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POVZETEK
V Republiki Sloveniji je več kot 90 radijskih programov. Ločimo jih na komercialne in
nekomercialne, po načinu financiranja pa jih delimo v tri različne skupine. Nekaterim pri
njihovem financiranju pomaga tudi država, pri čemer zakonsko predvidena sredstva
odstopajo od realiziranih. V magistrskem delu ugotavljam, ali je poslušanost povezana s
financiranjem, kako in v kakšnem obsegu država zagotavlja sofinanciranje radijskih
programov in kako je financiranje radiev sploh urejeno. Gre za eno prvih magistrskih del,
ki obravnava problematiko financiranja radijskih programov pri nas. Ugotovitve, ki jih
primerjam s stanjem v tujini, kažejo, da stanje ni slabo, lahko pa bi (so)financiranje
radijskih programov uredili bolje.
Analiziral sem medijsko zakonodajo, preučil instrument RTV-prispevka, vse razpise za
sofinanciranje medijskih vsebin Ministrstva za kulturo ter financiranje radijskih
programov v Sloveniji in v tujini. Razlike so najvidnejše pri nacionalnih in drugih
nekomercialnih programih, ki so zaradi zagotavljanja javnega interesa v zameno za
sredstva podrejeni določbam zakona. Ena izmed bolj drznih ugotovitev je, da bi nacionalni
radijski programi brez večjih težav zagotavljali program tudi brez lastne tržne dejavnosti.
Višina sredstev, ki izhajajo iz RTV-prispevka, je v primerjavi s proračunom komercialnih
radiev ogromna. Višja poslušanost je povezana z višjimi prihodki radijskega programa, v
Sloveniji pa smo, glede na število nacionalnih radijskih programov na prebivalca, med
prvimi petimi državami v Evropi.
Rezultati kažejo na dobro in (pre)široko ponudbo radijskih programov v Sloveniji ter na to,
da bi v prihodnosti lahko razmišljali o nacionalnih radijskih postajah brez oglasnih
sporočil, saj njihova tržna dejavnost trenutno nima ključnega pomena za njihovo
financiranje.
Ključne besede: financiranje radijskih postaj, radijski programi, javni razpis za
sofinanciranje medijev, RTV-prispevek, financiranje, radijski programi v Evropi.
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SUMMARY
THE ANALYSIS AND ISSUES OF RADIO STATION FUNDING IN THE REPUBLIC OF
SLOVENIA
In the Republic of Slovenia, there are more than ninety radio programmes which can be
roughly divided into commercial and non-commercial ones. According to the method of
financing, they are divided into three different groups. Some of the programmes are cofinanced also by the state but the estimated financial resources provided by law derogate
from the realised ones. I am trying to find out if the listenership of a programme is related
to financing, how and to what extent is co-financing of radio programmes provided by the
state and how radio financing is regulated by law in general. My master's thesis is one of
the first which considers the financial issue of radio programmes in Slovenia. Findings,
resulting from the comparison of situation abroad, indicate that situation is not bad,
however, (co-)financing of radio programmes could be regulated better.
I had to analyze all the legislation relating to media, consider the instrument of RTV
contribution (licence fee), consider all tenders for co-financing of media contents of
Ministry of Culture and financing of radio programmes in Slovenia and abroad. The
biggest differences can be seen in national and other non-commercial programmes which
are, because of providing public interest in conversion (exchange) for funds, subordinated
to provisions laid down by law. One of the rather bold findings is that national radio
programmes could also (without any difficultes) provide the programme without their
own commercial activity. The level of funds received from the RTV contribution is
enormous in comparison with the budget of commercial radios. I have also found out that
higher listenership is unambiguously related to higher revenues of a radio programme
and that Slovenia is, according to the number of national radio programmes per capita,
among the first five countries in Europe.
The findings indicate there is a good and (too) wide supply of radio programmes in
Slovenia. In future we could think about national radio stations without advertising as its
commercial activity, for the time being, does not have key importance for their financing.
Key words: financing of radio stations, radio programmes, public tender for co-financing
of media, RTV contribution, financing, licence fee, radio programmes in Europe
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1 UVOD
Analiza in problematika financiranja radijskih postaj v Republiki Sloveniji zadeva
financiranje tistih radijskih medijev, ki oddajajo 24 ur dnevno, s poudarkom na
komercialnih radijskih postajah. Tematika je aktualna, saj se niti radijske postaje na
javnem zavodu RTV Slovenija, ki prejme največji delež javnih sredstev in opravlja delo
javne službe, ne financirajo zgolj iz javnih sredstev. Del prihodkov, ki ni zanemarljiv, izhaja
iz oglaševalske dejavnosti. Lokalne radijske postaje z različnimi statusi, ki (ravno zaradi
statusa) za svoje delovanje dobivajo sredstva lokalnih skupnosti, sredstva z razpisov za
sofinanciranje medijskih vsebin, pa so še bolj kot radijski programi RTV-ja prisiljene v tržno
dejavnost, saj je ta, poleg subvencij in prej naštetih prihodkov, njihov glavni vir prihodka.
Tretje pa so komercialne radijske postaje. Te se v celoti financirajo iz lastnih sredstev in
se, za razliko od ostalih postaj, obnašajo popolnoma tržno. Zanimivo bo preučiti, ali je res
smiselno, da na tako majhnem prostoru, kot je Slovenija, deluje toliko radiev, ki prejemajo
javna sredstva, in hkrati v kolikšni meri se radii (razen nacionalnih postaj pod okriljem RTV
Slovenija) sploh lahko financirajo iz javnih sredstev.
Preden pride do vprašanja financiranja, je treba radijsko postajo ustanoviti. Na spletnih
straneh Agencije za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (v
nadaljevanju AKOS) so navedeni pogoji, ki jim je treba zadostiti:
- imeti v sodnem oz. poslovnem registru registrirano radijsko dejavnost (60.100),
- svoj radijski program vpisati v razvid medijev pri Ministrstvu za kulturo,
- za svoj radijski program pri agenciji pridobiti dovoljenje za izvajanje radijske
dejavnosti.
Za prvo alinejo je pristojna Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in
storitve (v nadaljevanju AJPES), za drugo Ministrstvo za kulturo in za tretjo AKOS, ki izda
dovoljenje na vlogo izdajatelja po predhodnem mnenju Sveta za radiodifuzijo, pri čemer
sta pogoja za pridobitev dovoljenja dva (AKOS, 2018a):
- registrirana radijska dejavnost in
- odločba Ministrstva za kulturo o vpisu radijskega programa v razvid medijev.
Za oddajanje radijskega programa prek interneta je treba skleniti dogovor s posameznim
operaterjem, za oddajanje prek radijskih frekvenc pa je treba kandidirati na javnem
razpisu za dodelitev radijskih frekvenc, ki ga izvede AKOS.
Krovni zakon o delovanju medijev in s tem radijskih postaj je Zakon o medijih (ZMed),
sprejet šele leta 2001. Pred tem »je bilo opaziti pretežno neaktivno vlogo države v
zagotavljanju finančne podpore za delovanje nekomercialnih radijskih postaj« (Mencej,
2010, str. 6). ZMed v svojem 4. členu zagotavlja pravico do sofinanciranja medijev s
9

