (leta 

1994) in še mesece po njem je Republiška uprava za telekomunikacije (RUT) dodeljevala 

radiodifuzne kanale, pa čeprav za to razen zveznega zakona o sistemih zvez ni bila sprejeta 

medijska zakonodaja« (prav tam, str. 117). Zakon o sistemih zvez se je namreč v RS 

uporabljal do sprejema Zakona o telekomunikacijah. Po oceni RTV Slovenija je Uprava RS 

za telekomunikacije pred ustanovitvijo Sveta v letu 1995 razdelila več kot 90 % pomembnih 

frekvenc (Svet za radiodifuzijo RS v Bašić Hrvatin in Petković 2007, str. 117). Še več, v 

aprilu leta 1994 so bile tako podeljene frekvence, ki posegajo na najširša območja, medtem ko 

je bil Zakon o javnih glasilih, ki »določa način in pogoje za podelitev frekvenc« (prav tam, 

str. 117), sprejet še isti mesec. Zadevni zakon je predvidel, da bo novoustanovljeno 

regulatorsko telo, tj. Svet »skrbelo za pregledno podeljevanje frekvenc« (prav tam, str. 117). 

Podobno ugotavlja tudi Direktorat za medije na Ministrstvu za kulturo, ki v svojem 

dokumentu Pregled medijske krajine v Sloveniji navaja, da »je bila večina radijskih frekvenc 

oddana v uporabo leta 1993, preostanek pa v naslednjih letih, ko je tedanji zakon za področje 

telekomunikacij zahteval objavo najmanj dveh javnih razpisov na leto« (Ministrstvo za 

kulturo, Direktorat za medije 2014, str. 34). Slednje očitno kaže na eklatantno zavračanje 

delovanja na področju radiodifuzne dejavnosti v duhu transparentnosti, odgovornosti in 

profesionalnosti s strani države. Za radiodifuzni prostor na Slovenskem je tako značilno, da so 

se v preteklosti vedno zakonsko legalizirale spremembe po pravilu post festum, za kar je 

imelo posledico, da je npr. Svet leta 1995 pridobil pristojnost za nadzor nad praktično 

izpraznjenim radiofrekvenčnim fondom in podedoval stanje nejasnih programskih politik 

takrat že delujočih radiodifuznih subjektov na trgu, (...) »država je namreč medijsko 

zakonodajo sprejemala in spreminjala tako, da je legitimizirala razvoj medijev, ki je potekal 
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neodvisno in včasih v nasprotju s pravili« (Bašič Hrvatin in Petkovič 2007, str. 126), kar še 

posebej velja za področje mreženja radijskih izdajateljev v t. i. radijske mreže. 

 

Razvoj na področju radiodifuzije v Sloveniji je po dveh desetletjih in pol po osamosvojitvenih 

procesih v začetku devetdesetih let prejšnjega stoletja še precej obremenjen z dediščino 

prejšnjega sistema zlasti z vidika predestiniranosti medijske kulture in njihovih ustvarjalcev. 

Prav tako tudi regulatorni in zakonodajni okvir medijskega področja ne sledi v zadostni meri 

in z vidika ustreznih pristopov regulacije radijske dejavnosti duhu razvoja radiodifuzne 

dejavnosti (temeljni zakon, ki ureja medijsko področje v RS, Zakon o medijih je namreč iz 

leta 2001, sicer noveliran v letu 2006) in svobode delovanja, kot je to značilno za razvito 

zahodno demokracijo. Ocena stanja medijskega pluralizma v RS iz leta 2011 na področju 

tiskanih medijev, radijskih in televizijskih ter elektronskih publikacij, izhajajoč iz raziskave 

Mediane, je namreč pokazala na določene destruktivne prakse, ki jih niti z zakonodajnim 

orodjem niti s t. i. nadnaravno silo ni mogoče eliminirati. Referenčna raziskava tako 

ugotavlja, da »regulativni okvir ne more preprečiti pretiranega političnega pritiska na 

programske vsebine zaradi političnega lastništva in/ali pritiska na posamezne medijske 

izdajatelje na nacionalnem bodisi lokalnem nivoju« (Petek 2014, str. 60–62). Svet kot 

soregulator na področju radiodifuznih medijev je tako že leta 2008 sprejel oceno stanja v 

medijih, v kateri je ugotavljal, »da smo v pravzaprav zelo daleč od dobrih medijskih praks v 

razvitih družbah« (Jelovac 2013).  

 

Svet je v svoji Oceni stanja na področju radiodifuzije v RS iz leta 2011 med drugim izdelal 

SWOT
28

 analizo na področju elektronskih medijev pri nas in v skladu s tem prepoznal in 

identificiral ter izpostavil številne anomalije, pomanjkljivosti kakor tudi gonilnike razvoja na 

področju radiodifuzije: 

1) Prednosti: 

 hitra rast vpliva medijev z živo sliko na oblikovanje mnenj, stališč posameznikov in 

družbenih skupin ter prevladujočega javnega mnenja; 

 obseg, bogastvo in razvejanost programske ponudbe javne radiotelevizije, ki med 

drugim vsebuje kakovostno produkcijo na področju izobraževalnih oddaj in razvoj 

multimedijskih vsebin; 

                                                           
28

  SWOT analiza (ang., Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) oziroma v slovenščini t. i. 

PSPN analiza (prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti). 
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 pojav novih, ožjih profiliranih programov, ki so prilagojeni specifičnim potrebam 

posameznih segmentov uporabnikov; 

 zakonska doložnost javnega zavoda RTVSLO, da pripravlja in predvaja programske 

vsebine za pripadnike verskih in narodnostnih manjšin/skupnosti; 

 interaktivnost, dodatne informacijske storitve elektronskih medijev; 

 močan trend prehoda radijskih in televizijskih programov na internet; 

 konvergenca medijev, ki v sebi zajema in vključuje večdimenzionalni razvoj 

multimedije. 

 

2) Slabosti: 

 stihijskost in preprodaja radijskih frekvenc ob hkratni nezavezanosti izdajateljev k 

programskim standardom in zahtevam ob uporabi radijske frekvence kot javne 

dobrine; 

 premajhna konkurenca na nacionalni ravni (neustrezno število paralelnih 

informativnih sistemov); 

 neustrezna in nedorečena zakonska merila za namen subvencioniranja programskih 

vsebin v javnem interesu in preverjanja učinkov tozadevnega subvencioniranja; 

 majhen oglaševalski kolač; 

 slabša oz. slaba slišnost radijskih postaj, posebej na določenih območjih (cestni 

predori, italijanske radijske postaje motijo slišnost slovenskih); 

 nepopolna evalvacija učinkov sofinanciranja programskih vsebin glede na ciljne 

javnosti; 

 nezadostnost pooblastil regulatorja pri izvajanju nadzorov; 

 neurejenost statusov in nezagotavljanje eksistenčne varnosti tako novinarjev kot 

samostojnih novinarjev; 

 zakonska določila, ki onemogočajo samostojnost in strokovnost ter neodvisnost 

delovanja Sveta v celoti, ker slednji nima svoje strokovne službe. Slednje nujno 

pomeni krnitev avtoritete institucije v javnosti, kakor tudi moti delo tega neodvisnega 

organa pri implementaciji njegovega poslanstva in izvedbi nalog, opredeljenih z 

njegovim vsakokratnim letnim načrtom dela; 

 fragmentacija občinstva prek selektivnega pristopa medijev v okviru novih tehnologij, 

saj ga usmerjajo na delno izbiro vsebin, ob tem pa ne opravljajo svoje temeljne 

funkcije celovitega posredovanja med stvarnostjo in javnostjo. 
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3) Priložnosti: 

 formuliranje novega sodobnejšega zakona za področje radia, televizije in novih 

medijev; 

 zasnovanje celovitejšega in učinkovitejšega sistema, ki bo temeljil na pozitivni 

medijski politiki in ustreznih mehanizmih nadzora nad njenim izvajanjem v 

vsakodnevni praksi; 

 prenova javnega zavoda RTVSLO, v smislu kakovostnejšega informiranja vseh 

družbenih skupin, izobraževanja in dvigovanja kulturne ravni v elektronskih medijih 

kot temeljnega javnega interesa; 

 prehod na digitalno radiodifuzijo; 

 uvajanje televizije visoke ločljivosti in ponudba digitalnih radijskih prog;  

 povečevanje medijske pismenosti in ozaveščanje med uporabniki; 

 priprava strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v RS za namen 

zagotavljanja kakovostnejših in izvirnejših programskih vsebin; 

 vseživljenjsko izobraževanje zaposlenih v medijih za namen vestnega, odgovornega in 

profesionalnega delovanja v vsakodnevni praksi; 

 ustvarjanje spodbudnega okolja za produkcijo slovenskih avdiovizualnih del; 

 spodbujanje razvoja interaktivnosti medijev in ljubiteljskega novinarstva, 

razumljenega kot dopolnilo h klasičnemu; 

 zasledovanje medijske konvergence. 

 

4) Nevarnosti: 

 pretirano podrejanje programskih vsebin in meril medijev maksimiranju dobička; 

 digitalna ločnica, katere posledice se kažejo v neenakih možnostih uporabe sodobnih 

medijev; 

 padec profesionalnosti, resnicoljubnosti, osebne in družbene odgovornosti 

novinarskega poklica; 

 visoka nadomestila za avtorske pravice; 

 prevladovanje informativno-zabavnih vsebin nad klasičnimi informativnimi žanri; 

 problem tabloidizacije radia in televizije; 

 neustavljiv trend medijske koncentracije, katere posledice se izkazujejo v 

monopolizaciji in/ali oligopolizaciji; 
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 dominacija mainstreamovskega sloga v etru večine izdajateljev; 

 problem ukinjanja ali komercializacija programov posebnega pomena; 

 počasno prilagajanje ponudnikov medijskih vsebin spremenjenim navadam 

uporabnikov (poslušalcev, gledalcev, bralcev) (SRDF 2011, str. 6–7). 

 

Poleg ugotovljenega sta za področje radiodifuzije v RS značilna tudi komercializacija medijev 

in preveliko število radijskih in televizijskih subjektov v etru. V zvezi s komercializacijo 

radiodifuznega prostora Svet poudarja, da ima nujno vzrok v nepreglednem lastništvu 

medijev, slednje pa nato rezultira v »številčnosti radijskih in televizijskih programov, katerih 

primerno število pa bi bilo mogoče doseči šele s strukturnimi posegi, zlasti z omejevanjem 

koncentracije in lastniške povezanosti« (SRDF 2011, str. 4). Prav tako ne moremo govoriti o 

ustrezni segmentaciji in raznovrstnosti medijskih vsebin ter produktov, ki jih ustvarjajo in 

ponujajo radiodifuzni izdajatelji medijev. Kajti po mnenju Sveta, številčnost in s tem delež 

poslušanosti ne moreta biti bistveni kazalnik razvoja radiodifuznega prostora. To namreč 

pomeni, da medijski ustvarjalci podvržejo svoje programske sheme in vsebine izključno 

kriteriju poslušanosti in gledanosti, za kar ima neizbežno posledico, da »kljub velikemu 

številu medijev prav zato ni velike ponudbe raznovrstnih vsebin, ker v prizadevanju za isto 

občinstvo ponujajo istovrstne vsebine ob istem času« (SRDF 2011, str. 4). V zvezi z 

navedenim velja na tem mestu opozoriti še na nekatere specifične dileme, katerih neodprava 

pomembno prispeva k sami formi mentis in (ne)razvoju radiodifuzije na Slovenskem. Svet 

kot soregulator na področju nadzora programskih vsebin in delovanja elektronskih medijev v 

poročilih o svojem delovanju opozarja na zaviralne trende razvoja radiodifuzne dejavnosti pri 

nas: 

1) Na področju radiodifuzije še vedno nimamo pripravljene in sprejete strategije razvoja 

radijskih in televizijskih programov v RS, ki jo v skladu s 109. členom Zakona o medijih 

(ZMed) pripravi in predlaga Ministrstvu za kulturo Agencija
29

, Svet pa zadevni strategiji daje 

soglasje. Kot med drugim izhaja iz Poročila Sveta za leto 2014, bi zadevna strategija 

predstavljala strokovno in strateško podlago za pripravo javnih razpisov za podelitev radijskih 

frekvenc za analogno zvokovno radiodifuzijo, zato odsotnost navedene strategije predstavlja 

neke vrste »okostenelo« dediščino soregulatorjev na področju radiodifuzije, saj Svet navaja, 

da »je še vedno nerealiziran sklep Odbora za kulturo z dne, 6.10.2009 v zvezi s pripravo 

strategije razvoja radijskih in televizijskih programov v Republiki Sloveniji, s tem pa so tako 

                                                           
29

 Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK) se je z dnem 22. 1. 2014 preimenovala v 

Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS (AKOS). 
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Svet, Agencija in Ministrstvo za kulturo kot regulatorni organi, posledično brez prave ciljne 

usmeritve in trdne podlage za uspešno delovanje« (SRDF 2015, str. 82; podčrtal R. B.); 

 

2) Posledice odsotnosti strokovnih podlag in strateških smernic ter usmeritev za delovanje 

sorregulatorjev se izkazujejo še zlasti v primerih, ko gre za podeljevanje radijskih frekvenc za 

analogno zvokovno radiodifuzijo zainteresiranim radijskim izdajateljem. Poleg tega ni 

mogoče odpravljati vsakokratno zaznanih anomalij medijske zakonodaje, ki jih ugotavlja in 

prepoznava Svet pri svojem delovanju. V tem oziru med drugim tako v svojih poročilih 

opozarja, da »mu sedanja zakonska rešitev ne omogoča zastavitev vprašanja o realni potrebi, 

smotrnosti in racionalnosti dodeljevanja katerekoli posamične frekvence javnemu zavodu 

RTVSLO« (SRDF 2014a, str. 66; podčrtal R. B.). Zato Svet opozarja na dilemo, ki se ob 

navedeni problematiki zastavlja, in sicer »ali se s tovrstno prakso v radiofrekvenčnem spektru 

Slovenije ustvarja in ohranja nesprejemljivo neravnovesje pri pridobivanju frekvenc med 

izdajateljem medijev iz javnega in zasebnega sektorja, v škodo slednjih?« (prav tam, str. 66). 

Namreč, v skladu z Zakonom o javni radioteleviziji Slovenija
30

 se frekvence javnemu zavodu 

dodeljujejo po t. i. načelu avtomatizma, saj zakon delovanje javnega zavoda tretira kot javni 

interes, kar pomeni, da ima slednji pravico, da brez predhodne uporabe inštrumenta javnega 

razpisa pridobi javno dobrino, tj. radijsko frekvenco za katerokoli lokacijo v RS, ne da bi ob 

tem obstajala kakršnakoli analiza oz. izsledek o realni potrebi in smotrnosti ter racionalnosti 

dodeljevanja radijskih frekvenc javnemu zavodu. 

 

3) Na Slovenskem se kontinuirano nadaljuje trend komercializacije in nekontrolirane 

koncentracije moči na področju radijske dejavnosti. Slednje ima za nujno posledico v 

»postopnem marginaliziranju in izginjanju tako malih radijskih izdajateljev kot tudi lokalnih 

radijskih postaj« (prav tam, str. 66). Po drugi strani pa se kopiči število radijskih subjektov v 

etru, za katere ni mogoče govoriti o kakršnikoli vsebinski in produkcijski segmentaciji ter 

raznovrstnosti programskih vsebin. 

 

                                                           
30

  2. odstavek 13. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05 in 9/14) določa, 

da: »ima RTV Slovenija za izvajanje javne službe po tem zakonu 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. Agencija izda odločbo ob smiselni uporabi določb Zakona o elektronskih 

komunikacijah, po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo. Mnenje mora vsebovati opredelitev 

razlogov, zaradi katerih je prednostna podelitev za izvajanje javne službe njuno potrebna.«  
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4) Zakonska opredelitev vloge Sveta po ZMed v odnosu do ostalih dveh soregulatorjev 

(Ministrstvo za kulturo in Agencija) ni specifično in nedvoumno jasna. Svet je tako v skladu z 

veljavno medijsko zakonodajo relativno omejen na formalno in t. i. papirološko vlogo. Ob 

tem je nujno treba poudariti, da odločitev Sveta v obliki soglasja in/ali predhodnega mnenja 

in/ali obrazloženega predloga izbire ponudnikov na javnih razpisih ni zavezujoča bodisi za 

Ministrstvo za kulturo bodisi za Agencijo, saj imata oba soregulatorja diskrecijsko pravico, da 

sprejmeta odločitev, ki je lahko nasprotna Svetovi. Slednji tako v zadevnih upravnih 

postopkih v nasprotju z njima nima možnosti uporabe diskrecijske pravice, po kateri bi 

odločitve Sveta bile zavezujoče za soregulatorja. V praksi Svet s soregulatorjema sodeluje v 

naslednjih upravnih postopkih: a) javni razpisi za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje 

radiodifuzije; b) dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije javnemu zavodu 

RTVSLO; c) izdaja, prenos in razveljavitev odločbe o dovoljenju za izvajanje radijske ali 

televizijske dejavnosti; č) dodelitev in odvzem statusa programa posebnega pomena (lokalni, 

regionalni, študentski in nepridobitni) in d) omejevanje koncentracije (prav tam, str. 67). 