sredstvi iz državnega proračuna. Sofinanciranje pa je mogoče samo, če medij s svojim
programom uresničuje vsebine javnega interesa. Nekomercialne radijske postaje lahko
uživajo status posebnega pomena, ki jim omogoča kandidiranje na razpisih Ministrstva za
kulturo, kjer se podeljujejo proračunska sredstva.
Ravno status posebnega pomena nalaga radijskim postajam obveznost zagotavljanja
vsebin, ki so v javnem interesu in za katere pridobijo proračunska sredstva. Te vsebine so
okvirno opredeljene v ZMed, podrobneje pa so določene v Pravilniku o programih
posebnega pomena (UL RS, št. 85/02). Ta med drugim določa minimalni čas oddajanja,
deleže oddajanja vsebin lastne produkcije, prav tako narekuje tipe vsebin (kulturne,
izobraževalne itd.), ki jih mora taka postaja predvajati. Status posebnega pomena radijsko
postajo obvezuje k zagotavljanju žanrske in tematske raznovrstnosti programske
ponudbe, kar v praksi pogosto pomeni odmik od vsebin, h katerim težijo komercialne
radijske postaje. Te se vse bolj nagibajo k načelu »manj govora, več glasbe«, saj se jim ni
treba podrejati tovrstnim obvezujočim normam, zato pa so lahko vsebinsko precej
atraktivnejše in naravnane na zabavni program. Ne glede na to, kakšne vsebine ponujajo,
pa zanje ne morejo pridobiti javnih sredstev.
Nekomercialne radijske postaje imajo možnost pridobiti javna sredstva na letnem razpisu
Ministrstva za kulturo. To je v okviru rednega letnega javnega projektnega razpisa za
sofinanciranje programskih vsebin medijev za leto 2018 okvirno namenilo 2.040.000
evrov (Ministrstvo za kulturo, 2017). Pravne osebe z registrirano radijsko dejavnostjo so
od tega dobile nekaj več kot 1.110.000 evrov oz. 54,7 % namenjenih sredstev. Ta sredstva
so namenjena ustvarjanju in razširjanju programskih vsebin, ki so v skladu s 4. členom
ZMed pomembne za uresničevanje javnega interesa na področju medijev.
Nekomercialne radijske postaje imajo tudi druge, tržne prihodke, za katere pa se borijo
skupaj s komercialnimi radijskimi postajami, ki se v največji meri želijo prilagajati trgu. Trg
pa oblikujejo oglaševalci, poslušalci, v zadnjih letih tudi tehnologija. Radio prav tako ni več
zgolj »slepi medij« (govor, glasba, zvočni efekti in tišina), kot ga je leta 1986 v svojem delu
Understanding radio poimenoval Crisell, ampak je postal tudi vizualni medij. Radio mora
danes tako preko spletnih mest, novih kanalov komuniciranja in socialnih omrežij do trga
dostopati tudi z video vsebinami in digitalnimi pristopi. Tu pa komercialnim postajam
pridno sledijo tudi radijske postaje, ki so sofinancirane iz javnih sredstev. Nenazadnje so
poslušalci vseh radijskih postaj le »produkt«, ki ga radijska postaja prodaja oglaševalcem.
V magistrskem delu sem preveril naslednje hipoteze:
Hipoteza 1: Radijske postaje z višjo poslušanostjo imajo tudi višje prihodke.
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Komercialne radijske postaje, ki težijo k popularizaciji in niso zakonsko obvezane
zagotavljati vsebin, ki jih regulator opredeljuje kot »vsebine javnega interesa«, svojo
ponudbo oblikujejo tako, da dosegajo kar najvišjo poslušanost glede na svojo ciljno
skupino. Poslušanost in doseg pa sta glavni argument pri pridobivanju oglaševalcev. V ta
namen sem zbral podatke o poslušanosti radijskih postaj in njihovih prihodkih. Podatke o
poslušanosti mesečno prejemajo vse radijske postaje, podatki o prihodkih radijskih postaj
oz. podjetij pa so prav tako javno dostopni. S koeficientom povezanosti sem preveril
povezanost med eno in drugo spremenljivko.
Hipoteza 2: Višjo poslušanost imajo tiste radijske postaje, ki niso sofinancirane iz javnih
sredstev.
Glede na to, ali so radijske postaje sofinancirane iz javnih sredstev ali ne, jih delimo na
komercialne in nekomercialne. Komercialne se financirajo iz lastnih sredstev, in sicer s
trženjem programskega časa, s prihodkom drugih dejavnosti izdajateljev (Oseli, 2001),
lahko tudi s sponzoriranjem. Nekomercialni (lokalni in študentski) radijski programi se
financirajo iz javnih sredstev, sredstev lokalnih skupnosti (študentski tudi iz sredstev
študentskih organizacij univerz) (Oseli, 2001) ter iz virov, iz katerih se izključno financirajo
komercialne radijske postaje. Za analizo te hipoteze sem uvedel spremenljivko, ki ima
vrednost DA – gre za javno financirano radijsko postajo – oz. NE – ne gre za javno
(so)financirano radijsko postajo. To sem primerjal s podatki o poslušanosti v letu 2017.
Hipoteza 3: Število nacionalnih javnofinanciranih radijskih programov na prebivalca je v
Sloveniji višje kot v tujini.
Pri potrjevanju te hipoteze sem zbral in analiziral podatke iz Slovenije in tujine. Raziskati
sem moral, kako je urejen radijski trg v različnih evropskih državah, kdo je oz. so
nacionalni ponudniki radijskih programov, ki velik oz. največji del sredstev prejemajo iz
javnih financ. V nekaterih državah nacionalni programi ne morejo sami pokriti celotne
javne službe, zato imajo urejeno mrežo regionalnih programov, ki tako zagotavljajo
celoten javni radijski servis in sodijo pod nacionalno financiranje. Pregledal sem spletne
strani tujih javnih radijskih postaj in ponekod tudi njihova letna poročila, da sem pridobil
prave podatke o številu radijskih postaj, ki sodijo pod nacionalno financiranje. Pri tem sem
uporabil številske spremenljivke ter podatke o številu prebivalcev v posameznih državah.
Hipoteza omogoča tudi razmislek, ali so države enega dela Evrope bolj/manj naklonjene
javnemu financiranju radijskih postaj oz. ali je v drugih državah to urejeno drugače, boljše
oz. slabše.
Namen magistrske naloge je osvetliti problematiko financiranja radia kot medija ter na eni
strani predlagati smiselne spremembe financiranja radijskih postaj ali smiselnost manjšega
števila radijskih postaj na tako majhnem območju, kot je Slovenija. Manj radijskih postaj s
11

posebnim statusom (prejemniki javnih sredstev) bi morda povzročilo manj ponudbe ter s
tem več povpraševanja in možnost boljšega zagotavljanja vsebin v javnem interesu
(povezovanje in dopolnjevanje radijskih postaj na programski ravni). Na drugi strani pa
komercialne radijske postaje iščejo vedno nove programske vsebine, saj jim le kreativni
pristopi trženja njihovih storitev in boj za poslušalce omogočata finančne prilive. Naše
radijske postaje veliko dobrih praks, ki prinašajo finančno korist, povzemajo iz tujine. Zato
so tudi koristni viri s tega področja tuji.
Cilj magistrskega dela je analizirati in preučiti:
- literaturo in uporabljene metode s področja raziskovanja;
- financiranje radijskih postaj glede na status;
- razlike med programskimi vsebinami nekomercialnih in komercialnih radijskih postaj
glede na moč in zahteve trga;
- smiselnost obstoja tako velikega števila radijskih postaj na tako majhnem območju,
tudi v primerjavi s tujino;
- potrditi oz. zavrniti hipoteze raziskovanja.
Pri pisanju magistrskega dela, preučevanju in predstavitvi obravnavane problematike sem
uporabil naslednje raziskovalne metode:
- deskriptivna metoda (opis ureditve sistemov),
- primerjalna metoda (primerjanje z ureditvijo in s stanjem v drugih državah),
- analitična metoda (za analiziranje pridobljenih podatkov),
- kvantitativna metoda analize povezanosti (za potrebe dokazovanja hipoteze na točno
določenih pridobljenih podatkih).
V našem prostoru še ne obstaja znanstveno delo, usmerjeno eksplicitno na analizo in
problematiko financiranja radijskih postaj v Sloveniji. Delno je to preučil Mencej (2010),
nekdanji član Sveta za Radiodifuzijo, ki se v svoji doktorski disertaciji podrobno posveča
preučevanju trga radijskih postaj v Sloveniji s poudarkom na njihovi rentabilnosti ter se
kritično opredeljuje do medijske zakonodaje in podeljevanja frekvenc. Tudi nekatera
diplomska dela se na kratko dotikajo financiranja, a se osredotočijo na problematiko
konkurenčnosti radijskih postaj (npr. Mestnik, 2015), boj za poslušalce v povezavi z
vsebinami, ki jih obravnavane radijske postaje predvajajo (Martinovič, 2004 in Kozina,
2008), ali enostavno na vlogo radijskih postaj in medijev (Oštir in Pirc, 2003).
Med aktualnimi viri sem našel veliko (predvsem tujih) spletnih virov, ki se posvečajo v
magistrskem delu obravnavani problematiki z vidika marketinga in novih pristopov v
medijih. Ramsey, dolgoletni medijski strateg, raziskovalec in trend-maker npr. na svojem
blogu redno piše o tematiki financiranja radijskih postaj; zelo svež pa je članek »How do
Radio Stations make a Profit« (Morello, 2018), ki opozarja na to, kako radijske postaje v
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tekmi za oglaševalski denar tekmujejo s spletnimi mesti, ki ponujajo pretakanje glasbe na
zahtevo in so zelo atraktivna za oglaševalce.
AKOS vsakoletno pripravi analizo radijske ponudbe v Republiki Sloveniji, kar mi je bilo v
pomoč pri analiziranju podatkov; o problematiki financiranja govorijo tudi Strategije
razvoja medijev in Strategije razvoja radijskih in televizijskih programov, ki sta ju pripravila
Svet za radiodifuzijo in Ministrstvo za kulturo.
Med letoma 1998 in 2012 je izhajala revija Medijska preža, ki je objavljala strokovne
prispevke s področja dogajanja in problematike v domačih medijih. Konkretno o
financiranju pišeta tudi Ivanovič (1999) v članku »Radio v vsako vas« in Oseli (2001) v
prispevku o tem, ali ima slovenski radijski sektor prihodnost.
Dostopnih je tudi nekaj novinarskih prispevkov v slovenskih medijih, ki opisujejo npr.
»Kako služijo novi slovenski mediji« (Kupec, 24.4.2015), še konkretneje pa Modic in
Vukovič v spletnem članku »Nihče mu nič ne more, Martin Odlazek postaja radijski kralj«
razlagata o položaju na slovenskem radijskem trgu »ki ga že leta pestijo upad prihodkov,
slabe ekonomske razmere in nenadzorovano mreženje kot oligopolizacija«.
Zanimivo je tudi stanje na evropskem radijskem trgu. Nekatere države so se pred leti lotile
reform, ki so bile usmerjene ravno na financiranje javnih radijskih (in posledično tudi
televizijskih) programov. Španija, Finska in Nizozemska so tako opustile plačevanje
prispevka oz. licenčnine in obveznost financiranja javnega radiotelevizijskega medija
prenesle na vlado ali pa uzakonile posebne davke, spremenile obstoječe dajatve in tako
zagotovile stabilen sistem javnega financiranja tega medija (Ofcom, 2017). Druge
evropske države so iz sistema plačevanja licenčnine glede na število radijskih in
televizijskih sprejemnikov prešle na sistem plačevanja licenčnine, vezan na gospodinjstvo.
Da gre za precej nepriljubljeno dajatev, priča tudi dejstvo, da so na Poljskem v procesu
opuščanja plačevanja te dajatve (Radio Poland, 2018), v Švici pa je pred meseci celo
potekal referendum o opustitvi plačevanja prispevka za javni radio in televizijo (Swissinfo,
2018).
Magistrsko delo vsebuje 9 poglavij, v katerih sem za predstavitev obravnavane
problematike uporabil več različnih raziskovalnih metod.
V uvodnem poglavju opisujem obravnavano problematiko, izpostavim problem ter
predmet raziskovanja. Navedeni so tudi cilji in namen magistrske naloge, predstavljene so
raziskovalne hipoteze, metode raziskovanja, ki sem jih uporabil, ter ocene dosedanjih
raziskovanj na tem področju. Dodan je tudi kratek povzetek poglavij. V prvem poglavju
sem uporabil predvsem deskriptivno raziskovalno metodo, s katero sem na splošno
predstavil problematiko financiranja radijskih programov v Republiki Sloveniji. Raziskal
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sem, kdo so glavni akterji na področju financiranja radiev, kakšna je pri tem vloga
zakonodaje in Ministrstva za kulturo kot inštitucije, ki sofinancira programske vsebine
medijev. Ugotovil sem, da je na to temo v domači literaturi malo napisanega in da bo
potrebnega več analitičnega pristopa, saj je področje mogoče raziskati le z uporabo
podatkov iz več virov. Uvodno poglavje je napisano na podlagi pregledane osnovne
literature, zakonodaje, ki ureja obravnavano področje, ter nekaterih najdenih spletnih
virov.
Drugo poglavje opisuje radijski trg v Republiki Sloveniji ter urejenost lastništva in
financiranja radijskih postaj pri nas. Stanje lastništva je povezano tudi s politiko
razdeljevanja radijskih frekvenc v preteklosti, zato je v tem poglavju opisano tudi to. Sledi
opis razlik med komercialnimi in nekomercialnimi radijskimi programi ter pravil javnega
financiranja radijskih programov. V tem poglavju kombiniram deskriptivno, analitično ter
primerjalno metodo. Glavni vir podatkov je bil Register radijskih in televizijskih
programov, ki je javno dostopen na spletnih straneh AKOS-a, ter spletne strani največjih
radijskih postaj, s pomočjo katerih sem ugotavljal lastništvo posameznih programov.
Pomagal sem si tudi z nekaterimi spletnimi članki, v katerih novinarji raziskujejo
koncentracijo slovenskega medijskega prostora. Deskriptivna metoda je uporabljena v
razlaganju lastništva radijskih postaj, primerjalna metoda pa je prisotna skozi celotno
poglavje, saj primerjam različne tipe programov glede na način financiranja in vsebino, ki
jo ponujajo. Analitična metoda se kaže v predstavitvi grafik in razlagah. Pri primerjanju
komercialnih z nekomercialnimi radijskimi programi so mi bile najbolj v pomoč nekatere
študije AKOS-a in lastno poznavanje problematike, moral pa sem preučiti tudi domače in
tuje vire.
Tretje poglavje je deskriptivno in analitično, v srednjem delu sem uporabil tudi metodo
intervjuja. To je najbolj obširno poglavje magistrske naloge. V največji meri opisujem našo
sistemsko ureditev ter povzemam zakonodajo - Zakon o javnih glasilih kot prvi medijski
zakon pri nas ter Zakon o medijih, ki je prejšnjega nadomestil in danes ureja področje
medijske zakonodaje. Z analitično metodo razlagam podatke o tem, kako se določbe
zakona uresničujejo v praksi. Hkrati je uporabljena tudi primerjalna metoda, saj gre za
primerjanje spreminjanja števila radijskih programov skozi leta, načina zbiranja RTVprispevka skozi leta ter gibanja višine razdeljenih sredstev Ministrstva za kulturo, s
katerim sofinancira radijske programe posebnega pomena. Na tem mestu sem moral
preučiti letna poročila RTV Slovenija, analizirati podatke vseh preteklih rednih letnih
javnih razpisov za sofinanciranje programskih vsebin medijev ter natančno pregledati vse
odločbe in sklepe od leta 1990 dalje, ki so nekoč urejali višino RTV-prispevka. Določena
pojasnila sem pridobil od oddelka RTV Slovenija, ki je pristojen za pobiranje RTVprispevka. Pregledal sem razpisno dokumentacijo, ki spremlja vsak letni razpis in je
objavljena na spletnih straneh Ministrstva za kulturo, ter rezultate vseh dosedanjih
razpisov. Opravil sem tudi telefonski pogovor z uslužbenko Ministrstva, ki mi je omogočila
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še jasnejši vpogled v postopek dodeljevanja sredstev in nadzor nad njihovo porabo. Zaradi
odstopanja med registriranimi in dejansko aktivnimi radijskimi programi sem moral
pregledati nekatere spletne strani neaktivnih radijskih programov in obdelati podatke o
merjenju poslušanosti (Radiometrija); tako sem dobil aktualno sliko o številu aktivnih
radijskih programov.