Zaradi navedenega Svet v svojem poročilu izpostavlja in obenem predlaga zakonodajalcu, tj. 

Državnemu zboru, da »bi mu morale biti dodeljene večje pristojnosti kot npr. omogočeno 

odločanje po prostem preudarku oziroma t. i. diskrecijski pravici, saj bi le tako lahko odločal 

v skladu s svojim zakonsko določenim poslanstvom« (prav tam, str. 67; podčrtal R. B.).  

 

5) Svet kot pomembnega zaviralca razvoja radiodifuznega prostora na Slovenskem izpostavlja 

tudi »kronično« pomanjkanje oz. odsotnost ustrezne izobraženosti medijskih ustvarjalcev, 

moderatorjev, novinarjev, tehničnih kadrov, ki bi v sebi integrirali načelo, da v svoji 

»osebnosti združujejo miselnost in naravnanost umetnika, inženirja in intelektualca« (prav 

tam, str. 67; podčrtal R. B.) in kot takšni zasledovali osebno ter družbeno poslanstvo 

multimedijca v vsakodnevni praksi, na različnih ravneh delovanja (SRDF, 2014a; SRDF, 

2015). 

 

3.6 Zakonsko-regulatorna ureditev področja radia v Republiki Sloveniji 

 

Področje radia in radijske dejavnosti (glej sliko 3.1) v RS urejata temeljna zakona in 

podzakonski akti
31

. Dejavnost množičnih medijev je kot delovanje drugih pomembnih 

                                                           
31

 V zvezi s podzakonskimi akti, ki prav tako urejajo področje radia in radijske dejavnosti, velja med 

drugim omeniti naslednje: a) Splošni akt o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti; 

b) Pravilnik o programih posebnega pomena in c) Metodologija nadzorstva avdiovizualnih medijskih 
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institucij vsakokratno podvrženo zakonski regulaciji (Splichal, 2005). Področje regulacije je 

namreč ključnega pomena pri operativnem načrtu doseganja razvoja in razpršitve pluralne 

medijske kulture za namen javnega dobrega (angl. Public good). Po mnenju Schulberga radio 

pomaga razvijati humano, svobodno, demokratično, dinamično in ustvarjalno družbo 

(Schulberg v Jurkovič 2010, str. 39). Temeljna zakona, ki urejata radijsko delovanje, sta 

ZMed
32

, ki je bil sprejet leta 2001 in nato noveliran v letu 2006, ter Zakon o elektronskih 

komunikacijah (ZEKom-1)
33

, ki je začel veljati v letu 2013. V zvezi s področjem radia in 

radijske dejavnosti zadevna zakona določata in urejata: 

ZMed: 

- postopek ustanovitve radijskega programa, vpis v razvid medijev in pridobitev 

dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti; 

- postopek pridobitve statusa radijskega programa posebnega pomena, tj. lokalnega, 

regionalnega, študentskega, nepridobitnega in samo podlago za sofinanciranje; 

- programske zahteve in omejitve, med njimi tudi kvote slovenske glasbe in kvote lastne 

produkcije, ter radijsko oglaševanje in njegove omejitve; 

- povezovanje v radijske programske mreže; 

- razdelitev pristojnosti med soregulatorji; 

- strokovno nadzorstvo nad izvajanjem programskih zahtev in omejitev in 

- razpon finančnih kazni za izdajatelje medijev za storjene prekrške. 

 

ZEKom-1: 

- uporabo radijskih frekvenc in postopek za izdajo odločbe o dodelitvi radijskih 

frekvenc
34

 (AKOS 2014, str. 38). 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                     
storitev in radijskih programov, ki je začela veljati z letom 2012 (nadomestila je preklican akt 

Metodologija strokovnega nadzorstva radijskih in televizijskih programov). 
32

 Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/2006-UPB1, 36/2008-ZPOmK-1, 77/2010-ZSFJCA, 

90/2010 Odl. US: U-I-95/09-14, Up-419/09-15, 87/2011-ZavMS, 47/2012-Zmed-B). 
33

 Zakon o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/2012 in 110/2013). 
34

 V primeru, ko je predmet javnega razpisa dodelitev radijskih frekvenc za analogno zvokovno 

radiodifuzijo zainteresiranim ponudnikom, se upoštevajo pogoji in merila, ki so določeni v ZMed in 

po postopku, ki je opredeljen v ZEKom-1. 
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Slika 3.1: Področje radijske dejavnosti v Republiki Sloveniji 
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evropskih državah v svoji vrhnji zreli razvojni fazi. Konferenca v Ženevi iz leta 1984 je 

prinesla razdelitev frekvenčnega pasu med 87,5 MHz in 108 MHz. V tem oziru Svet po treh 
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desetletjih v svojih strokovnih analizah ugotavlja, da je večina ekonomsko zanimivih in 

relevantnih radijskih frekvenc praktično podeljenih, s tem pa je radijski prostor za analogno 

zvokovno radiodifuzijo praktično zapolnjen. Zato kot tak več ne dopušča možnosti za 

bistvene in znantne novosti in raznovrstnost programskih zasnov ter programskih shem s 

strani potencialno novih radijskih ponudnikov (SRDF 2014b, str. 16). Prav tako opozarja, da 

zaradi zasedenosti radijskega FM spektra že nekaj let ni bilo nobenega javnega razpisa, ki bi 

ponudil prosto razpoložljive radijske frekvence za analogno radiodifuzijo, poleg tega pa tudi 

dosedanji poskusi potencialnega spreminjanja obstoječe medijske zakonodaje za namen 

smiselnega in zaokroženega pristopa dodeljevanja preostalih prostih radijskih frekvenc - FM 

zainteresiranim ponudnikom niso bili uspešni. Ob tem velja poudariti, da na področju 

radiodifuzije v RS tudi v letu 2014 še vedno ni bila pripravljena in sprejeta, kaj šele v praksi 

implementirana strategija razvoja radijskih in televizijskih programov. S tem pa je posledično 

delovanje vseh treh soregulatorjev, tj. Ministrstva za kulturo, Agencije in Sveta, pri 

nadaljnjem razvoju in sprejemanju pomembnih odločitev ter sprememb na področju radijske 

in televizijske dejavnosti brez »oprijemljivih« strateških in strokovnih podlag ter nujno 

potrebnih smernic in usmeritev. 

 

3.7 Tripartitnost odnosa soregulatorjev z vidika njihove pristojnosti na področju 

radijske dejavnosti v Republiki Sloveniji 

 

Pri nas regulatorni sistemski okvir na področju radiodifuznega prostora, kot rečeno, tvorijo in 

s tem definirajo tripartitnost odnosa kar trije soregulatorji, in sicer Ministrstvo za kulturo, 

Svet
35

 in Agencija. Regulatorna ureditev je v dobršni meri v diametralnem nasprotju z 

evropsko prakso, v okviru katere v drugih evropskih državah ključne naloge regulacije na 

področju radiodifuzije opravljata eden ali največ dva regulatorja. Zato ne preseneča, da je 

takšen model regulacije pri nas omogočil stanje, ki je »pripeljalo do neučinkovitega nadzora 

in sankcioniranja kršiteljev medijske zakonodaje: določeni akterji in deležniki so to situacijo s 

pridom izkoriščali, saj so s prikritimi, zvijačnimi dejanji skušali dosegati prepovedane cilje« 

(Jelovac 2009, str. 130). Zato so ključnega pomena ustrezna regulacija medijskega prostora in 

vključevanje deležnikov ter zagotavljanje trajnostnega razvoja medijev. Zakonska razmerja 

                                                           
35

 Po ZMed so člani Sveta imenovani v skladu z Odlokom o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo, ki ga je 

sprejel Državni zbor, »Svet za radiodifuzijo sestavlja sedem članov, ki jih na podlagi javnega poziva 

imenuje Državni zbor. Na javni poziv se lahko javijo kandidati s področja prava, telekomunikacij in 

informatike, avdiovizualne kulture, ekonomije, novinarstva in komunikologije« in »mandat 

predsednika in članov je pet (5) let. Po izteku mandata so lahko ponovno imenovani.« 



51 

 

med navedenimi soregulatorji, njihove pristojnosti in obveznosti v upravnih postopkih ter 

odgovornosti za sprejete odločitve določa veljavna medijska zakonodaja
36

.  

 

Ministrstvo za kulturo je pristojno za medije in ga tvorita še Inšpektorat RS za kulturo in 

medije kot organ v sestavi in Direktorat za medije. Resorno ministrstvo je v skladu z medijsko 

zakonodajo eksplicitno pristojno in s tem zadolženo za formuliranje in oblikovanje ter 

implementacijo medijske politike na področju radiodifuznega prostora pri nas.  

 

Svet
37

 je v skladu z ZMed neodvisno strokovno telo, ki na določenih strokovnih področjih, 

kakor mu določa medijska zakonodaja, sodeluje v tripartitnem odnosu. Z Odlokom o 

ustanovitvi in Zakonom o javnih glasilih (predhodnik ZMed iz leta 2001 in noveliran v letu 

2006) je bil ustanovljen leta 1994, s temeljnim namenom po varovanju svobode 

komuniciranja in zagotavljanju programske neodvisnosti ter prispevanju k odprtosti in 

pluralnosti RTV-programov (Bašić Hrvatin in Petkovič 2007, str. 125–126). Svet je tako v 

skladu z veljavnim ZMed glede regulacijskih pristojnosti v polju radiodifuznega prostora, v 

razmerju do Ministrstva za kulturo in Agencije zadolžen ter pristojen za strokovne odločitve o 

vsebinskih vprašanjih na področju elektronskih medijev pri nas
38

. 

                                                           
36

 Gre za temeljno zakonodajo, ki ureja področje elektronskih medijev pri nas, tj. Zakon o medijih 

(ZMed), Zakon o elektronskih komunikacijah (ZEKom-1), Zakon avdiovizualnih medijskih storitvah 

(ZavMS) in Zakon o radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1A).  
37

 Vlogo Sveta in njegove regulatorne pristojnosti lahko od njegovega nastanka do danes umestimo v 

tri časovna obdobja. Prvo od 1994 do 1999, v katerem je bil neodvisen regulator in zaradi sila 

pomanjkljive zakonodaje skoraj ni imel vloge in pristojnosti pri nadzoru nad izdajatelji medijev. 

Drugo obdobje zajema od 1999 do 2001, v katerem je Svet imel tudi svojo strokovno službo, ki je 

opravljala monitoring nad programskimi vsebinami izdajateljev. V tretjem obdobju, in sicer od leta 

2001 dalje, je Svet s sprejetjem ZMed izgubil svojo strokovno službo, saj je slednja prešla na 

novoustanovljeno neodvisno regulatorsko telo,  tj. Agencijo (takrat še za telekomunikacije in 

radiodifuzijo), ostal pa je neodvisno strokovno telo, ki ga je ustanovil zakonodajalec. Za podrobnejši 

razvoj področja regulativnih organov in prenosa pristojnosti na področju radiodifuznega prostora v RS 

glej Grčar v Lampe 2009, str. 148. 
38

 Svet je v skladu s 1. odstavkom 100. člena trenutno veljavnega Zakona o medijih tako pristojen 

(ZMed, 2006), da: 

1) daje agenciji pobude za izvajanje strokovnega nadzorstva nad izvajanjem programskih zahtev in 

omejitev iz tega zakona; 2) daje agenciji obrazložen predlog izbire ponudnikov na javnih razpisih za 

dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje radiodifuzije; 3) daje agenciji predhodno mnenje o izdaji, 

prenosu in razveljavitvi odločbe o dovoljenju za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti; 4) daje 

agenciji predhodno mnenje o dodelitvi oziroma odvzemu statusa lokalnega, regionalnega in 

študentskega radijskega ali televizijskega programa; 5) daje pristojnemu ministrstvu predhodno 

mnenje o dodelitvi ali odvzemu statusa nepridobitnega radijskega ali televizijskega programa; 6) daje 

pristojnemu ministrstvu predhodno mnenje o omejevanju koncentracije; 7) ocenjuje stanje radijskih in 

televizijskih programov; 8) predlaga pristojnemu ministru podrobnejša merila za opredelitev lokalnih 

in regionalnih vsebin, postopek in pogoje za pridobitev statusa programov posebnega pomena ter 

merila za vsebine lastne produkcije in druge vsebine radijskih in televizijskih programov iz tega 
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Agencija, katere delovanje in pristojnosti ter odgovornosti so opredeljeni v ZEKom-1, je 

neodvisen organ, ki deluje na področju regulacije in nadzora trga elektronskih komunikacij. 

Poleg tudi upravlja tudi radiofrekvenčni spekter, izvaja naloge s področij radijske in 

televizijske dejavnosti, ureja in nadzira trg poštnih storitev ter storitev železniškega prometa v 

RS (AKOS, 5. maj 2015). Agencija je v kontekstu tripartitnega odnosa zadolžena in pristojna 

zlasti za upravno, tehnično, administrativno, procesno ter operativno izvedbo vseh postopkov 

na področju radiodifuzne dejavnosti.  

 

 

4 EMPIRIČNI DEL 

 

4.1 Metodologija 

 

4.1.1 Opredelitev raziskovalnega področja in postopek raziskave 

 

V današnjem času pospešenih trendov konvergence medijev postaja vse pomembnejša vloga 

radijskega oddajanja in razširjanja programskih vsebin na Slovenskem. V zadnjih dveh 

desetletjih smo tako na tem področju priča velikemu razmahu izdajateljev radijskih 

programov, pri čemer v veliki meri prevladujejo splošnokomercialne radijske postaje. Za 

radijske postaje oz. programe velja, da se v praksi med drugim razlikujejo tako z vidika 

tematsko-programskih vsebin, lokalitete, namembnosti in poslanstva, uredniške politike, 

strukture naslavljajočih skupin poslušalcev, oglaševanja in trženja ter morebitnega 

posedovanja statusa programa posebnega pomena. Radijski program tako nastaja s temeljnim 

namenom, da v vsakodnevni medijski praksi uresničuje funkcijo lastnega razširjanja, vendar 

je za realizacijo le-tega treba najprej pridobiti dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti v 

RS. Za dosego omenjenega mora izdajatelj radijskega programa, kot smo predhodno že 

pojasnili, naprej priglasiti svoj medij pri Ministrstvu za kulturo za namen vpisa v razvid 

                                                                                                                                                                                     
zakona; 9) daje soglasje k predpisu, s katerim se določita postopek izdaje, podaljšanja, prenosa, 

spremembe, preklica, razveljavitve in prenehanja odločbe o izdaji dovoljenja za radijsko in 

televizijsko dejavnost ter njena vsebina; 10) predlaga način in merila za oblikovanje seznama 

dogodkov, pomembnih za javnost Republike Slovenije, in postopek obveznih posvetovanj med 

zainteresiranimi stranmi ter oblikuje predlog agencije za vsebino tega seznama; 11) daje soglasje 

agenciji k strategiji razvoja radijskih in televizijskih programov v Republiki Sloveniji; 12) za Državni 

zbor pripravlja letna poročila oziroma ocene stanja na področju radiodifuzije in predloge za izboljšanje 

stanja; 13) opravlja druge naloge v skladu s tem zakonom, aktom o ustanovitvi in zakonom, ki ureja 

elektronske komunikacije. 



53 

 

medijev. Po zadevnem vpisu nato potencialni izdajatelj vloži vlogo na Agencijo za pridobitev 

dovoljenja. Ko radijski izdajatelj z odločbo pridobi dovoljenje, lahko med drugim v skladu z 

določili ZMed vloži tudi vlogo za pridobitev statusa radijskega programa posebnega pomena.  

 

Pričujoča magistrska naloga raziskovalno posega na področje izvajanja radijske dejavnosti in 

njene regulacije. V okviru raziskave smo empirično ugotavljali in poskušali identificirati 

pristop oz. način delovanja, t. i. modus operandi izdajateljev radijskih programov v 

vsakodnevni praksi v obdobju 2004–2014, ko so le-ti pridobili dovoljenje in status. V ta 

namen smo za zadevno obdobje: 1) pregledali in analizirali zapisnike Sveta; 2) proučili 

izdana, spremenjena, prenesena, začasno preklicana in odvzeta dovoljenja radijskim 

izdajateljem in dodeljene ter odvzete statuse (lokalni, regionalni, študentski, nepridobitni) in 

3) analizirali izsledke izvedenih strokovnih nadzorov nad radijskimi izdajatelji, z vidika 

njihovega dejanskega izvajanja programskih zahtev, ki izhajajo iz dovoljenj na eni strani in iz 

programskih zahtev in omejitev, ki jih določa ZMed na področju radijske dejavnosti; 4) 

pregledali podatke o izbrisu radijskih subjektov iz razvida medijev pri Ministrstvu za kulturo 

in iz Poslovnega registra Slovenije; 5) preučili podatke o ustavljenih postopkih regulatorja v 

zvezi z vlogami radijskih izdajateljev za prenos in spremembo dovoljenja in zavrnjenih 

vlogah izdajateljev v zvezi z dodelitvijo statusa radijskega PPP ter pridobitvijo in 

spremembami radijskih dovoljenj. Aktivnosti pod točko 1 smo izvedli v aprilu 2015, medtem 

ko smo analizo podatkov pod točkami 2–5 opravili v obdobju maj–julij 2015. 

 

Dokumente, ki niso izvorno nastali za namen raziskovanja in proučevanja, uvrščamo v 

naslednje skupine: a) osebni dokumenti; b) osebni uradni dokumenti; c) državni uradni 

dokumenti; č) avdio-vizualna gradiva in d) sporočila masovnih in virtualnih medijev (Vogrinc 

2008, str. 127). V naši raziskavi smo analizirali uradne dokumente soregulatorjev radijske 

dejavnosti, pri čemer nam je pregled zapisnikov Sveta za obdobje 2006–2014 bil omogočen 

prek njegove spletne strani, na kateri je Svet objavil vse zapisnike svojih sej. Za namen 

pregleda zapisnikov za obdobje 2004–2006 pa nam je Svet omogočil vpogled v dokumente iz 

svojega fizičnega arhiva. Iz njega smo pridobili tudi odločbe v zvezi z dovoljenji za izvajanje 

radijske dejavnosti in statusi radijskih programov posebnega pomena ter sklepe in odločbe 

glede izvedenih strokovnih nadzorov nad radijskimi izdajatelji, v katerih je Svet sodeloval in 

ima pravico do vpogleda oz. njihove pridobitve v vednost. Ob tem je odveč poudarjati, da 

smo v skladu z etiko raziskovalcev pridobljene podatke uporabili izključno za raziskovalne 

namene. Prav tako smo jih tudi anonimizirali in s tem preprečili, da bi pri objavljanju 
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rezultatov naše raziskave hkrati postala javna tudi identiteta izdajateljev medijev, ki so 

vključeni v naš vzorec. 

 

4.1.2 Uporabljene raziskovalne metode 

 

»Družboslovno raziskovanje zajema vse, kar je povezano s prizadevanji družboslovnih 

znanstvenikov, da pripovedujejo o družbi« (Becker v Ragin 2007, str. 21). Kvalitativno 

raziskovanje je eno izmed temeljnih paradigem družboslovnega raziskovanja, ki poteka kot 

poglobljeno preučevanje razmeroma majhnega števila primerov oz. enot. Samo preučevanje 

primerov je intenzivno in s pomočjo tehnik, ki so pripravljene tako, da olajšajo razjasnjevanje 

teoretičnih pojmov (Ragin, 2007). Kvalitativna raziskava vključuje preučevanje stvari v 

njihovih naravnih okoljih, poskuša osmisliti ali razlagati pojave v smislu pomenov, ki jih 

imajo za ljudi (Denzin in Lincoln v Biggam 2008, str. 86). Po Creswellu kvalitativno 

raziskovanje lahko opredeljujemo kot raziskovalni proces, v okviru katerega raziskovalci 

gradijo celotno podobo skozi analiziranje pripovedi in samoopazovanje v naravnem okolju 

(Creswell v Vogrinc 2008, str. 47).  

 

Empirični del pričujoče magistrske naloge temelji na kvalitativni paradigmi raziskovanja. 

Poleg tega pridobljene podatke predstavljamo tudi s pomočjo t. i. deskriptivne statistike, ki 

lahko predstavlja »kriterij za preverjanje idej, ki jih je raziskovalec razvil med 

raziskovanjem« (Bogdan in Biklen v Vogrinc 2008, str. 131–132). Pri zbiranju in 

pridobivanju podatkov v zvezi z: 1) izdanimi, spremenjenimi, prenesenimi, začasno 

preklicanimi in odvzetimi dovoljenji; 2) dodeljenimi in odvzetimi statusi in 3) izsledki 

izvedenih strokovnih nadzorov Agencije nad radijskimi izdajatelji v obdobju 2004–2014, smo 

uporabili analizo podatkov, pridobljenih na podlagi dokumentov. »Sekundarna analiza je 

raziskovalna metoda, katere posebnost je uporaba podatkov za namen, ki se razlikuje od 

izvornega namena zbranih podatkov« (Štebe 1999, str. 234). Pri sekundarni analizi podatkov 

kvalitativni raziskovalci pridobijo podatke, ki že obstajajo. Gre torej za analizo že nekje 

nastalih, objavljenih podatkov. Izraz dokument pa je tisti, ki ga v nalogi uporabljamo v širšem 

pomenu besede, saj sem uvrščamo poleg različnih oblik teksta oz. besedila (npr. časopisni 

članki, pisma, uradni dokumenti) tudi vizualna gradiva, kot sta film in fotografija (Vogrinc, 

2008). Poleg tega analiza omogoča teoretično posploševanje, ki nakazuje smer nadaljnjih 

potencialnih zbiranj podatkov, ki bodo odpravila vprašanja, ki so se začela pojavljati po 

analizah prvih zbranih podatkov (Neuman, 2003). Analiza dokumentov se lahko uporablja kot 
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samostojna tehnika zbiranja podatkov, pri čemer gre za nevsiljivo in nereaktivno tehniko 

zbiranja podatkov, saj bazira na že obstoječih podatkih. Poleg navedenega so za zadevno 

tehniko med drugim značilne še naslednje prednosti:  

 časovno in prostorsko neomejena, kar pomeni, da obstoji možnost analiziranja 

zgodovinskega gradiva, z možnostjo analize drugih družbeno-kulturnih sistemov brez 

fizične navzočnosti; 

 možnost ponovne izvedbe raziskave, saj je gradivo ves čas in znova na voljo 

raziskovalcem; 

 analiza dokumentov omogoča zbir številnih informacij in podatkov, ki jih npr. pri 

intervjujih in opazovanju z udeležbo ni mogoče pridobiti, saj slednji tehniki zahtevata 

fizično prisotnost in navzočnost tako opazovalca kot opazovanca; 

 gospodarna in logistično relativno preprosta tehnika pridobivanja in zbiranja 

informacij ter podatkov (Silverman, 2001; Hodder, 2003; Fraenkel in Wallen, 2006 v 

Vogrinc 2008, str. 125). 

 

Za omenjeno analizo smo se odločili zaradi tega, ker smo lahko dostopali do večjega števila 

dokumentacije oz. podatkov, ki nam omogočajo večjo kredibilnost raziskave. Na podlagi 

izvedene analize je bilo med drugim mogoče identificirati kršitve s strani radijskih 

izdajateljev, ki so bile ugotovljene v postopkih strokovnega nadzora. Pri zbiranju in 

pridobivanju podatkov smo uporabili tako kvalitativno kot kvantitativno tehniko raziskovanja. 

S kvalitativno tehniko zbiranja podatkov smo ugotavljali, katere programske zahteve in 

omejitve, izhajajoče iz dovoljenj in statusov ter ZMed, so bile pri delovanju radijskih 

izdajateljev kršene. S pomočjo kvantitativne deskriptivne statistike pa smo ugotavljali, v 

kolikšnem obsegu so radijski izdajatelji kršili določila zadevnih zakonskih zahtev in omejitev 

ter v kolikšni meri so se radijski izdajatelji odločali za druge zakonske možnosti delovanja na 

področju radijske dejavnosti.  

 

4.1.3 Raziskovalna vprašanja  

 

V okviru raziskave smo z izvedeno analizo želeli odgovoriti na raziskovalna vprašanja, ki so 

nam bila orientacijsko vodilo. Glede na opredeljene namen, cilje in podcilje magistrske 

naloge, ki izhajajo iz proučevanega problema, smo zastavili naslednja raziskovalna vprašanja:  
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R1: Ali pri izdajateljih radijskih programov, ko so le-ti pridobili s strani regulatorja 

dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti v Republiki Sloveniji, prevladuje praksa prenosa 

ali odvzema dovoljenja? 

 

R2: V kolikšni meri so se izdajatelji radijskih programov po pridobitvi dovoljenja za izvajanje 

radijske dejavnosti odločali za druge zakonske možnosti delovanja, kot je sprememba 

radijskega dovoljenja? 

 

R3: Ali je prenos dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti kot praksa delovanja specifično 

značilen za radijske izdajatelje glede na regijo, v kateri imajo registriran svoj sedež podjetja? 

 

R4: Ali je bil izdajateljem radijskih programov v proučevanem obdobju morebiti odvzet status 

radijskega programa posebnega pomena? Če da, kaj se nato v praksi dogaja s takšnimi 

radijskimi subjekti? 

 

R5: Kolikšen je obseg kršitev določb in zakonskih omejitev, ki izhajajo iz radijskega 

dovoljenja in statusa radijskega programa posebnega pomena, s strani izdajateljev radijskih 

programov v obdobju 2004–2014? 

 

R6: Če so bile kršene, za katere zakonske določbe, izhajajoče iz radijskega dovoljenja in 

statusa radijskega programa posebnega pomena, pri tem gre? 

 

R7: Ali je strokovni nadzor regulatorja morebiti pokazal na kontinuirane kršitve določenih 

zahtev in omejitev, ki izhajajo iz radijskih dovoljenj in Zakona o medijih? 

 

R8: Kakšne ukrepe in sankcije je izrekel regulator radijskim izdajateljem ob ugotovitvi 

nepravilnosti pri izvajanju radijske dejavnosti? 

 

4.1.4 Opis vzorca  

 

Za potrebe in namen magistrske naloge smo v okviru analize sekundarnih podatkov za 

obdobje 2004–2014 uporabili naslednje vrste uradnih dokumentov: 

1) zapisnike Sveta, kateri kot soregulator in neodvisno strokovno telo v skladu z ZMed v 

okviru upravnega postopka daje Agenciji in Ministrstvu za kulturo predhodna mnenja k 
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izdaji, prenosu in odvzemu dovoljenja ter k izdaji in odvzemu statusa (lokalni, regionalni, 

študentski in nepridobitni); 

 

2) odločbe Agencije in Ministrstva za kulturo v zvezi z izdajo, spremembo, prenosom, 

začasnim preklicem in odvzemom dovoljenja ter dodelitvijo in odvzemom statusa; 

 

3) odločbe in sklepe Agencije v zvezi z izvedenemi strokovnimi nadzori nad radijskimi 

izdajatelji. 

 

V okviru empirične študije smo skupaj proučili in analizirali ter pregledali 681 enot, ki sodijo 

v zgoraj navedene kategorije dokumentov. V pričujoči magistrski nalogi je uporabljen t. i. 

namenski vzorec, pri čemer je enoto analize predstavljal posamezen uradni dokument izmed 

zgoraj navedenih. V vzorec vključene enote predstavljajo celotno populacijo radijskih 

programov in njihovih izdajateljev, ki izhajajo iz naše strani izbranih radijskih programskih 

skupin. Za zadevni vzorec velja, da je vsaka enota izbrana z določenim namenom in po 

predhodno definiranih kriterijih. Z namenskim vzorcem namreč v raziskavo vključujemo 

bodisi posameznike iz širše (celotne) populacije bodisi celotno podskupino neke širše 

populacije (Engel in Schutt v Vogrinc 2008, str. 56). V našem primeru smo v analizi 

obravnavali enote, ki se nanašajo na radijske subjekte, ki jih programsko umeščamo v 

skupino: a) splošno-komercialnih in b) specializiranih radijskih programov, zato se 

ugotovitve analize lahko posplošujejo zgolj v okviru proučevanih enot. Izvedena empirična 

študija nam je omogočila, da smo prepoznali in identificirali način, tj. modus operandi 

delovanja radijskih izdajateljev, ko so le-ti pridobili dovoljenje in status, v vsakodnevni praksi 

v obdobju 2004–2014. S pridobljenimi izsledki raziskave lahko ugotovljen način delovanja 

radijskih izdajateljev, ki so ga uporabljali po pridobitvi zadevnih dovoljenj in statusov v 

zadevnem obdobju, lahko posplošujemo, kot rečeno, zgolj na skupino splošno-komercialnih 

in specializiranih radijskih izdajateljev s statusom radijskega programa posebnega pomena 

(lokalni, regionalni, študentski, nepridobitni). 

 

4.1.5 Omejitve študije 

 

Družbene raziskave vključujejo soglasja, dostop in s tem povezana etična vprašanja, če 

temeljijo na podatkih, pridobljenih od ljudi in/ali organizacij (Punch, 2006). Pri izvedbi 

študije smo morali zaradi narave proučevanega problema upoštevati naslednje omejitve:  
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- v okviru proučevanja področja radijske dejavnosti in njene regulacije v RS smo se 

omejili zgolj na izdana, spremenjena, prenesena, začasno preklicana in odvzeta 

radijska dovoljenja in dodeljene ter odvzete statuse (lokalni, regionalni, študentski in 

nepridobitni) radijskim izdajateljem v obdobju 2004–2014;  

- v svojo študijo smo zajeli dovoljenja in statuse izdajateljev splošno-komercialnih 

radijskih in specializiranih radijskih programov, ne pa tudi dovoljenj radijskih 

programov javne Radiotelevizije Slovenije; 

- strokovne nadzore nad radijskimi izdajatelji lahko v skladu z veljavno medijsko 

zakonodajo izvede Agencija, in sicer po: a) uradni dolžnosti; b) prijavi; c) predlogu 

Sveta ali č) prošnji radijskega izdajatelja. V okviru raziskave smo se omejili zgolj na 

analizo izsledkov izvedenih strokovnih nadzorov Agencije nad proučevanimi 

radijskimi izdajatelji v obdobju 2004–2014, pri čemer nas ni zanimal podatek o 

pobudniku za izvedbo strokovnih nadzorov. 

 

4.2 Analiza pridobljenih rezultatov 

 

Dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti in statusi radijskih programov posebnega 

pomena (PPP) v obdobju 2004–2014 

 

I. Pregled in analiza zapisnikov Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2004–2014 

 

Za namen analize dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti in statusov radijskih PPP ter 

izvedenih strokovnih nadzorov nad radijskimi izdajatelji smo predhodno pregledali in 

analizirali zapisnike sej Sveta, ki v skladu s 100. členom Zmed, kot smo že omenili, kot 

neodvisno strokovno telo med drugim: a) »daje agenciji predhodno mnenje o izdaji, prenosu 

in razveljavitvi odločbe o dovoljenju za izvajanje radijske in televizijske dejavnosti« (tretja 

alineja 1. odstavka 100. člena ZMed); b) »daje agenciji predhodno mnenje o dodelitvi 

oziroma odvzemu statusa lokalnega, regionalnega in študentskega radijskega in televizijskega 

programa« (četrta alineja 1. odstavka 100. člena ZMed) in c) »daje pristojnemu ministrstvu 

predhodno mnenje o dodelitvi ali odvzemu statusa nepridobitnega radijskega ali televizijskega 

programa« (peta alineja 1. odstavka 100. člena ZMed). 
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Analiza zapisnikov Sveta za obdobje 2004–2014 je potekala med 9. in 25. aprilom 2015 po 

naslednjih korakih (K)
39

: 

K1 – najprej smo poiskali sklepe Sveta, iz katerih izhaja, da je podal pozitivno predhodno 

mnenje Agenciji za izdajo odločbe o dovoljenju za izvajanje radijske dejavnosti radijskim 

izdajateljem; 

 

K2 – nato so nas zanimali sklepi Sveta v zvezi z izdajo pozitivnega predhodnega mnenja 

Agenciji za morebiten prenos dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti radijskih izdajateljev 

na drugo pravno osebo, če je do njega sploh prišlo; 

 

K3 – v tem koraku smo iskali sklepe Sveta, s katerimi je podal pozitivno predhodno mnenje 

Agenciji bodisi za dodelitev bodisi za odvzem statusa radijskega PPP; 

 

K4 – analizo zapisnikov smo zaključili z iskanjem sklepov, s katerimi je Svet podal pozitivno 

predhodno mnenje Ministrstvu za kulturo v zvezi z dodelitvijo in morebitnim odvzemom 

statusa nepridobitnega radijskega PPP. 