Četrto poglavje je zgolj deskriptivno, saj opisujem ugotovljene prednosti in slabosti
obravnavane tematike. Gre za ugotovitve, ki sem jih beležil med preučevanjem literature.
V tem poglavju je predstavljena tudi revizija Računskega sodišča iz leta 2009, ko je
revidiralo porabo sredstev, ki jih je naša država v letih pred tem namenila za
sofinanciranje programskih vsebin medijev.
Peto poglavje je v glavnem primerjalno, da pa je lahko takšno, je v posameznih delih
izrazito deskriptivno in analitično. V tem poglavju opisujem ureditev v tujini in jo
primerjam z ureditvijo v Sloveniji. Hkrati deskriptivno predstavim ureditev v posameznih
državah, v dveh izbranih državah pa ureditev predstavim deskriptivno, primerjalno in
analitično. Tukaj sem uporabil največ tujih virov, člankov, poročil, tujih raziskav, tujih
medijskih strategij ter podatkov Evropske radiodifuzne zveze (EBU). Podatke, ki sem jih
pridobil iz kake mednarodne študije ali mednarodnega dokumenta, sem (če je to bilo
mogoče) zaradi ažurnosti preverjal še na spletnih straneh posamezne države. Izdelal sem
veliko preglednic, grafov in tabel. Pri preračunavanju zneskov (mnogi podatki so bili v
dolarjih ali v drugih državnih valutah, ne evrih) sem uporabil aktualne valutne tečaje.
V šestem poglavju je prikazan izračun koeficienta povezanosti. Sedmo poglavje je
namenjeno preverjanju zastavljenih hipotez, v osmem pa so predstavljeni prispevki k
znanosti in stroki ter uporabnost rezultatov. V zaključku, devetem poglavju, so
predstavljene ugotovitve, spoznanja in rezultati magistrskega dela. Temu sledijo še
seznami literature in virov, seznam uporabljenih kratic in okrajšav, slovar slovenskih
prevodov tujih izrazov ter priloge.
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2 RADIJSKE POSTAJE V REPUBLIKI
LASTNIŠTVO IN FINANCIRANJE

SLOVENIJI,

NJIHOVO

Radijska dejavnost je 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 (ZMed, 65. člen). Po podatkih registra radijskih
(RA) in televizijskih (TV) programov Agencije za komunikacijska omrežja in storitve
Republike Slovenije je bilo na dan 25.6.2018 v Sloveniji registriranih 97 radijskih
programov. Radijski program pogovorno imenujemo tudi »radijska postaja«, v resnici pa s
tem izrazom mislimo radijski program. V Sloveniji po podatkih Statističnega urada
trenutno živi 2.066.161 prebivalcev1, kar pomeni, da imamo na vsakih 21.300 prebivalcev
en radijski program.
V tem poglavju osvetlim problematiko lastništva, ki je v slovenskem radijskem prostoru
prisotna praktično od naše osamosvojitve. Razložim tudi, zakaj je tako. Prav tako v tem
poglavju odprem temo o problematiki financiranja. Ključni vir prihodkov radijskih postaj (z
izjemo radijskih programov na javnem zavodu RTV Slovenija) je oglaševanje. Slovenski
radijski trg ima v oglaševalskem kolaču zgolj 3-odstotni delež, kar znese 26 milijonov evrov
letno. Za primerjavo navajam, da je največji delež oglaševanja na televiziji. Ta znaša kar 80
% oglaševalskega kolača, pri čemer je vrednost televizijskega oglaševanja za leto 2017
znašala 800 milijonov evrov (AKOS, Letno poročilo 2017, str. 60). Zanimivo je tudi to, da
podobno velik delež v oglaševanju dosegajo švedski komercialni radii – oglaševanje na
švedskih radijskih postajah nikoli ni preseglo 3 % vsega oglaševanja v medijih (Wadbring,
Ohlsson, 2018). Radijski promet torej predstavlja le majhen, skoraj zanemarljiv del
slovenskega medijskega trga. Od te vsote je odvisnih več deset radijskih programov, ki
skupaj ustvarjajo informativne, izobraževalne, športne, kulturne in druge vsebine za
poslušalce oz. prebivalce Slovenije.
Poseldica pomanjkanja sredstev je povezovanje radijskih postaj. Posledica tega je deficit
programov s poudarkom na lokalnih vsebinah. Dodatna težava je, da si zaradi
povezovanja programi postajajo podobni: radijske mreže svojim programom dostavljajo
vsebine, ti pa jih uporabijo (primer so novice, kjer lahko na dveh različnih postajah v
razmiku nekaj minut slišimo isti glas ter isto vsebino). Čeprav je v Sloveniji nekaj manj kot
100 registriranih radijskih programov, zato to še zdaleč ne pomeni, da so si vsi med seboj
različni.

1

Statistični urad Republike Slovenije, podatkovna baza SI-STAT, stanje prebivalstva na dan 1.julij 2017
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2.1 PREGLED LASTNIŠTVA
NJIHOVEGA FINANCIRANJA

RADIJSKIH

PROGRAMOV

IN

NAČINA

Stanje lastništva radijskih programov, ki je predmet tega poglavja, je posledica
nespametnega podeljevanja radijskih frekvenc v preteklosti. Radijski programi so se danes
prisiljeni povezovati v mreže, zato pojasnim tudi, katere mreže pri nas obstajajo in kje je
koncentracija lastništva najvišja. Pojasnim tudi problematiko podeljevanja radijskih
frekvenc, ki je pripeljala do današnjega povezovanja v mreže. Obravnavam tudi razlike
med nekomercialnimi in komercialnimi radijskimi programi ter kakšno politiko vodijo eni
in drugi. Ugotavljam, zakaj nekomercialni programi ne morejo biti bolj komercialni in zakaj
komercialni programi ne želijo biti bolj poljudni. Zadnje podpoglavjem, ki govori o pravilih
javnega financiranja radijskih programov, pa je že kratek uvod v naslednje poglavje.