 

V proučevanem obdobju sta delo zaključili dve sestavi Sveta, poleg tega je z letom 2012 začel 

delovati nov sklic Sveta
40

. Sama organizacija in način dela Sveta sta opredeljena v Poslovniku 

Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št. 14/07). V skladu s 14. členom Poslovnika so seje 

Sveta redne, kar pomeni na mesečni ravni, lahko pa tudi korespondenčne ali izredne. V okviru 

analize zapisnikov
41

 smo tako zajeli 114 rednih sej, 13 korespondenčnih sej in 1 izredno sejo, 

kar pomeni, da smo skupaj proučili 128 zapisnikov Sveta na podlagi zgoraj 

                                                           
39

 V zvezi z analizo zapisnikov Sveta je na tem mestu treba pojasniti, da začasen preklic in odvzem 

radijskega dovoljenja ter statusa radijskega PPP predstavljajo urejevalne ukrepe ali sankcije 

kaznovalne narave Agencije, ki v postopkih strokovnega nadzora nad radijskimi izdajatelji ugotovi 

nepravilnosti pri oddajanju radijskega programa glede na zahteve in omejitve, ki izhajajo iz dovoljenja 

za izvajanje radijske dejavnosti in ZMed. 
40

 To pomeni, da smo pregledali in analizirali zapisnike Sveta, ki dejansko sovpadajo s tremi sklici 

Sveta. V prvem primeru je Svet od leta 2001 do oktobra 2006 vodila dr. Sandra Bašić-Hrvatin, nato je 

bil na mesto predsednika Sveta v novembru 2006 za mandatno obdobje petih let izvoljen doc. dr. 

Dejan Jelovac. V maju 2012 je nato začel delovati treji sklic Sveta, ponovno pod vodstvom rednega 

prof. dr. Dejana Jelovca. 
41

 Tukaj velja pojasnilo, da smo analizirali zapisnike iz druge polovice prvega sklica, celoten drugi 

sklic in polovico tretjega sklica, ki se mu mandat zaključi v aprilu 2017. Časovno gledano smo 

analizirali obdobje desetih let, kar pomeni dovolj dolgo obdobje, v katerem je možno pričakovati, da 

se bodo v zadostni meri manifestirali pojavi, ki jih raziskujemo.   
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operacionaliziranih korakov analize. Ugotovitve iz opravljene analize predstavljamo v 

nadaljevanju.  

 

Kot izhaja iz tabele 4.1, je Svet v obdobju 2004–2014 podal 13 pozitivnih predhodnih mnenj 

(mnenje) Agenciji za izdajo odločbe o dovoljenju za izvajanje radijske dejavnosti (dovoljenje) 

radijskim izdajateljem in 27 mnenj k prenosu dovoljenja radijskih izdajateljev na drugo 

pravno osebo. V enakem obdobju je Svet podal tudi 17 mnenj k dodelitvi statusa radijskega 

PPP radijskim izdajateljem, od tega devet za dodelitev regionalnega (v enem primeru je šlo za 

 

Tabela 4.1: Analiza zapisnikov sej Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2004–2014 po korakih   

                  (K1-K3) 

Analiza zapisnikov sej Sveta za radiodifuzijo (2004–2014): 

Podaja predhodnih mnenj Sveta za radiodifuzijo Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve RS 

Leto Sklep k 

izdaji 

radijskega 

dovoljenja 

Sklep k prenosu 

radijskega 

dovoljenja 

Sklep k dodelitvi 

statusa radijskega PPP 

(lokalni, regionalni, 

študentski) 

Sklep k odvzemu statusa 

radijskega PPP (lokalni, 

regionalni, študentski) 

2004 

 

 

/ / 10  / 

2005 / 1  1  / 

2006 / / / 2 

2007 10  3  2
42

 1 

2008 / 2 1  / 

2009 1 / / / 

2010 / 2 1 1 

2011 / 4  / / 

2012 1  9  1  / 

2013 / 4  1  / 

2014 1 2  / / 

 

dodelitev statusa regionalne radijske mreže lokalnih radijskih postaj) in osem za dodelitev 

lokalnega radijskega PPP. V zvezi z odvzemom zadevnega radijskega statusa pa je podal 4 

mnenja. Pri čemer v dveh primerih za odvzem regionalnega radijskega PPP, v enem za 

odvzem študentskega in ravno tako v enem primeru za odvzem lokalnega.  

 

Pri analizi zapisnikov v zvezi s sklepi, s katerimi je Svet podal mnenje Ministrstvu za kulturo 

za dodelitev in odvzem statusa nepridobitnega radijskega PPP, smo ugotovili (kot izhaja iz 

                                                           
42

 Svet je pri enem sklepu v letu 2007 v obrazložitvi dodal pogoj, da mora najprej vložnik vloge 

pridobiti radijsko dovoljenje, nato pa bo lahko aktiviral status regionalnega radijskega PPP. 
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tabele 4.2), da je v proučevanem obdobju Svet podal samo eno mnenje k dodelitvi statusa 

nepridobitnega radijskega PPP, in sicer v letu 2004, ter nobenega k odvzemu zadevnega 

radijskega statusa. 

 

Tabela 4.2: Analiza zapisnikov sej Sveta za radiodifuzijo za obdobje 2004–2014  

                    po korakih (K4) 

Analiza zapisnikov sej Sveta za radiodifuzijo (2004–2014): 

Podaja predhodnih mnenj Sveta za radiodifuzijo Ministrstvu za kulturo 

Leto  Sklep k dodelitvi statusa 

radijskega PPP (nepridobitni) 

Sklep k odvzemu statusa 

radijskega PPP (nepridobitni) 

2004 1 / 

2005–2014 / / 

 

Kot smo že povedali, Svet na podlagi določil ZMed v upravnem postopku dodelitve in 

odvzema dovoljenj in statusov radijskega PPP daje predhodna mnenja, Agencija pa po 

prejemu navedenih mnenj nadaljuje postopek, ki ga zaključi z izdajo odločbe o dovoljenju za 

izvajanje radijske dejavnosti v RS. V nadaljevanju tako podrobneje prikazujemo ugotovitve iz 

opravljene analize v zvezi z izdanimi, spremenjenimi, prenesenimi, začasno preklicanimi in 

odvzetimi dovoljenji ter dodeljenimi in odvzetimi statusi radijskega PPP za obdobje 2004–

2014. 

 

II. Izdana, prenesena in odvzeta dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti v Republiki 

Sloveniji 

  

V proučevanem obdobju je Agencija z odločbami izdala 196 dovoljenj, pri čemer jih je bila 

polovica izdanih v letu 2007, medtem ko v letih 2004 in 2005 ni bilo izdano nobeno 

dovoljenje (za podrobnosti glej graf 4.1). Izstopanje števila izdanih dovoljenj v letu 2007 gre 

pripisati dejstvu, da je v septembru 2006 začel veljati Splošni akt o dovoljenju za izvajanje 

radijske ali televizijske dejavnosti
43

, ki v 2. členu določa, da »Agencija za pošto in 

elektronske komunikacije
44

 Republike Slovenije začne in vodi postopek na vlogo izdajatelja, 

                                                           
43

 Do sprejema zadevnega akta je namreč veljalo, da so radijski subjekti lahko začeli delovanje po 

pridobitvi odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc za opravljanje radijske dejavnosti. Po začetku 

veljavnosti akta pa se mora radijski subjekt naprej vpisati v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo, 

nato pa lahko na podlagi vloge pridobi radijsko dovoljenje, ki ga z odločbo izda Agencija. Šele na tej 

osnovi nastopi možnost za kandidiranje radijskih izdajateljev na javnem razpisu za pridobitev pravice 

do uporabe radijske frekvence kot javne dobrine. 
44

 Agencija za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK) se je na podlagi določil Zakona o 

elektronskih komunikacijah preimenovala v Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS 

(AKOS) dne 22. 1. 2014. 
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ob upoštevanju določb zakona, ki ureja splošni upravni postopek in zakona, ki ureja medije« 

in da »Agencija izda dovoljenje po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo« (UL RS, št. 

95/2006 in 25/2007). 

 

             Graf 4.1: Število izdanih radijskih dovoljenj v obdobju 2004–2014 

 
 

V zvezi s prenesenimi dovoljenji je bilo v proučevanem obdobju na podlagi podanih vlog 

radijskih izdajateljev izdanih 30 odločb (kot izhaja iz tabele 4.3) o prenosu radijskega 

dovoljenja na drugo pravno osebo, pri čemer izstopa leto 2012, v katerem je bila prenesena 

več kot tretjina od vseh dovoljenj. 

 

                                          Tabela 4.3: Prenesena radijska dovoljenja 

Prenos radijskih dovoljenj v RS v 

obdobju 2004–2014 

Leto prenosa Število prenesenih 

radijskih dovoljenj na 

drugo pravno osebo 

2004–2006 / 

2007 3 

2008 2 

2009 / 

2010 3 

2011 4 

2012 11 

2013 5 

2014 2 
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Agencija kot soregulator elektronskih medijev lahko na podlagi določil veljavne medijske 

zakonodaje radijskemu izdajatelju tudi odvzame dovoljenje
45

. Slednje je mogoče v primeru, 

ko Agencija v izvedenem strokovnem nadzoru ugotovi nepravilnosti oz. kršitev pri oddajanju 

programskih vsebin v programu izdajatelja. Pri tem mu v tem primeru najprej izda t. i. 

urejevalni ukrep v smeri odprave nepravilnosti, za kar ima izdajatelj čas od enega do največ 

šest mesecev z možnostjo podaljšanja za tri mesece. Obdobje za odpravo nepravilnosti določi 

regulator, pri čemer je rok odvisen od teže ugotovljene nepravilnosti. Po preteku zadevnega 

roka Agencija pri izdajatelju preveri, ali oddaja svoje programske vsebine v skladu z 

zahtevami in omejitvami, ki izhajajo iz dovoljenja in ZMed, in če se izkaže, da izdajatelj ni 

odpravil nepravilnosti, mu izda t. i. sankcijo kaznovalne narave, ki v praksi pomeni začasen 

odvzem dovoljenja. Slednje pomeni, da sankcija začne učinkovati 30. dan, ko izdajatelj 

prevzame izdano odločbo. Obdobje začasne prepovedi oddajanja določi Agencija, ki ne sme 

biti daljše od treh mesecev. Če izdajatelj tudi po 30 dneh po preteku začasne prepovedi 

oddajanja in ponovnem začetku delovanja ni odpravil, v okviru strokovnega nadzora 

ugotovljenih nepravilnosti, se mu odvzame radijsko dovoljenje. Prav tako v skladu s 16. 

členom Pravilnika o programih posebnega pomena (UL RS, št. 85/02) na podlagi 

predhodnega mnenja Sveta Agencija izda odločbo, s katero radijskemu izdajatelju z lokalnim 

ali regionalnim ali študentskim statusom radijskega PPP odvzame status. V 23. členu 

pravilnika pa je določeno, da lahko Ministrstvo za kulturo po predhodnem mnenju Sveta v 

primeru neizpolnjevanja pogojev odvzame nepridobitni radijski PPP. 

 

   Graf 4.2: Število prenesenih in odvzetih dovoljenj glede na število vseh izdanih dovoljenj  

                  v obdobju 2004–2014 

 
 
                                                           
45

 Za podrobnosti glej 3. odstavek 109. člena ZMed. 
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V izvedeni analizi smo ugotovili, da Agencija v obdobju 2004–2014 radijskim izdajateljem ni 

odvzela nobenega dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. Iz grafa 4.2 je razvidno, da 

glede na število vseh izdanih dovoljenj v proučevanem obdobju pri radijskih izdajateljih 

prevladuje odločitev, po kateri slednji prenašajo bodisi svoja dovoljenja bodisi z njimi tudi 

pravico do uporabe radijskih frekvenc na drugega izdajatelja oz. pravni subjekt. V zvezi z 

navedenim je treba poudariti, da v analizi nismo zasledili oz. identificirali nobenega primera, 

ko bi izdajatelj zaradi stečaja oz. prenehanja izvajanja svoje dejavnosti vrnil radijsko 

frekvenco, ki jo je pridobil na javnem razpisu, ampak je svoje pravice v obliki 

radiofrekvenčnega resursa (frekvence) in medijsko družbo prodal oz. prenesel na drugo 

pravno osebo. 

 

III. Sprememba dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti 

 

Pridobljeni rezultati naše raziskave kažejo, da so radijski subjekti po pridobitvi dovoljenja za 

izvajanje radijske dejavnosti v proučevanem obdobju relativno velikokrat spreminjali radijska 

dovoljenja, nekateri tudi več kot enkrat. Namreč, število vseh sprememb radijskih dovoljenj v  

 

       Graf 4.3: Sprememba radijskih dovoljenj v Republiki Sloveniji v obdobju 2004–2014 

 

 

proučevanem obdobju predstavlja 71 % od vseh izdanih dovoljenj (196). Iz grafa 4.3 je 

razvidno, da je bilo v letu 2009 na podlagi predhodno podanih vlog izdajateljev izdanih 48 
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odločb Agencije od skupno 139 v zvezi s spremembami obstoječih dovoljenj, kar predstavlja 

eno tretjino vseh zakonsko potrjenih sprememb. 

V zvezi s spremembami dovoljenj smo skozi analizo identificirali razloge, zaradi katerih so 

radijski izdajatelji podali vlogo za spremembo njihovih obstoječih in veljavnih dovoljenj. 

Radijski izdajatelji so vloge za spremembo svojih dovoljenj vlagali predvsem zaradi
46

: 

1) ustanovitve radijske programske mreže (v celotni strukturi kot razlog za spremembo 

radijskih dovoljenj predstavlja 17,3 %); 

2) sprememb minimalnega tedenskega povprečja deležev lastne produkcije v dnevnem 

oddajnem času in sprememb minimalnih tedenskih povprečij deležev posameznih zvrsti 

programskih vsebin lastne produkcije v dnevnem oddajnem času ter žanrske in tematske 

raznovrstnosti programa, ki se nanaša na zvrsti predvajane glasbe radijskega programa (15,1 

%); 

3) zagotovitve skladnosti časovnih pogojev v programskih zahtevah dovoljenja z ZMed in 

Splošnim aktom o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (12,2 %); 

4) vključitve programske radijske mreže v radijske programe, kjer je treba spremeniti 

programske zahteve tako, da so razvidne kot osnovne programske zahteve, ki jih izdajatelj 

upošteva pri razširjanju dela programa, ki se predvaja kot programska mreža (6,5 %); 

5) spremenjenih razmer na radijskem trgu, ki zahtevajo prilagoditev pogojev poslovanja (5,8 

%); 

6) prilagoditve programa trenutnemu razvoju slovenskega radijskega trga in spreminjajočim 

se tržnim trendom ter željo po hitrem reagiranju na želje in preference uporabnikov (5,8 %); 

7) časovne prilagoditve izvajanja radijskega programa v mreži in izvajanja lokalnega 

radijskega programa (4,3 %); 

8) uskladitve deležev programskih vsebin z novo programsko shemo za del programa in 

sprememb minimalnega oddajnega časa radijskega programa ter sprememb tedenskega 

povprečja deležev posameznih zvrsti programskih vsebin v dnevnem oddajnem času (3,6 %); 

9) gospodarske krize, ki se odraža tudi na področju oglaševalskega potenciala, od katerega je 

odvisno učinkovito poslovanje in širše gledano poslanstvo komercialnega radia (3,6 %); 

10) potrebe po vključitvi radijskega programa v regionalno radijsko mrežo (2,9 %); 

                                                           
46

 Razlogi radijskih izdajateljev za spremembo obstoječih dovoljenj so bili prepoznani v izdanih novih 

dovoljenjih. Medijska zakonodaja namreč določa, da vsaka sprememba obstoječega dovoljenja 

slednjega prekliče in Agenciji nalaga, da radijskemu izdajatelju izda novo dovoljenje za izvajanje 

radijske dejavnosti. Slednje v praksi pomeni, da lahko izdajatelj spremeni samo npr. davčno številko 

izdajatelja ali naslov radijske postaje oz. izdajatelja in mora regulator po uradni dolžnosti izdati novo 

dovoljenje, s tem pa je avtomatično preklicano do takrat veljavno oz. obstoječe. 
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11) prilagoditve podatkov dejanskemu stanju (2,9 %); 

12) prilagajanja aktualnim dogodkom, kadrovskim spremembam in družbeni percepciji radia 

(2,9 %); 

13) izstopitve iz programske povezanosti v regionalno radijsko mrežo, zaradi spremenjene 

poslovne politike podjetja in s tem vrnitev radijskega programa na 24-urno oddajanje (2,2 %); 

14) drugačnih interpretacij metodologije za določanje vsebin lastne produkcije s strani 

Agencije (2,2 %); 

15) sprememb namena izdajanja in temeljnih vsebinskih izhodišč za delovanje programa (2,2 

%); 

16) ekonomske narave, saj število delavcev v uredništvu, ki ga glede na zmanjšan obseg 

prihodkov še lahko vzdržuje, ne more več zagotavljati tolikšnega obsega lastnih programskih 

vsebin kot v preteklosti (1,4 %); 

17) programskega povezovanja v regionalno radijsko mrežo lokalnih radijskih programov (1,4 

%); 

18) hitro spreminjajočih se trendov tržnega komuniciranja se materialni pogoji za produkcijo 

in razširjanje lastnih programskih vsebin slabšajo, s tem pa izdajatelji ostajajo brez 

pomembnega dela prihodka (1,4 %); 

19) navedb napačnih podatkov v vlogi za pridobitev dovoljenja (0,7 %); 

20) izdaje odločbe o dodelitvi radijskih frekvenc in posledičnem prevzemu dodatnih 

programskih zahtev, ki izhajajo iz programskih pogojev javnega razpisa za dodelitev radijske 

frekvence za opravljanje radiodifuzije (0,7 %); 

21) dodatnih aktualnih sprememb v radijskem programu in povečanja lastne produkcije v 

dnevnem oddajnem času zaradi upoštevanja, da radijski program predvaja 100 % slovensko 

glasbo, in sprememb minimalnega tedenskega povprečja deležev dnevno predvajane 

slovenske glasbe oz. glasbene produkcije slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev, glede na 

vso dnevno predvajano glasbo (0,7 %); 

22) nekaterih lokalnih tem, ki so dovolj široke in jih obravnavajo na vseslovenski ravni, 

zaradi česar prihaja do podvajanja programskih vsebin. Namreč, količine programskih vsebin 

radijske postaje so bile zastavljene še v času predhodnika, ko so v radijskem prostoru veljala 

drugačna merila (0,7 %); 

23) novih izračunov, ki so, upoštevajoč Metodologijo strokovnega nadzora radijskih in 

televizijskih programov, začeli veljati v letu 2008 in nekatere od vsebin opredeljuje bolj 

natančno in eksplicitno, zaradi česar prihaja do nekaterih odstopanj (0,7 %); 

24) spremembe statusa programa posebnega pomena (0,7 %); 
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25) navad poslušalcev, ki so se v 11 letih delovanja radijskega programa in z ustanovitvijo 

novih radijskih postaj, ki imajo predvsem veliko več glasbe, spremenile (0,7 %); 

26) prilagoditve pogojem javnega razpisa za proste radijske frekvence (0,7 %) in 

27) modernizacije programa in približevanja modernim radijskim trendom (0,7 %). 

 

Zadnjo kategorijo analiziranih dovoljenj predstavljajo začasno preklicana dovoljenja. 

Dovoljenje lahko radijskemu izdajatelju začasno prekliče Agencija na podlagi določb, ki 

izhajajo iz 109. člena ZMed. Slednje je torej mogoče, kot smo že povedali, v primeru, ko 

Agencija izvede strokovni nadzor, ki ga izvaja po uradni dolžnosti, na podlagi prijave, na 

predlog Sveta, lahko pa tudi na osnovi podaje prošnje izdajatelja po izvedbi zadevnega 

nadzora, v katerem ugotovi nepravilnosti oz. kršitve radijskega izdajatelja kot posledico 

predvajanja programskih vsebin v nasprotju z zahtevami in omejitvami, ki izhajajo iz 

dovoljenja in ZMed. Na podlagi ugotovljenih nepravilnosti Agencija izda radijskemu 

izdajatelju t. i. urejevalni ukrep, v katerem mu naloži, da v 1–6 mesecev odpravi zadevne 

nepravilnosti. Po preteku navedenega roka Agencija preveri, ali je radijski izdajatelj začel 

predvajati oz. oddajati programske vsebine v skladu z zakonskimi določili. Če slednji ni 

odpravil nepravilnosti, mu Agencija v skladu z določili zgoraj navedenega člena ZMed 

začasno prekliče dovoljenje. V okviru analize smo ugotovili, da je regulator v proučevanem 

obdobju začasno preklical dovoljenja izdajateljem v šestih primerih, pri čemer petim v letu 

2014, enemu pa v letu 2006. 

 

IV. Ugotovitve v zvezi z dodeljenimi in odvzetimi statusi radijskega programa 

posebnega pomena (PPP) 

 

Kategorija radijskih programov posebnega pomena (PPP) je v RS določena v 76.–82. členu 

ZMed, pri čemer smo v analizo zajeli radijske programe lokalnega, regionalnega, 

študentskega in nepridobitnega PPP. Ugotovitve analize kažejo (glej graf 4.4), da je Agencija 

v proučevanem obdobju izdala 17 odločb, s katerimi je dodelila status radijskega PPP, pri 

čemer v sedmih primerih tako za lokalni kot regionalni. V enem primeru je odločila dodeliti 

status nepridobitnega in študentskega radijskega PPP ter status regionalne radijske mreže 

lokalnih radijskih programov. Poleg tega je v štirih primerih zaradi ugotovljenih kršitev, ki jih 

je prepoznala v okviru izvedenih strokovnih nadzorov, ki jih radijski izdajatelji niso odpravili 

v določenem roku ter posledično niso zagotovili oddajanja programskih vsebin v skladu z 
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zahtevami in omejitvami iz dovoljenja in ZMed, odvzela zadevne statuse. V dveh primerih je 

šlo za regionalni, v enem za študentski ter ravno tako v enem primeru za lokalni radijski PPP.  

 

 Graf 4.4: Statusi radijskih programov posebnega pomena v Republiki Sloveniji v obdobju  

                 2004–2014 

 
 

Iz ugotovitev izvedene analize še izhaja, da je v proučevanem obdobju pri dveh vlogah 

izdajateljev, v enem primeru za pridobitev lokalnega, v drugem pa za pridobitev regionalnega 

radijskega PPP, Agencija izdala negativno mnenje in ni dodelila statusov. 

 

Izvedeni strokovni nadzori regulatorja nad radijskimi izdajatelji v obdobju 2004 –2014 

 

Agencija kot soregulator elektronskih medijev je v proučevanem obdobju izvedla 133 

strokovnih nadzorov nad radijskimi izdajatelji na podlagi določil 109. člena ZMed. V okviru 

strokovnega nadzorstva so se preverjale tako zahteve in omejitve, ki izhajajo iz dovoljenj in 

ZMed. Agencija je v proučevanem obdobju v zvezi s predvajanjem programskih vsebin 

radijskih izdajateljev v okviru strokovnih nadzorov preverjala izpolnjevanje naslednjih zahtev 

in omejitev ter določil: 

- oddajni čas radijskega programa, ki ga je izdajatelj oddajal oz. razširjal; 

- ime programa; 

- ime radijske mreže; 

- programske zahteve, ki jih je moral radijski izdajatelj upoštevati pri oddajanju; 

- delež slovenske glasbe v radijskih programih, ki mora znašati najmanj 20 % vse 

dnevno predvajane glasbe v radijskem programu izdajatelja, ko gre za komercialne 

radijske postaje, in 25 %, ko gre za radijske PPP; 
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- Metodologije nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov 

(UL RS, št. 31/12); 

- ki izhajajo iz pogojev za pridobitev statusa radijskega PPP – lokalni, regionalni, 

študentski, nepridobitni (77.–82. člen ZMed);  

- Pravilnika o programih posebnega pomena (UL RS, št. 85/02); 

- zaščite otrok in mladoletnikov
47

; 

- deleža lastne produkcije; 

- omejitve radijskega oglaševanja; 

- omejitve oglaševanja za radijske PPP; 

- obsega produkcije lastnega informativnega programa; 

- žanrske in tematske raznovrstnosti programske ponudbe; 

- programskih vsebin, ki jih določa Pravilnik o merilih za opredelitev vsebin lastne 

produkcije (UL RS, št. 77/02); 

- v zvezi z radijskimi mrežami (83. člen ZMed). 

 

Kot je razvidno iz grafa 4.5, se je v 55 % od 133 izvedenih strokovnih nadzorov Agencije 

pokazalo, da so radijski izdajatelji predvajali programske vsebine v skladu z zahtevami in 

omejitvami iz dovoljenj in ZMed. V dobri tretjini (34,6 %) izvedenih nadzorov pa je Agencija 

ugotovila kršenje določil. Slednje konkretno pomeni, da je bilo kršenje zakonskih določil 

ugotovljeno v 46 izvedenih strokovnih nadzorih od skupno 133. 

 

        Graf  4.5: Izvedeni strokovni nadzori nad radijskimi izdajatelji v obdobju 2004–2014 

 
 

                                                           
47

 Z začetkom veljavnosti Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah – ZavMS (UL RS, št. 87/11) iz 

leta 2011 je prenehal veljati 84. člen ZMed, razen osmega odstavka. 
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Agencija je na podlagi ugotovitev iz izvedenih strokovnih nadzorov izdala urejevalne ukrepe, 

s katerimi je radijskim izdajateljem naložila, da v določenem časovnem obdobju (ki ga določa 

3. odstavek 109. člena ZMed) odpravijo identificirane nepravilnosti in zagotovijo skladnost 

predvajanja lastnih programskih vsebin z zakonskimi določili iz dovoljenj in ZMed. Kot 

izhaja iz grafa 4.6, so radijski izdajatelji v 78 % upoštevali izrečene urejevalne ukrepe in 

zagotovili skladnost svojega delovanja in programskega oddajanja z zakonskimi zahtevami in 

omejitvami ter določili. 

 

                            Graf 4.6: Delež realiziranih urejevalnih ukrepov Agencije 

 

 

V okviru izvedene analize dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti in statusov radijskega 

PPP ter izvedenih strokovnih nadzorov smo dodatno ugotovili, da: 

- je bil osmim radijskim izdajateljem izbrisan radijski subjekt iz razvida medijev pri 

Ministrstvu za kulturo in štirim iz Poslovnega registra Slovenije, za kar je imelo 

posledico v prenehanju veljavnosti dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti; 

- je Agencija v petih primerih ustavila postopek v zvezi z vlogami radijskih izdajateljev 

za prenos radijskega dovoljenja na drugo pravno osebo in v enem primeru za 

spremembo radijskega dovoljenja. V vseh primerih se je postopek zaustavil, ker so 

vložniki na Agencijo naslovili izjavo, v kateri so navedli, da umikajo zahtevo za 

prenos in spremembo radijskega dovoljenja; 

- je bil v dveh primerih ustavljen postopek v zvezi s pridobitvijo statusa radijskega PPP. 

V obeh primerih se je postopek zaustavil, ker sta vložnika na Agencijo naslovila 

izjavo, v kateri sta navedla, da umikata zahtevo za dodelitev statusa, pri čemer je eden 

izmed vložnikov zadevno vlogo preklical začasno, in sicer zaradi namena pridobitve 

dodatno zahtevane dokumentacije; 
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- je Agencija v petih primerih zavrnila vlogo v zvezi s spremembami radijskega 

dovoljenja in v enem primeru vlogo za pridobitev zadevnega dovoljenja. Pri tem je v 

dveh primerih bila vloga zavrnjena, ker je vložnik na zahtevo Agencije ni dopolnil, v 

treh primerih je bila vloga zavrnjena zaradi njene pomanjkljivosti, čeprav jo je vložnik 

na zahtevo Agencije že enkrat predhodno dopolnil. V enem primeru pa bi sprejem 

vloge pomenil bistveno poseganje v temeljna izhodišča programskih vsebin radijskega 

programa vložnika, zato je bila vloga zaradi prevelikega odstopanja predlaganih 

sprememb, glede na obstoječe zahteve in omejitve dovoljenja, zavrnjena; 

- je bila zavrnjena ena vloga izdajatelju v zvezi s pridobitvijo statusa radijskega PPP, in 

sicer zaradi tega, ker vložnik ni bil izdajatelj radijskega programa oz. izdajatelj medija 

in tako posledično ni imel vloge aktivne stranke v zadevnem postopku. 

 

4.3 Interpretacija pridobljenih rezultatov 

 

Pridobljeni rezultati opravljene študije, ki smo jih predstavili v zgornjem razdelku, nam na 

tem mestu omogočajo, da odgovorimo na zastavljena raziskovalna vprašanja. Gremo po vrsti.  

 

Naše prvo raziskovalno vprašanje se je glasilo: Ali pri izdajateljih radijskih programov, ko so 

le-ti pridobili s strani regulatorja dovoljenje za izvajanje radijske dejavnosti v Republiki 

Sloveniji, prevladuje praksa prenosa ali odvzema dovoljenja? Pri analizi sekundarnih 

podatkov smo ugotovili (glej graf 4.7), da so radijski izdajatelji v obdobju 2004–2014 v 30 

primerih prenesli pravico do izvajanja radijske dejavnosti na drugo pravno osebo, pri čemer 

so morali ob tem izpolnjevati določene pogoje (5. odstavek 106. člena ZMed), kar je razvidno 

iz izdanih odločb Agencije. Zgovoren je podatek, ki smo ga pridobili, po katerem Agencija ni 

odvzela nobenega dovoljenja radijskim izdajateljem na podlagi izsledkov izvedenih 

strokovnih nadzorov. Pri tem je treba poudariti, da so radijski izdajatelji pri svojem delovanju 

velikokrat kršili zakonske zahteve in omejitve, ki izhajajo iz dovoljenj in ZMed, vendar do 

odvzema zadevnih dovoljenj v nobenem primeru ni prišlo. Ta podatek je na prvi pogled videti 

skoraj neverjetno vsakemu poznavalcu na področju radiodifuzije pri nas. Mi ga poskušamo 

interpretirati na naslednji način. Agencija je v proučevanem obdobju izvedla 133 strokovnih 

nadzorov, kar v povprečju pomeni 13,3 na leto oz. približno enega na mesec. 
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Ta obseg opravljenih nadzorov je v skladu s kadrovsko podhranjenostjo
48

 Agencije, ni pa v 

skladu z dejanskim stanjem obsega kršitev na podlagi anekdotske evidence. Agencija je v 

proučevanem obdobju imela v sektorju elektronskih medijev redno zaposlenih 8–9 

uslužbencev, ki so izvajali monitoring in strokovni nadzor. Večina radijskih izdajateljev, pri 

katerih so bile ugotovljene kršitve (v 78 %, medtem ko je bilo ostalim začasno in za določen 

rok preklicano radijsko dovoljenje), se je zganila v določenem roku, v katerem so imeli na 

voljo odpravo kršitev, in to dejansko naredila. Zato je na koncu prišlo do tega, da Agencija ni 

odvzela niti enega dovoljenja, kar bi nekateri lahko prehitro pripisali njeni popustljivosti.  

 

                  Graf 4.7: Modus operandi – 1: Prenos vs. odvzem dovoljenja   

 

 

Glede na dejstvo, da je bilo v proučevanem obdobju izdanih 196 dovoljenj, ugotavljamo, da 

so se radijski izdajatelji, sicer v relativno majhni meri (15,3 %), odločali za prenos dovoljenj 

na drugo pravno osebo. To pomeni, da prevladuje modus operandi prenosa dovoljenj v 

odnosu do odvzema radijskih dovoljenj (0 %). To si lahko interpretiramo tako, da radijski 

izdajatelji, ko so enkrat pridobili radijsko frekvenco na javnem razpisu in s tem dovoljenje za 

izvajanje radijske dejavnosti, le-to jemljejo kot redko dobrino, ki je niso kar tako pripravljeni 

izgubiti in ravno tako ne vrniti lastniku, tj. Republiki Sloveniji, pa tudi če zaradi ekonomskih 

ali drugih razlogov ne bi mogli sami izvajati svoje radijske dejavnosti. Takšno obnašanje je 

mogoče razumeti kot poskus, da se v skrajni instanci izognejo odvzemu, če niso več zmožni 

                                                           
48

 Ta podatek smo pridobili v organigramu Agencije, ki je objavljen na njeni spletni strani. Po naših 

podatkih ima makedonska Agencija za avdio in avdiovizualne medijske storitve štirikrat več 

zaposlenih na področju elektronskih medijev. 
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izpolnjevati pogojev in določil, ki so zapisani v dovoljenju. Temu manevru izdajateljev je 

treba tudi pripisati rezultat, da Agencija ni v tem obdobju trajno odvzela nobenega dovoljenja.  