2.1.1 PREGLED LASTNIŠTVA RADIJSKIH POSTAJ V SLOVENIJI
Lastniško in programsko povezovanje je omogočil ZMed in tako iz prej samostojnih
programov sedaj nastajajo novi, skupni programi. »V letu 2000 je prišlo do lastniškega in
programskega povezovanja med radijskimi postajami – kar 50 radijskih postaj v Sloveniji
obvladuje le deset največjih lastnikov« (Požgan, 2005, str. 58). Ta trditev izpred trinajstih
let praktično drži še danes. Trenutno imamo v Sloveniji 97 registriranih radijskih
programov, ki jih ima v lasti 55 različnih imetnikov.
Da se srečujemo s težavo lastništva, v Strategiji razvoja radijskih in televizijskih programov
2011-2020 ugotavlja tudi Svet za radiodifuzijo (v nadaljevanju SRDF), ki navaja, da se
težava »zrcali v nepreglednem lastništvu medijev, kar sovpada s komercializacijo
slovenskih medijev in zreduciranostjo medijev na gospodarske in/ali administrativne
organizacije.« Nepregledno lastništvo se posredno navezuje tudi na številčnost radijskih
programov, katerih primerno število bi bilo mogoče doseči šele s strukturnimi posegi.«
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Tabela 1: Radijski programi v Sloveniji glede na tip lastništva in profil programa

Programi z zabavnimi
vsebinami in
profilirano glasbo

Programi
nacionalnega dosega s
poudarkom na
informativnih
vsebinah

Programi lokalnega in
regionalnega dosega s
poudarkom na
informativnih
vsebinah

Tip lastništva

največkrat v zasebni
lasti

praviloma skupnostno
lastništvo

Primeri
radijskih
programov

Npr. Radio 1, Radio
Npr. Val 202, Radio SI,
Aktual, Radio Center,
Radio Koper, Radio
Radio City, Radio
Maribor itd.
Ekspres, Radio Antena,
Radio Krka, Rock Radio,
Radio Rogla itd.

solast lokalnih
skupnosti (oz. od njih
pridobivajo del
sredstev)
Npr. Radio 94, Radio
Gorenc, Radio Sora,
Radio Aktual Kum,
Radio Ptuj, Radio Celje,
Radio Kranj itd.

Vir: AKOS (2017b) in lastne dopolnitve tabele s podatki

Tipi lastništva so torej:
- zasebno lastništvo – lastnik je ena fizična ali pravna oseba, lahko tudi gospodarska
družba;
- skupinsko lastništvo je lastništvo več oseb in/ali gospodarskih družb;
- skupnostno lastništvo je lastništvo, kjer je lastnik država ali občina ali nepridobitni
zavod;
- pri mešanem lastništvu gre za posamično ali skupinsko lastništvo na eni strani in
skupnostno lastništvo na drugi strani.
Največ (14) radijskih programov ima v lasti imetnik Radio Pro 1 d.o.o., katerega paradni
konj je program Radio 1. Sledijo mu radijski programi javnega zavoda RTV Slovenija (8),
kjer najvišjo poslušanost dosega program Val 202. Podjetje Next Media d.o.o. ima v lasti 7
programov, njihov najbolj znani je Radio Center, četrti po številu radijskih programov pa
je imetnik RGL d.o.o., ki po podatkih AKOS-a pokriva 6 radijskih programov. Njihov najbolj
poslušani program je Radio Aktual. Enostaven izračun torej pokaže, da imajo največji štirje
imetniki v lasti 35 radijskih programov, torej več kot tretjino vseh registriranih radijskih
programov v Sloveniji, pri čemer vsi registrirani radijski programi niso tudi aktivni.
Poleg teh štirih največjih je imetnikov, ki imajo v lastni več kot en radijski program, še 9.
Preostalih 42 imetnikov ima v lastni le en radijski program. Če nekoliko preoblikujemo
trditev z začetka prejšnjega odstavka in jo postavimo v sedanji kontekst, bi lahko zapisali
tako: slaba četrtina (23 %) imetnikov radijskih programov ima v lasti več kot polovico (56
%) registriranih radijskih programov v Sloveniji.
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Večja območja Slovenije pokrivajo tudi izdajatelji, ki so povezani v programske mreže. V
take mreže se lahko povezujejo tudi izdajatelji radijskih programov, ki nimajo statusa
programa posebnega pomena. Po podatkih AKOS-a deluje na območju Slovenije pet
programskih mrež z ustrezno prilagojenimi dovoljenji (AKOS, 2018c):
- radijska mreža Radio 1;
- radijska mreža Radio Center;
- radijska mreža Radio Antena;
- radijska mreža Radio 94;
- regionalna radijska mreža lokalnih radijskih programov Primorski val.
Če pogledamo z vidika akterjev na slovenskem radijskem trgu, pa dobimo naslednje tri:
- Radio Pro 1 d.o.o., povezan z mrežo Infonet media, v katero spadajo Radio 1, Radio
Antena, Radio 2 in drugi;
- Next Media d.o.o., z lastništvom Radia Center;
- RGL d.o.o., mreža medijske hiše Media24, v katero spadajo Radio Aktual, Radio
Veseljak in drugi.
Te družbe imajo v lasti največje komercialne radijske programe z najvišjimi odstotki
poslušanosti. Z njimi pokrivajo večino slovenskega radijskega trga, kar pomeni, da zberejo
tudi večino oglaševalskega denarja. Tako oblikujejo slovenski radijski trg.
Tabela 2: Glavni viri financiranja radijskih programov v Sloveniji
Radijski programi RTV
Slovenija

Nekomercialni radijski
programi (programi
posebnega pomena)

Komercialni radijski
programi

v glavnem iz RTV-naročnine

kombinirano (oglaševanje in
javna sredstva)

v glavnem iz oglaševanja

Vir: lasten.