 

Pri drugem raziskovalnem vprašanju nas je zanimalo, v kolikšni meri so se izdajatelji 

radijskih programov po pridobitvi dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti odločali za 

druge zakonske možnosti delovanja, kot je sprememba radijskega dovoljenja. V zvezi z 

zakonsko možnostjo spremembe radijskega dovoljenja pridobljeni podatki kažejo, da je bilo 

spremenjenih dovoljenj v proučevanem obdobju 139, kar predstavlja 71 % v odnosu do 

izdanih radijskih dovoljenj in štirikrat več v odnosu do prenesenih radijskih dovoljenj (glej 

graf 4.8) Iz tega sledi, da so se radijski izdajatelji v veliko večji meri odločali za spremembo 

kot za prenos radijskega dovoljenja. 

 

            Graf 4.8: Modus operandi – 2: Sprememba dovoljenj 

 

 

Radijski izdajatelji se za spremembo svojih veljavnih radijskih dovoljenj kot zakonske 

možnosti radijskega delovanja v vsakodnevni praksi odločajo zaradi namena po izognitvi 

sankciji kaznovalne narave s strani Agencije, in sicer odvzemu veljavnega radijskega 

dovoljenja. Pri tem je treba izvzeti primere, v katerih so radijski izdajatelji spreminjali svoja 

radijska dovoljenja bodisi zaradi prilagoditev dejanskemu stanju bodisi zaradi navedbe 

napačnih podatkov v vlogi za pridobitev dovoljenja. V analizi smo tako ugotovili, da se je 

slaba četrtina (23,8 %) sprememb radijskih dovoljenj zgodila v povezavi z radijskimi 

mrežami, da se 17,3 % vseh sprememb veže na povezovanje radijskih postaj in programov, a 
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6,5 % na spremembo osnovnih programskih pogojev zaradi vključitve radijske mreže v 

radijske programe. Zaradi spremembe programskih zahtev, kot so deleži lastne produkcije, 

deleži posameznih zvrsti programskih vsebin lastne produkcije in področje žanrske in 

tematske raznovrstnosti radijskega programa, se zgodi 15,1 % sprememb, ki so jih nato 

radijski izdajatelji upoštevali v okviru lastnega oddajanja in razširjanja programskih vsebin. 

Če temu dodamo zagotavljanje skladnosti časovnih pogojev v programskih zahtevah 

dovoljenja z ZMed in Splošnim aktom o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske 

dejavnosti, ki prinašajo naslednjih 12,2 %, pridemo do ugotovitve, da prvi štirje razlogi za 

spreminjanje od 27, podanih po vrstnem redu glede na odstotek pogostosti (glej str. 65–67) 

prinašajo več kot polovico vseh razlogov za spremembo radijskih dovoljenj. Nekateri razlogi 

so bili redkeje, nekateri pa so predstavljali samo po eno vlogo (gre za razloge od številke 19 

do 27). Takšen rezultat si lahko interpretiramo kot posledico manevrov radijskih izdajateljev, 

ki s spremembo radijskih dovoljenj poskušajo na relativno lahek način prilagajati lastna 

radijska dovoljenja novonastalim okoliščinam v etru. Takšen modus operandi je v skladu z 

zakonodajo in jim omogoča, da se izognejo praksi delovanja, ki bi bila v neskladju z medijsko 

zakonodajo, in morebitnim sankcijam s strani Agencije, ki bi lahko v hujših primerih 

pripeljalo do odvzema radijskega dovoljenja.  

 

Ali je prenos dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti kot praksa delovanja specifično 

značilen za radijske izdajatelje glede na regijo, v kateri imajo registriran svoj sedež podjetja? 

je predmet tretjega raziskovalnega vprašanja. V zvezi z raziskovalnim vprašanjem je na 

podlagi pridobljenih rezultatov mogoče odgovoriti, da so se za prenos dovoljenja kot prakso 

in zakonsko možnost delovanja na področju radijske dejavnosti odločali zlasti radijski 

izdajatelji, ki so imeli sedež v osrednji Sloveniji (vsi analizirani primeri konkretno v 

Ljubljani), in sicer v 43,4 % od vseh prenesenih dovoljenj (glej graf 4.9). Sledijo izdajatelji, ki 

so imeli sedež v regijah Pomurje (13,3 %) in Podravje (10 %). Medtem ko v obalno-kraški in 

notranjsko-kraški regiji v obdobju 2004–2014 noben delujoč radijski izdajatelj ni prenesel 

svojega radijskega dovoljenja na drugo pravno osebo. 

 

 

 

 

 

 



75 

 

Graf 4.9: Delež prenesenih radijskih dovoljenj v obdobju 2004–2014 glede na regijo, v   

                kateri so imeli izdajatelji v času prenosa sedež svojega podjetja  

 
 

Za osrednjeslovensko regijo, ki je najbolj razvita, je pričakovati, da imajo v njej svoj sedež 

podjetij različni radijski izdajatelji radijskih programov, kot tudi, da je na tem območju velika 

konkurenca na radijskem trgu in v etru. Na ta način je mogoče interpretirati pridobljen 

rezultat, da se je slaba polovica vseh prenesenih radijskih dovoljenj zgodila ravno na tem 

območju. Ne bi pa nas smelo presenetiti, da na območju obalno-kraške regije ni bilo nobenega 

prenosa radijskih dovoljenj v proučevanem obdobju. Namreč, če poznamo situacijo, ki se še 

posebej kaže v večletnem nerešenem problemu vdora italijanskih radijskih postaj v 

radiofrekvenčni prostor Slovenije
49

, je vsakdanji boj za preživetje toliko težji, da ob tem ni 

prostora za poseganje v prakso prenosa radijskih dovoljenj. V okviru veljavnega dovoljenja se 

                                                           
49

 Na podlagi poročil Sveta, v katerih je večkrat posebej poudarjal in izpostavljal ter neutrudno 

seznanjal Državni zbor o problematiki slabe slišnosti radijskih postaj ob zahodni meji, je Vlada RS v 

letu 2012 imenovala Medresorsko delovno skupino, pristojno za urejanje radiofrekvenčnega spektra z 

Italijansko republiko, in sicer za namen odprave motenj slovenskega radiofrekvenčnega spektra, tj. 

frekvenc, ki so mednarodno skoordinirane za slovenske radijske in televizijske postaje. Vendar kot 

izhaja iz zapisnikov Sveta, ni na razpolago nobenih podatkov ali informacij o delovni skupini v zvezi z 

njenimi doseženimi premiki in rezultati na tem področju.  
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je treba prilagoditi neugodnim okoliščinam, ki zadevajo radijske izdajatelje na tem sila 

občutljivem območju.  

 

V okviru četrtega raziskovalnega vprašanja, in sicer Ali je bil izdajateljem radijskih 

programov v proučevanem obdobju morebiti odvzet status radijskega programa posebnega 

pomena? Če da, kaj se nato v praksi dogaja s takšnimi radijskimi subjekti?, lahko na podlagi 

ugotovitev rečemo, da je Agencija v obdobju 2004–2014 odvzela status radijskega PPP štirim 

radijskim izdajateljem zaradi naslednjih razlogov: a) neizpolnjevanje predpisanega deleža 

regionalnih vsebin lastne produkcije, ki mora znašati vsaj 30 odstotkov oddajnega časa med 6. 

in 20. uro; b) nezadostno in neustrezno število ter vrste zastopanih programskih vsebin v 

tedenskih programskih radijskih shemah; c) neizpolnjevanje pogoja, v skladu s katerim bi 

moral radijski izdajatelj, ki je imetnik statusa študentskega radijskega PPP, biti študentska 

organizacija kot pravna oblika; č) neizpolnjevanje predpisanega deleža lokalnih vsebin lastne 

produkcije, ki mora znašati vsaj 20 odstotkov oddajnega časa med 6. in 20. uro in d) 

neizpolnjevanje pogoja glede zaposlitve treh delavcev za nedoločen delovni čas s polnim 

delovnim časom. V okviru študije smo tako ugotovili, da so radijski izdajatelji, ki jim je bil s 

strani Agencije odvzet zadevni status, bodisi nadaljevali svojo dejavnost brez statusa bodisi so 

ga ponovno pridobili, v enem primeru pa je bil radijski izdajatelj poslovno prevzet s strani 

drugega radijskega izdajatelja, ki mu je nato tudi spremenil ime radijske postaje. 

 

Zgovoren je podatek, da Agencija ni odvzela nobenega radijskega dovoljenja, medtem ko je 

zaradi neizpolnjevanja zakonskih pogojev in določil, kot vidimo, odvzela status radijskega 

PPP štirim radijskim izdajateljem. To pomeni, da je očitno težje izpolnjevati specifične 

pogoje za radijske PPP, še posebej v času gospodarske krize, kot to velja za radijske 

izdajatelje brez statusa. Ko v času krize preprosto zmanjka razpoložljivih finančnih sredstev, 

radijski izdajatelji s statusom radijskega PPP pridejo v situacijo, v kateri je posebej težko 

zaposlovati določeno število redno zaposlenih za nedoločen in polni delovni čas, za kar ima 

posledico v nezagotavljanju predpisanega deleža lokalnih in regionalnih vsebin lastne 

produkcije in neustreznem številu zastopanih različnih programskih vsebin. Iz tega izhaja, da 

je v obdobju krize bistveno težje imeti status radijskega PPP, navkljub splošnemu prepričanju, 

po katerem naj bi imeli radijski izdajatelji s statusom precejšne bonitete in prednosti v 

primerjavi z ostalimi (možnost kandidiranja na javnih razpisih za pridobitev finančnih 

sredstev za izvajanje programskih projektov ipd.). V primeru radijskih izdajateljev s statusom 

radijskega PPP manever s spremembo radijskega dovoljenja za namen prilagajanja 
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spremenjenim okoliščinam, ki je, kot smo zgoraj videli, pomagal izdajateljem brez statusa, v 

tem primeru ni igral nobene vloge.  

 

V zvezi z izvedenimi strokovnimi nadzori Agencije nad radijskimi izdajatelji za namen 

preverjanja skladnosti njihovega oddajanja in razširjanja programskih vsebin, glede na 

zakonske zahteve in omejitve ter določila, ki izhajajo iz dovoljenj in ZMed, nas je v okviru od 

5. do 8. raziskovalna vprašanja zanimalo: 

- Kolikšen je obseg kršitev določb in zakonskih omejitev, ki izhajajo iz radijskega 

dovoljenja in statusa radijskega programa posebnega pomena, s strani izdajateljev 

radijskih programov v obdobju 2004–2014? 

- Če so bile kršene, za katere zakonske določbe, izhajajoče iz radijskega dovoljenja in 

statusa radijskega programa posebnega pomena, pri tem gre? 

- Ali je strokovni nadzor regulatorja morebiti pokazal na kontinuirane kršitve določenih 

zahtev in omejitev, ki izhajajo iz radijskih dovoljenj in Zakona o medijih? 

- Kakšne ukrepe in sankcije je izrekel regulator radijskim izdajateljem ob ugotovitvi 

nepravilnosti pri izvajanju radijske dejavnosti? 

 

Ugotovitve študije kažejo, da je bilo v okviru 46 izvedenih strokovnih nadzorov ugotovljeno, 

da so radijski izdajatelji v obdobju 2004–2014 zakonske zahteve in omejitve kršili v 64 

primerih (glej graf 4.10). Ugotovljene kršitve izdajateljev, ki so delovali v neskladju z 

zahtevami in omejitvami ter določili, ki izhajajo iz dovoljenj in ZMed, so bile naslednje: 

 prekinjanje informativnih in dokumentarnih oddaj, ki so krajše od 30 minut, z oglasi; 

 prekoračitev obsega oglasov in drugih plačanih obvestil v programih radijskih PPP; 

 premajhen delež lastne produkcije v radijskih programskih vsebinah; 

 prekinjanje radijskih iger in režiranih radijskih oddaj, radiofonskih esejev, ki imajo 

kulturni, umetniški, izobraževalni ali znanstveni značaj, z oglaševalskimi vsebinami; 

 premajhen delež slovenske glasbe v dnevno oddajnem času glede na vso predvajano 

glasbo v radijskem programu izdajatelja; 

 neustrezno označevanje ponovitve radijskih oddaj; 

 informativno oglaševanje ni bilo označeno z akustičnimi znaki; 

 neupoštevanje programskih zahtev, ki izhajajo iz dovoljenja; 

 neustrezna navedba imena radijskega programa v etru; 
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 neustrezno predvajanje programskih vsebin v času razširjanja mrežnega dela radijskih 

programov v okviru radijske mreže; 

 nedelovanje radijskega programa za obdobje sedmih dni zaradi tehničnih težav in 

selitve v druge prostore in 

 neustrezno predvajanje programskih vsebin v času razširjanja mrežnega dela radijskih 

programov v okviru regionalne radijske mreže. 

 

               Graf 4.10: Število kršitev, ki jih je v okviru strokovnih nadzorov ugotovila       

                                 Agencija 

 

 

Na podlagi pridobljenih rezultatov lahko rečemo, da je Agencija v obdobju desetih let 

ugotovila v povprečju nekaj več kot šest kršitev s strani radijskih izdajateljev na leto. Ta 

podatek je toliko zgovoren sam zase, da ni potreben dodaten komentar. S samo identiteto 

prekrškarjev in pogostostjo kršitev se na tem mestu ne bomo ukvarjali.   

 

V zvezi s kršitvami smo s pomočjo svoje študije ugotovili in identificirali kontinuirano 

ponavljajoče se tri vrste kršitev (glej graf 4.11) radijskih izdajateljev, in sicer:  

1) neustrezno upoštevanje programskih zahtev. Določeni radijski izdajatelji namreč niso v 33 

% od vseh kršitev zagotavljali programskih shem in oddajali programskih vsebin v etru 

radijskih postaj, kot je to zakonsko določeno in opredeljeno v njihovih izdanih dovoljenjih;  

 

2) neustrezna identifikacija imena v radijskem etru. V radijskih dovoljenjih je eksplicitno 

navedeno, s kakšnim imenom se identificira posamezen radijski program v etru v oddajnem 

času, a v 12 % od vseh ugotovljenih kršitev ni bilo tako;  
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3) kršitev v obliki neustreznega deleža lastne produkcije v dnevnem oddajnem času v 

radijskih programih izdajateljev predstavlja 11 % vseh ugotovljenih kršitev.  

 

Vse tri izstopajoče vrste kršitev skupaj predstavljajo 56 % vseh kršitev zakonskih zahtev in 

omejitev ter določil, ki izhajajo iz dovoljenj in ZMed, ki jih je v strokovnih nadzorih 

ugotovila Agencija.  

 

         Graf 4.11: Kršitve, ki jih je Agencija kontinuirano ugotavljala v strokovnih nadzorih 

 
 

Po našem mnenju imajo ugotovljene kontinuirane kršitve, ki predstavljajo dobro polovico 

vseh kršitev, svoj vzrok v okoliščinah, ki zaznamujejo vsakodnevno prakso: z namenom po 

pridobitvi radijskih frekvenc so namreč radijski izdajatelji prisiljeni, da prilagajajo svojo 

programsko ponudbo (shemo) »targetiranemu« javnemu razpisu za namen zmage, ne pa 

tistemu, kar bi predstavljalo program, ki bi bil uspešen v vsakodnevnem oddajanju in 

razširjanju programskih vsebin. Za radijske izdajatelje je bilo tako pomembno, da zmagajo na 

razpisu in pridobijo frekvenco v skladu s pogoji javnega razpisa. Ko so pridobili radijsko 

dovoljenje, so začeli razmišljati tržno, kar pomeni producirati in predvajati radijski program, 

ki bo pritegnil poslušalce in posledično oglaševalce. Na podlagi podatka o pogostosti 

izvajanja strokovnih nadzorov Agencije, in sicer v povprečju enega na mesec, so pravilno 

domnevali, da je verjetnost, da bo regulator preverjal njihovo izpolnjevanje pogojev in določil 

iz radijskega dovoljenja, izjemno majhna. Ne nazadnje, če bi Agencija ugotovila kršitve, bi 

radijski izdajatelji uporabili možnost, da odpravijo ugotovljene nepravilnosti (kar jih je v 78 

% v praksi tudi počelo), ali pa bi v najslabšem primeru lahko spremeninili svoje veljavno 
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radijsko dovoljenje. Iz tega izhaja, da se v okviru njihovega modusa operandi praktično ni 

treba bati »brezzobega tigra«, kar se je s pridom izkoriščalo.  

 

V zvezi z urejevalnimi ukrepi in sankcijami kaznovalne narave je Agencija na podlagi 

ugotovitev izvedenih strokovnih nadzorov v proučevanem obdobju radijskim izdajateljem 

izrekla: a) 46 urejevalnih ukrepov z namenom odprave ugotovljenih kršitev, pri čemer je od 

tega v 31 primerih določila enomesečni rok za odpravo nepravilnosti, v 11 primerih 

dvomesečni rok, v dveh primerih trimesečni rok in ravno tako v dveh primerih štirimesečni 

rok; b) šest začasnih preklicev radijskega dovoljenja (v enem primeru je preklic veljal med 

00.00 in 1.00 uro, v štirih primerih med 00.00 in 2.00 uro in v enem primeru med 00.00 in 

6.00 uro) in c) štiri odvzeme statusa radijskega PPP. 

 

S tem smo odgovorili na vsa zgoraj zastavljena raziskovalna vprašanja, ki so nam 

predstavljala vodilo v empirični kvalitativni raziskavi.  

 

 

5 ZAKLJUČEK 

 

Za namen identificiranja modus operandija radijskih izdajateljev po pridobitvi dovoljenja za 

izvajanje radijske dejavnosti in statusa radijskega programa posebnega pomena (PPP) v 

obdobju 2004–2014 smo izvedli analizo sekundarnih podatkov, pridobljenih iz dokumentov 

soregulatorjev s področja regulacije radijske dejavnosti v Republiki Sloveniji (RS). Na 

podlagi pridobljenih rezultatov smo v zgornjem razdelku ugotovili, da so se v okviru izvajanja 

lastne dejavnosti radijski izdajatelji odločali tudi za druge zakonske možnosti delovanja. Tako 

so po pridobitvi radijskih dovoljenj poleg tehničnih karakteristik spreminjali tudi osnovne 

programske zahteve, ki so jih nato upoštevali pri oddajanju in razširjanju radijskih 

programskih vsebin v kontekstu na novo izdanih radijskih dovoljenj. Nekateri radijski 

izdajatelji so v proučevanem obdobju svoje prvotno izdano dovoljenje spreminjali tudi po 

večkrat, drugi pa so se odločali za prenos pravice izvajanja radijske dejavnosti na drugo 

pravno osebo, pri čemer smo zasledili tudi primere, v katerih je samostojni podjetnik prenesel 

svoje dovoljenje na pravno osebo, medtem ko primera v obratni smeri analiza ni pokazala. 

Poleg tega je analiza ugotovitev izvedenih strokovnih nadzorov Agencije nad radijskimi 

izdajatelji pokazala, da slednji v dobri tretjini primerov niso delovali v skladu z zakonskimi 

zahtevami in omejitvami ter določbami iz dovoljenj in Zakona o medijih (ZMed). Med 
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drugim so posamezni izdajatelji, ki so imeli več kot eno radijsko dovoljenje pri vseh radijskih 

dovoljenjih, ki so jih imeli, kršili določene zakonske določbe. Res je, da je nato večina (78 %) 

radijskih izdajateljev po izdaji urejevalnih ukrepov s strani Agencije z namenom odprave 

ugotovljenih nepravilnosti slednje odpravila ter s tem zagotovila nadaljnjo skladnost svojega 

radijskega oddajanja in razširjanja programskih vsebin z določbami, izhajajočimi iz radijskih 

dovoljenj in ZMed. Slednje pa ne moremo trditi za deset primerov, v katerih je Agencija na 

podlagi predhodnih ugotovitev strokovnega nadzora, izdanih urejevalnih ukrepov, pozivov 

izdajateljem po zagotovitvi skladnosti programskega delovanja z zakonskimi zahtevami ter 

dodatnimi analizami programskih vsebin izdajateljev, bodisi začasno preklicala radijsko 

dovoljenje za določeno časovno obdobje na določen dan bodisi odvzela status radijskega PPP. 

 

V magistrski nalogi smo realizirali v uvodu zastavljene cilje, saj smo s pomočjo izvedene 

analize na podlagi pridobitve sekundarnih podatkov na osnovi originalnih dokumentov 

soregulatorjev prepoznali način delovanja radijskih izdajateljev v vsakodnevni praksi v 

proučevanem obdobju, ko so le-ti pridobili zadevna dovoljenja in statuse. Ravno tako 

menimo, da smo v zadostni meri argumentirano odgovorili na vseh osem zastavljenih 

raziskovalnih vprašanj. Na podlagi pridobljenih rezultatov in njihove analize ter interpretacije 

smo zastavili temelj, na katerem je možno formulirati predloge za namen izboljšanja stanja na 

proučevanem področju:  

 

1) ker smo pri izvedeni analizi ugotovili, da v številnih primerih Svet ni pridobil 

povratne informacije v zvezi z dodeljenimi dovoljenji, statusi in izvedenimi 

strokovnimi nadzori, za katere je Svet dal predhodno mnenje ali pobudo in o čemer bi 

lahko razpravljal na svojih sejah (kar je razvidno iz naše analize zapisnikov Sveta v 

proučevanem obdobju), bi za namen izboljšanja načina dela bilo treba v protokol o 

sodelovanju med Svetom in Agencijo vnesti določbo, v skladu s katero bi Agencija 

bila avtomatično zavezana Svetu, da posreduje zadevno dokumentacijo, ne da bi Svet 

to vsakič eksplicitno zahteval; 

 

2) spremembe zakonskih pristojnosti Sveta, ki po trenutno veljavni medijski 

zakonodaji med drugim daje predhodna mnenja za dodelitev, prenos in odvzem 

radijskega dovoljenja ter za dodelitev in odvzem statusa radijskega PPP, ki so za 

Agencijo nezavezujoča, na način, da pridobi t. i. diskrecijsko pravico, ki bi omogočala, 

da so mnenja Sveta kot soregulatorja elektronskih medijev v zvezi z vlogami radijskih 
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izdajateljev glede zgoraj navedenega zavezujoča. V raziskavi smo, čeprav to ni bil naš 

raziskovalni fokus, opazili, da je Agencija v nekaj primerih sprejela odločitve, ki so 

bile v nasprotju s predhodnim mnenjem Sveta. 

 

3) ustanovitev in sistematična ureditev ter ažurno posodabljanje razvida lastnikov 

elektronskih medijev v RS, ki bi preprečil sedanje netransparentno lastništvo 

izdajateljev medijev, ki bi ga vodil in z njim upravljal Svet; 

 

4) redefinicija pomena, vloge in poslanstva posebnih radijskih programov, ki so v 

skladu z veljavno medijsko zakonodajo definirani kot radijski PPP, še posebej v luči 

neusmiljene komercializacije radijskih storitev, čemur je smer začel »tlakovati« že 

Zakon o glasilih iz leta 1994. Proces komercializacije radijskih storitev in produktov 

ter koncentracija lastništva neusmiljeno in kot »hegemon biča« predznak lokalnosti in 

regionalnosti radijskih izdajateljev v RS; 

 

5) sprememba 105. in 106. člena ZMed v povezavi s Splošnim aktom o dovoljenju za 

izvajanje radijske in televizijske dejavnosti, v skladu s katerima bi moral Svet kot 

strokovno telo izdajati dovoljenja za izvajanje radijske dejavnosti. Medtem ko bi 

Agencija na podlagi svojih procesnih pristojnosti v okviru strokovnih nadzorov 

preverjala skladnost razširjanja in oddajanja programskih vsebin s strani radijskih 

izdajateljev glede na zahteve in omejitve, izhajajoče iz zadevnih dovoljenj. Na podlagi 

pridobljenih ugotovitev in izsledkov nadzora Agencije bi Svet nato odločal, ali se 

izdajatelju odvzame bodisi dovoljenje ali radijsko frekvenco bodisi status radijskega 

PPP; 

 

6) dodeljevanje radiofrekvenčnih resursov prek instrumenta javnega razpisa, pri čemer 

bi moral radijski izdajatelj, ki bi le-tega pridobil, zanj odšteti zakonsko določeno 

nadomestilo za časovno obdobje, ki bi mu bilo dodeljeno50; 

 

                                                           
50

 Na tem mestu izpostavljamo obstoječi predlog Sveta, ki izhaja iz njegove lastne ocene stanja na 

področju radiodifuzije v RS iz leta 2011. Slednje je Svet predlagal zaradi nastalih posledic stihijskega 

dodeljevanja radiofrekvenčnih resursov (radijskih frekvenc) radijskim izdajateljem v preteklosti. Gre 

za redko dobrino, ki jo ponudnik na razpisu po sedanji ureditvi pridobi dobesedno brezplačno. Zelo 

pogosto pa se zgodi, da jo potem preprosto proda, včasih za resne vsote, če gre za frekvenco, ki je 

programsko in ekonomsko atraktivna.   
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7) formuliranje zakonskega določila, po katerem bi radijski izdajatelji lahko pridobili 

radijsko dovoljenje in kasneje na podlagi instrumenta javnega razpisa radijske 

frekvence, samo ob predpostavki, da bodo v primeru, če zaidejo v težave, od 

programskih do finančnih, in bosta s tem posledično ogrožena njihovo razširjanje 

programskih vsebin in radijsko oddajanje, vrnili radiofrekvenčni resurs (pridobljeno 

radijsko frekvenco na javnem razpisu) nazaj Republiki Sloveniji kot njenemu lastniku. 

Na ta način bi vrnjena radijska frekvenca kot javna dobrina ponovno postala predmet 

naslednjih javnih razpisov, v okviru katerih bi se na podlagi izpolnjevanja pogojev s 

strani zainteresiranih ponudnikov zadevna frekvenca ponovno dodelila. S tem bi 

odpadla zakonska možnost prenosa radijskih dovoljenj, ki danes v praksi omogoča 

odkupe ter prevzeme radijskih postaj in programov ter predstavlja bližnjico, po kateri 

je mogoče priti do radijske frekvence, ne da bi predhodno radijski izdajatelj zmagal na 

javnem razpisu, kar pa je veljalo vse za tiste, ki so radijsko frekvenco predhodno 

pridobili. Takšen način delovanja je nepravičen in diskriminatoren do vseh ostalih 

radijskih izdajateljev, ki so do radijske frekvence prišli na pošten način prek zmage na 

javnih razpisih pod pogoji, ki so veljali enako za vse ponudnike.  

 

8) priprava kvalitetne strategije razvoja
51

 radijskih in televizijskih programov v RS. 

 

V kontekstu pridobljenih spoznanj in ugotovitev iz izvedene analize smatramo, da za stanje na 

področju radiodifuzije in v njenem okviru zlasti radijske dejavnosti nosi izključno 

odgovornost država in v njenem imenu izvršilna veja oblasti prek Ministrstva za 

izobraževanje, znanost in šport, ki določa vlogo in pristojnosti neodvisnega regulatornega 

organa, tj. Agencije, ki je odgovorna vladi in deluje na podlagi Zakona o elektronskih 

komunikacijah, in Ministrstva za kulturo, ki je v RS pristojno za medije. Prav tako svoj del 

odgovornosti nosi zakonodajna veja oblasti, tj. Državni zbor, ki je ustanovitelj Sveta kot 

neodvisnega strokovnega telesa, ki mu pristojnosti določa Zakon o medijih. V tem kontekstu 

in na tem mestu velja še enkrat posebej poudariti eno izmed zanimivih ugotovitev naše 

analize, in sicer, da v prvi polovici leta 2015 v RS na področju regulacije in nadzora 

elektronskih medijev še vedno nimamo strategije razvoja radijskih in televizijskih programov. 

 

                                                           
51

 Naš raziskovalni fokus se je sicer nanašal izključno na radio, vendar pa mora bodoča strategija 

zajemati in razdelati obe kompleksni področji, ki se torej nanašata na razvoj radia in televizije v 

prihodnosti. 
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Na podlagi izsledkov lastne študije in v povezavi z identifikacijo anomalij, ki smo jih navedli 

v okviru teoretične podlage pričujočega magistrskega dela, na koncu ne moremo, ne da bi 

izpostavili pojave, ki zavirajo razvoj radijske dejavnosti v RS: 

1) Glede na številčnost populacije slovenske družbe je v radijskem prostoru v tem trenutku 

preveč radijskih izdajateljev, in sicer v etru trenutno oddaja kar 89 radijskih postaj (od tega je 

osem radijskih postaj javnega zavoda RTVSLO). V tem smislu bi bilo treba razmišljati o neke 

vrste redukciji števila delujočih radijskih postaj, pri čemer bi bilo pri tem treba nujno določiti 

ustrezne kriterije, s pomočjo katerih bi preprečili potencialno izroditev v eliminacijo 

določenih radijskih izdajateljev. V tem primeru bi več kot očitno zelo prav prišla neobstoječa 

strategija razvoja radijskih in televizijskih programov v RS. 

 

2) Zaradi velike koncentracije radijskih postaj in radijskih izdajateljev na določenih območjih 

pri nas prihaja do unifikacije radijskih storitev in produktov (kar je pripeljalo do tega, da 

imajo poslušalci vtis, kot da bi poslušali eno in isto radijsko postajo na vseh frekvencah), saj 

namreč posledično veliko radijskih postaj zasleduje zgolj cilj po doseganju čim večjega 

deleža poslušanosti, ob tem pa zapostavlja tako segmentacijo kot kakovost radijske 

programske ponudbe. Tako velikokrat prihaja do neracionalnega razmisleka posameznikov ali 

skupine, ki se odločijo ukvarjati z radijsko dejavnostjo le na podlagi želje po čim večji 

poslušanosti in prepoznavnosti, kar pa jim nikakor ne omogoča ustrezne profilacije radijskega 

medija v okolju in med ciljnim poslušalstvom, kaj šele preživetje na slovenskem radijskem 

trgu. 

 

3) V zvezi s prepoznanim načinom delovanja radijskih izdajateljev je na koncu nujno treba 

poudariti, da slednji niso tisti, ki določajo zakonsko-pravni okvir delovanja na področju 

radijske dejavnosti. Ob ugotovljenih kršitvah radijskih izdajateljev v okviru njihovega 

delovanja se nam v kontekstu liberalizacije in pluralizacije ter regulacije elektronskih medijev 

posledično zastavljata naslednji vprašanji: a) Ali so radijski izdajatelji kršili zakonska 

določila in zahteve ter omejitve, ki izhajajo iz dovoljenj in ZMed zaradi tega, ker so morebiti 

smatrali, da bodo s tem ustvarili večji profit, kot bi ga v primeru, če bi delovali v skladu z 

medijsko zakonodajo? in b) Ali so zakonski predpisi medijske zakonodaje morebiti »preživeti« 

in kot taki ne vzdržijo izzivov današnjega medijskega in poslovnega življenja, zato posledično 

izdajatelji niso mogli zagotavljati skladnosti razširjanja lastnih programskih vsebin z 

zakonskimi določili?  
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Predpostavljamo, da zadevni vprašanji nakazujeta temeljno izhodišče za namen nadaljnjega 

raziskovanja na področju predmeta pričujočega magistrskega dela. V prihodnjih raziskavah bi 

se bilo zlasti treba fokusirati na proučevanje razvojnih trendov in inovacij na področju 

elektronskih in t. i. novih medijev, »testiranje« vzdržnosti in smiselnosti trenutno veljavne 

medijske zakonodaje, ki je bila sprejeta v nekih drugih časih, ko so bile tudi razmere bistveno 

drugačne. Te raziskave bi lahko prispevale k odkrivanju številnih anomalij
52

 v sedanji 

medijski zakonodaji, ki onemogočajo normalno delovanje medijski industriji. Raziskave bi 

lahko med drugim izvedli s pomočjo uporabe fokusne skupine kot kvalitativne metode 

zbiranja podatkov, v okviru katere bi bili vključeni npr. predstavniki soregulatorjev 

elektronskih medijev (Agencija, Svet), zakonodajalca (Odbor za kulturo Državnega zbora), 

izvršilne veje oblasti (Ministrstvo za kulturo, ki je pristojno za medije), zainteresiranih 

izdajateljev medijev, novinarji, uredniki, Združenja radiodifuznih medijev, ki deluje v okviru 

Medijske zbornice pri GZS, Obrtno-podjetniške zbornice ipd. Prav tako pogrešamo 

kvantitativne in kvalitativne empirične raziskave, ki bi se nanašale na diagnozo stanja na 

področju elektronskih medijev pri nas, ki bi vključevale vpliv kulturnih, ekonomskih, 