Tabela 2 prikazuje glavne vire financiranja radijskih programov. Vsi se v glavnem
financirajo z oglaševalsko dejavnostjo, prodajo programskega časa, lahko tudi s
sponzorskimi sredstvi, a samo nekomercialne postaje se lahko sofinancirajo tudi s sredstvi
iz državnega proračuna (razpisov Ministrstva za kulturo). Do teh sredstev ni upravičen
javni zavod RTV, ki se v največji meri financira iz javnega denarja (RTV-prispevka), zato se
ne more financirati še s sredstvi z razpisov, ki so namenjena ostalim nekomercialnim
radijskim postajam, tj. programom posebnega pomena (več o tem v poglavju 2.2). Jasno
pa je, da se tudi radijski programi RTV Slovenije financirajo z oglaševanjem, in to ne v
ravno zanemarljivem deležu. V letu 2017 je javni zavod RTV z oglaševanjem pridobil 13,8
% vseh sredstev, kar je znašalo dobrih 13 milijonov evrov (RTV Slovenija, 2018, str. 106).
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Za položaj na slovenskem radijskem trgu je sicer značilen upad oglaševalskih prihodkov,
razdrobljenost, slabe ekonomske razmere in nenadzorovano mreženje, ki ga mnogi
označujejo kot oligopolizacijo (Modic, Vukovič, 2017).

2.1.2 PROBLEMATIKA RAZDELJENIH RADIJSKIH FM-FREKVENC
Vsak uporabnik radia ali avtoradia je pri iskanju postaj ali preverjanju nastavitev radia že
naletel na oznaki FM ali AM. Kratica FM je kratica za frekvenčno modulacijo (v
nadaljevanju FM). To je način prenosa radijskega signala, kjer se informacija prenaša tako,
da frekvenca niha. Kratica AM pomeni amplitudno modulacijo, za katero je značilno to, da
je frekvenca vedno enaka, povečuje ali zmanjšuje pa se moč oddajnika glede na oddajno
vsebino. Vsi radijski programi se predvajajo v FM tehniki. Njena prednost pred AM
tehniko je ta, da FM tehnika omogoča boljši zvok v stereo načinu oddajanja in
sprejemanja, zato je takšna tehnika privlačnejša za poslušalce in oglaševalce (povzeto po
Mencej, 2010, str. 2)
Radiofrekvenčni spekter je omejen in običajni uporabniki radia smo že zasledili vrednosti,
ki pomenijo njegovo frekvenčno območje. Poznamo jih po številkah od 87,5 do 108 MHz.
Vsaki državi pripada določeno število mednarodno usklajenih frekvenc, zato je njihovo
razdeljevanje natančno predpisano s pogoji, ki jih mora medij izpolnjevati (Golčar 2003,
str. 83 v Mestnik, 2016, str. 30).
Prvi frekvenčni načrt je bil v okviru mednarodnega sporazuma sprejet že leta 1961 v
Stockholmu, kjer so države tedanje EBA (European Broadcasting Area), tj. Evrope in
severne Afrike, razdelile spekter od 87,5 do 100 MHz za analogni FM radio. V okviru tega
sporazuma so se dogovorili o proceduri za mednarodno koordinacijo novih radijskih
postaj, in tako je število novih radijskih programov raslo do meje, ko praktično ni bilo več
prostora za nove programe (povzeto po AKOS, 2008b).
Temu je sledila radijska konferenca v Ženevi leta 1984, na kateri so si države razdelile
dodatnih 8 MHz spektra, in od takrat velja frekvenčno območje 87,5 – 108 MHz. Tudi v
tem sporazumu je bila vključena procedura za koordinacijo novih postaj, in danes lahko
ugotovimo, da je radijski FM spekter praktično popolnoma zasičen z radijskimi programi.
Tudi v Sloveniji so možnosti za razvoj novih radijskih programov praktično izčrpane
(povzeto po AKOS, 2008b).
Povod za tako stanje pri nas gre iskati v prvih letih po osamosvojitvi. Od leta 1991 do
ustanovitve SRDF leta 1994 je radiodifuzne frekvence upravljala Uprava RS za
telekomunikacije (v nadaljevanju: Uprava). Do uveljavitve Zakona o javnih glasilih leta
1994 je Uprava izdala 86 dovoljenj za televizijske difuzne radijske postaje in 56 dovoljenj
za zvokovne difuzne radijske postaje. To pomeni, da je uprava še pred uveljavitvijo Zakona
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o javnih glasilih (ki je bil prvi medijski zakon pri nas) in pred ustanovitvijo Sveta za
radiodifuzijo (neodvisnega strokovnega telesa za področje radijskih in televizijskih
izdajateljev) razdelila več kot 90 odstotkov razpoložljivih frekvenc, zlasti tistih
pomembnih. Radijske frekvence so se podeljevale po sistemu »ena frekvenca – en
ponudnik«, torej brez jasnih kriterijev (Luzar, 2016).
Grafikon 1: Število aktivnih in neaktivnih radijskih programov v Sloveniji.

[IME
KATEGORIJE]
[ODSTOTEK]

Aktivni radijski
programi
59%

Vir: Preračunano po Registru RA in TV programov (AKOS) in raziskavi radiometrije za januar 2018
(Mediapool d.o.o.).