                                                           
52

 Svet je s svojimi aktivnostmi v zvezi z identificiranjem anomalij, ki so prisotne v vsakodnevni 

medijski praksi pričel v letu 2012 in se s tem aktivno ukvarjal tudi v letu 2013, ko je med drugim 

pozval vse deležnike, izdajatelje medijev in drugo zainteresirano javnost, da posredujejo zaznane 

anomalije, ustanovil delovno skupino za pripravo predloga besedila sprememb ter organiziral 

sestanke, v okviru katerih je z radiodifuznimi deležniki obravnaval zadevno problematiko. Slednje je 

omogočalo identificiranje določenih anomalij, ki delujejo zaviralno in onemogočajo normalno 

delovanje medijskim ustvarjalcem: 1) pretirana regulacija televizijskih in radijskih programov v 

primerjavi s tiskom in spletom; 2) nerealno določene kvote lastne produkcije za lokalne in regionalne 

radijske in televizijske programe; 3) zastarel in nepraktičen način podeljevanja radijskih dovoljenj po 

frekvencah namesto po območjih; 4) Svet daje v primeru začasnega preklica in odvzema dovoljenja 

samo predhodna mnenja, medtem ko bi bilo smiselno, da bi v zvezi s takšnimi odločitvami podajal 

soglasja; 5) previsoke kvote slovenske glasbe glede na obseg slovenske glasbene produkcije; 6) 

nefleksibilne določbe lastne produkcije za radijske in televizijske programe; 7) pomanjkljiva znanja 

uradnikov s področja intelektualne lastnine, ki odločajo o vpisu podobnih imen medijev v razvid 

medijev; 8) prevzem in povezovanje radijskih programov v radijske mreže in regionalno radijsko 

mrežo lokalnih radijskih postaj; 9) neustrezna regulacija kabelskih operaterjev; 10) neustrezno 

označevanje programskih vsebin s strani izdajateljev glede na izvor produkcije programskih vsebin; 

11) nesmiselnost določitve enakega deleža lastne produkcije tako med letom kot v času počitnic in v 

obdobju praznikov; 12) neustreznost izvajanja strokovnih nadzorov s strani Agencije; 13) 

problematika nevpisanosti tujih izdajateljev, ki razširjajo programske vsebine prek t. i. oglasnih oken 

na slovenskem medijskem trgu, v razvid medijev; 14) še vedno neustanovljen register neodvisnih 

avdiovizualnih producentov, ki bi ga vodilo in z njim upravljalo ter ga ažurno posodabljalo 

Ministrstvo za kulturo (SRDF 2012, str. 54–64). Zaradi razsežnosti in obsežnosti zaznanih zakonskih 

anomalij, razumljenih kot protislovnih določil, ki v vsakodnevni praksi onemogočajo izpolnjevanje 

poslanstva medijskih deležnikov, bi se bilo nujno potrebno, s pomočjo znanstvenega pristopa, ki ga 

predlagamo zgoraj, sistematično lotiti raziskovanja in proučevanja zadevnih pojavnih odklonov, ki 

onemogočajo normalno delovanje na področju radiodifuzije pri nas ter zavirajo njen nadaljnji razvoj. 
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pravnopolitičnih in tehnoloških dejavnikov na delovanje medijskih podjetij. Poleg tega bi 

prav prišli izvedeni poglobljeni intervjuji s ključnimi deležniki na področju radijske 

dejavnosti, ki bi razsvetlili gonilnike in zaviralce razvoja radiodifuzije na Slovenskem. Vse te 

raziskave bi imele poleg teoretične tudi praktično aplikativnost, posebej za zakonodajalca in 

soregulatorje na proučevanem področju.  

 

Na koncu pa še tole. Zgoraj izvedeno empirično študijo, pridobljene ugotovitve, spoznanja in 

formulirane ter podane predloge za namen izboljšanja stanja v zvezi s proučevanim 

predmetom in ob tem porajajoča se pričakovanja je treba razumeti kot naš poskus skromnega 

doprinosa k osvetlitvi stanja na področju regulacije radijske dejavnosti pri nas. Zavedamo se, 

da izhajajo iz duha časa oz. trenutnega stanja stvari na proučevanem področju. Pravi izziv 

ostaja, kako preseči to zatečeno stanje, s katerim ne moremo biti zadovoljni. Tukaj vidimo 

izziv za vse deležnike, ki se bodo v prihodnosti morali spoprijeti z odpravljanjem večletnega 

zamujanja pri evropeizaciji radiodifuzije in našega medijskega prostora v celoti. 
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Priloga 1: Obrazec za izvedbo pregleda in analize zapisnikov Sveta za radiodifuzijo za 

obdobje 2004–2014 

Pregled zapisnikov sej Sveta za radiodifuzijo (2004–2014):   

Podaja predhodnih mnenj Sveta (radijska dovoljenja in statusi radijskega programa posebnega 

pomena - PPP) 

 

Leto K izdaji 

RA
53

 

dovoljenja 

K prenosu 

RA 

dovoljenja 

Sprememba 

RA 

dovoljenja 

Začasni 

preklic RA 

dovoljenja 

K 

odvzemu 

RA 

dovoljenja 

K 

dodelitvi 

statusa 

RA PPP 

K 

odvzemu 

statusa 

RA PPP 

2004  

 

      

2005  

 

      

2006  

 

      

2007  

 

      

2008  

 

      

2009  

 

      

2010  

 

      

2011  

 

      

2012  

 

      

2013  

 

      

2014  

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
53

 RA je kratica za »radijsko«. 



 
 

Priloga 2: Obrazec za analizo izdanih, spremenjenih, prenesenih, začasno preklicanih in 

odvzetih dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti za obdobje 2004–2014 

Analiza radijskih dovoljenj za izvajanje radijske dejavnosti v Republiki Sloveniji  

v obdobju 2004–2014 

 

Leto Izdana RA 

dovoljenja 

Prenos RA 

dovoljenj 

Spremembe RA 

dovoljenja 

Začasni preklic 

RA dovoljenj 

Odvzem RA 

dovoljenj 

2004 

 

     

2005 

 

     

2006 

 

     

2007 

 

     

2008 

 

     

2009 

 

     

2010 

 

     

2011 

 

     

2012 

 

     

2013 

 

     

2014 

 

     

 

  



 
 

Priloga 3: Obrazec za pregled odločb o dodeljenih in odvzetih statusih radijskega 

programa posebnega pomena (PPP) v obdobju 2004–2014 

Pregled odločb soregulatorjev v zvezi z dodeljenimi in odvzetimo statusi radijskega PPP za 

obdobje 2004–2014 

 

Leto Dodelitev statusa 

radijskega PPP 

(lokalni, regionalni, 

študentski) 

Odvzem statusa 

radijskega PPP 

(lokalni, regionalni, 

študentski) 

Dodelitev statusa 

radijskega PPP 

(nepridobitni) 

Odvzem statusa 

radijskega PPP 

(nepridobitni) 

2004 

 

    

2005 

 

    

2006 

 

    

2007 

 

    

2008 

 

    

2009 

 

    

2010 

 

    

2011 

 

    

2012 

 

    

2013 

 

    

2014 

 

    

 

  



 
 

Priloga 4: Obrazec za pregled in analizo izsledkov strokovnih nadzorov nad radijskimi 

izdajatelji v obdobju 2004–2014 

Pregled in analiza izsledkov in ugotovitev v zvezi z izvedenimi strokovnomi nadzori regulatorja 

nad radijskimi izdajatelji v obdobju 2004–2014 

 

Leto Izvedeni strokovni nadzori nad 

splošnokomercialnimi in 

specializiranimi (lokalni, regionalni, 

študentski, nepridobitni) radijskimi 

postajami 

Kršitve zahtev in 

omejitev, ki izhajajo iz 

radijskih dovoljenj 

 

Kršitve zahtev in 

omejitev, ki izhajajo iz 

Zakona o medijih 

(ZMed) 

 

 

2004 

 

   

2005 

 

   

2006 

 

   

2007 

 

   

2008 

 

   

2009 

 

   

2010 

 

   

2011 

 

   

2012 

 

   

2013 

 

   

2014 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Priloga 5: Izdajatelji radijskih programov, ki so imetniki odločbe o dovoljenju za 

izvajanje radijske dejavnosti v Republiki Sloveniji 

št. Ime radijskega programa Imetnik dovoljenja za izvajanje 

radijske dejavnosti 

1. 1TR (EN-TE-ER) NTR, Logatec, d.o.o. 

2. 

A-radio 

RADIJSKO ZDRUŽENJE A-RADIO 

ŽALEC 

3. Alpski val RADIO KOBARID d.o.o. 

4. Europa 05 BRUS MEDIJI, d.o.o. 

5. Koroški radio KOROŠKI RADIO d.o.o. Slovenj Gradec 

6. Mariborski radio Študent - Marš ZAVOD MARŠ 

7. Moj Radio 1 MOJ RADIO, BORIS SUŠIN S.P. 

8. MojRadio MOJ RADIO, BORIS SUŠIN S.P. 

9. Pomurski madžarski radio - Muravidéki magyar 

rádió RTV SLOVENIJA 

10. R94 RADIO 94 d.o.o. Postojna 

11. Radio 1 107,9; ENA LJ RADIO PRO 1 d.o.o. 

12. Radio 1 Dolenjska; ENA NM RADIO PRO 1 d.o.o. 

13. Radio 1 Krvavec; ENA KR RADIO PRO 1 d.o.o. 

14. Radio 1 Obala; ENA KP RADIO PRO 1 d.o.o. 

15. Radio 1 Portorož; ENA PO RADIO PRO 1 d.o.o. 

16. Radio 1 Primorska; ENA NG RADIO PRO 1 d.o.o. 

17. Radio 1 Štajerska; ENA MB RADIO PRO 1 d.o.o. 

18. Radio Aktual RGL, d.o.o, Ljubljana 

19. Radio Aktual Obala RGL, d.o.o, Ljubljana 

20. Radio Aktual Studio D STUDIO D d.o.o. 

21. RADIO ANTENA CELJE;  

ANTENA C ŠPRAH d.o.o., Škofja vas 

22. Radio Antena Gorenjska; Antena G RADIO BELVI, d.o.o. 

23. Radio Antena Ljubljana; Antena LJ RADIO ANTENA d.o.o., Ljubljana 

24. RADIO ANTENA MARIBOR; ANTENA M ŠPRAH d.o.o., Škofja vas 

25. Radio Antena Štajerska; Antena S RADIO ANTENA d.o.o., Ljubljana 

26. RADIO ANTENA VELENJE; ANTENA V ŠPRAH d.o.o., Škofja vas 

27. Radio Bakla RADIO PRO 1 d.o.o. 

28. RADIO BREZJE RADIO BREZJE d.o.o. 

29. Radio Capodistria RTV SLOVENIJA 

30. Radio Capris RADIO CAPRIS d.o.o. 

31. Radio Celje NT&RC d.o.o. Celje 

32. RADIO CELJSKI VAL RADIO PRO 1 d.o.o. 

33. Radio Center Celje RC SAVINJSKA, d.o.o. 

34. Radio Center Dolenjska RADIO CENTER d.o.o. 

35. Radio Center Koroška RC SAVINJSKA, d.o.o. 

36. RADIO CENTER SLOVENIJA RADIO CENTER d.o.o. 

37. RADIO CENTER ZASAVJE RADIO CENTER d.o.o. 

38. RADIO CENTER PRIMORSKA NOVA NOVA d.o.o. Ajdovščina 

39. Radio City RADIO CITY d.o.o. 



 
 

40. Radio Ekspres R GAMA - MM d.o.o., Ljubljana 

41. Radio Geoss MAHKOVEC Š & D, d.n.o., Litija 

42. Radio Goldi - Savinjski val RADIO PRO 1 d.o.o. 

43. Radio Gorenc RADIO GORENC d.o.o. 

44. Radio Grom GLASNIK d.o.o. 

45. Radio HIT R DOMŽALE d.o.o. 

46. Radio KAOS, konvergenčni audio sistemi SKUPINA KAOS, d.o.o. 

47. RADIO KOPER /RADIO KP/ RTV SLOVENIJA 

48. RADIO KRANJ - GORENJSKI MEGASRČEK RADIO KRANJ, d.o.o. 

49. Radio Krka RADIO KRKA Novo mesto, d.o.o. 

50. Radio Kum Radio Kum Trbovlje, d.o.o. 

51. Radio Laser Slovenj Gradec LASERR d.o.o. 

52. Radio Maribor RTV SLOVENIJA 

53. RADIO MAXI RADIO MAKSI d.o.o. 

54. RADIO MURSKI VAL RADIO MURSKI VAL, d.o.o. 

55. Radio NET FM RADIO NET d.o.o. 

56. Radio Odeon RADIO PRO 1 d.o.o. 

57 RADIO ODMEV RADIO CERKNO d.o.o. 

58. Radio Ognjišče RADIO OGNJIŠČE d.o.o. Koper 

59. Radio Orion INTERTEH, d.o.o. 

60. Radio Pohorje B.&B.BELNA d.o.o. 

61. Radio Prlek ZAVOD ZA INFORMIRANJE ORMOŽ 

62. Radio Ptuj RADIO TEDNIK Ptuj d.o.o. 

63. Radio Radio RADIO MAKSI d.o.o. 

64. RADIO RADLJE RADIO RADLJE d.o.o. 

65. Radio Robin RADIO ROBIN d.o.o. 

66. Radio Rogla NOVICE, d.o.o., 

67. Radio Romic ZVEZA ROMOV SLOVENIJE 

68. Radio S ABC Studio d.o.o. 

69. RADIO SALOMON RGL, d.o.o, Ljubljana 

70. Radio Slovenia International/Radio SI RTV SLOVENIJA 

71. RADIO SLOVENIA, prvi program – 

PROGRAM A1 /A1/ RTV SLOVENIJA 

72. RADIO SLOVENIJA, drugi program - 

PROGRAM VAL 202 /VAL 202/ RTV SLOVENIJA 

73. RADIO SLOVENIJA, tretji program - 

PROGRAM ARS /ARS/ RTV SLOVENIJA 

74. Radio Slovenske gorice RADIO SLOVENSKE GORICE d.o.o. 

75. RADIO SORA RADIO SORA, d.o.o. 

76. Radio Sraka SRAKA INTERNATIONAL d.o.o. 

 

77. RADIO ŠTAJERSKI VAL 

RADIO ŠTAJERSKI VAL d.o.o. Šmarje 

pri Jelšah 

78. Radio Študent Zavod RŠ 

79. RADIO TOP B.&B.BELNA d.o.o. 

80. RADIO TRIGLAV RADIO TRIGLAV JESENICE, D.O.O. 

81. RADIO UNIVOX UNIVOX d.o.o. 



 
 

82. RADIO URBAN RADIO URBAN d.o.o. 

83. RADIO VELENJE NAŠ ČAS, d.o.o. 

84. Radio Veseljak Lisca RGL, d.o.o, Ljubljana 

85. Radio Veseljak Posavje RGL, d.o.o, Ljubljana 

86. RADIO VESELJAK SI RGL, d.o.o, Ljubljana 

87. Radio Viva RADIO PRO 1 d.o.o. 

88. Radio Zeleni val ALPE ADRIA "ZELENI VAL" d.o.o. 

89. ROCK RADIO HSG d.o.o. 

Vir: SRDF, 2014a. 

 

  



 
 

Priloga 6: Seznam radijskih programov, ki so imetniki statusa programa posebnega 

pomena v Republiki Sloveniji 

št.  Status in ime radijskega 

programa 

Izdajatelj 

a) lokalni (7)   

1. Radio Robin Radio Robin, d.o.o. 

2. 
RADIO TRIGLAV 

RADIO TRIGLAV 

JESENICE, d.o.o. 

3. Radio Gorenc Radio Gorenc, d.o.o. 

4. RADIO UNIVOX UNIVOX, d.o.o. 

5. RADIO VELENJE Naš čas, d.o.o. 

6. RADIO ODMEV RADIO CERKNO d.o.o. 

7. Alpski val RADIO KOBARID d.o.o. 

b) regionalni (9)   

8. Radio Kum Radio Kum Trbovlje, d.o.o. 

9. RADIO KRANJ – GORENJSKI 

MEGASRČEK 
Radio Kranj, d.o.o. 

10. RADIO MURSKI VAL Radio Murski val, d.o.o. 

11. RADIO SORA Radio Sora, d.o.o. 

12. Radio Ptuj Radio Tednik Ptuj, d.o.o. 

13. Koroški radio Koroški radio, d.o.o. 

14. 
Radio Slovenske gorice 

Radio Slovenske gorice, 

d.o.o. 

15. 
RADIO ŠTAJERSKI VAL 

RADIO ŠTAJERSKI VAL, 

d.o.o. 

16. Radio Celje NT&RC, d.o.o. 

c) študentski (1)   

17. Radio Študent Zavod Radio Študent  

d) nepridobitni (1)   

18. Radio Ognjišče RADIO OGNJIŠČE, d.o.o. 

Vir: SRDF, 2014a. 

 

 