Pregled podeljenih frekvenc od leta 1995 do 2001 kaže na to, da je večina novih lastnikov
kmalu po pridobitvi frekvence pristala v eni od radijskih »mrež« in s tem opustila
programsko zasnovo, na podlagi katere je pridobila frekvenco (Hrvatin, Kučić in Petković,
2004, str. 80). Danes pa zaradi pomanjkanja frekvenc in prostora na trgu nanj ne more več
vstopiti nov igralec. Edina možnost je, da kupi katero od obstoječih radijskih postaj ali celo
mrež (Modic, Vukovič, 2017). Še eno dejstvo, ki govori, kako nekontrolirano so se
podeljevale frekvence, je primerjava registriranih in aktivnih radijskih postaj v Sloveniji.
Od 97 registriranih radijskih programov jih je aktivnih le 57, kar je 59-odstotni delež vseh
registriranih radijskih programov v Sloveniji.
Zaradi pomanjkanja frekvenc preučujejo in tudi že uporabljajo druge oblike oddajanja.
Ena izmed bolj razširjenih je digitalni radio oz. oddajanje v tehniki DAB+, kjer je
zagotovljena bolj učinkovita raba radiofrekvenčnega prostora. Njegova prednost so tudi
boljša kakovost zvoka in odpornost na motnje pri sprejemu. Pri digitalni tehniki izdajatelji
programov najemajo prostor v digitalnem paketu programov. Ta se oddaja v omrežju, ki
ga upravlja operater.
Trenutno je na območju Slovenije mogoče v tehniki DAB+ poslušati 4 javne
(nekomercialne) radijske programe (Radio Slovenija – Prvi program, Val 202, Ars in Radio
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Si), 7 komercialnih radijskih programov (Radio Antena, Radio 1, Radio 2, Radio Center,
Rock Radio, Radio Bob in Glasbeni radio) ter program Radio Ognjišče, ki ima status
nepridobitnega radijskega programa. 29.3.2018 pa je AKOS izdal odločbe še 5 novim
programov, ki so trenutno v postopku prejemanja pravic za oddajanje v tehniki DAB+. Gre
za dva programa posebnega pomena (Radio Študent in Radio Univox) in tri komercialne
radijske programe (Radio NET FM, Radio Maxi ter Radio Veseljak).
Najbolj napredna država pri oddajanju radijskih programov v tehniki DAB+ je Norveška.
Decembra leta 2017 je postala prva država na svetu, ki je v celoti prešla na oddajanje
nacionalnih in komercialnih radijskih programov v digitalni tehniki. Lokalni programi in
programi posebnih skupnosti bodo na standardnih FM-frekvencah oddajali še 5 let,
potem pa bodo tudi oni začeli oddajati digitalno. 99,7 % Norvežanov ima dostop do
digitalnega sprejema radijskih programov, 98 % njihovih novih avtomobilov ima vgrajen
sprejemnik DAB ali DAB+ radijskega signala in kar 83 % gospodinjstev ima dostop do
digitalnega signala (WorldDAB, 2018).

2.2 DELITEV
PROGRAME

NA

KOMERCIALNE

IN

NEKOMERCIALNE

RADIJSKE

Komercialni mediji ne poročajo o vsem, kar bi bilo potrebno vedeti o skupnih interesih, in
ne zagotavljajo vedno tistih informacij, zaradi katerih je skupnost zaskrbljena (Ivanović,
2002). Nekomercialni mediji pokrivajo širši spekter informacij, saj je ravno informiranje
tista njihova naloga, ki izhaja iz zagotavljanja vsebin javnega interesa.
Izraz »nekomercialen« program se prvič pojavi v Zakonu o javnih glasilih (1994). V svojem
45. členu je ZJG razdelili programe na:
- nacionalne RTV programe (današnji programi RTV Slovenija);
- lokalne nekomercialne RTV programe;
- študentske nekomercialne RTV programe;
Prav tako je ZJG prvi začel urejevati problematiko (so)financiranja nekomercialnih
radijskih postaj (podrobneje o tem pišem v poglavju 3.1), za njim pa je to področje še bolj
podrobno in širše začel urejati Zakon o medijih (ZMed). Ta je še bolj natančno opredelil
nekomercialne tipe radijskih programov in za vsak tip posebej začel urejevati tudi
področje sofinanciranja. Nekomercialne radijske programe je razdelil glede na pet
različnih statusov in določil tudi načine in pogoje njihovega sofinanciranja ter začrtal
smer, ki velja še danes (več o tem v poglavju 3.2).
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Grafikon 2: Grafična delitev vseh registriranih radijskih programov glede na financiranje
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Vir: Preračunano po Registru RA- in TV-programov (AKOS) in raziskavi radiometrije za januar 2018
(Mediapool).

Danes se komercialni in nekomercialni radijski programi ločijo na podlagi statusa
»programa posebnega pomena«. Vsak program, ki ta status uživa, je opredeljen kot
nekomercialni. Vsi ostali programi, ki ne uživajo tega statusa, so komercialni. V Republiki
Sloveniji imamo po podatkih AKOS-a trenutno registriranih 97 radijskih programov, pri
čemer je treba vedeti, da niso vsi registrirani programi tudi aktivni. Po podatkih raziskave
Radiometrija, ki jo mesečno izvaja podjetje Mediapool d.o.o., je bilo januarja 2018 na
območju Slovenije aktivnih 57 radijskih programov. Od tega jih 29 uživa status posebnega
pomena, torej so nekomercialni. Preostalih 28 aktivnih programov je komercialnih,
neaktivnih programov pa je kar 40.
Marca 2017 je bila s strani AKOS-a naročena raziskava o ekonomskih potencialih
slovenskega radijskega trga, ki daje aktualno sliko o ekonomski situaciji ter segmentira
njene različne problematike. Raziskava ugotavlja, da tudi radijski programi sami sebe
delijo glede na poslanstvo, ki se izraža z zadovoljevanjem načel komercialnega ali
nekomercialnega interesa.
V naslednji tabeli primerjam glavne značilnosti nekomercialnih in komercialnih radijskih
programov:
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Tabela 3: Glavne značilnosti nekomercialnih in komercialnih radijskih programov.

Nekomercialni radijski programi

Komercialni radijski programi

financirajo se tudi iz javnih sredstev
(nacionalni radijski programi v veliki
večini iz javnih sredstev)

financirajo se zgolj iz lastne tržne
dejavnosti

nekomercialen program nikoli ne more
biti povsem javen, saj se tudi javni servis
RTV ukvarja s tržno dejavnostjo

ne glede na lastništvo s svojim značilnim
programom jasno kažejo svoj
pridobitniški namen

ponujajo širši informativni, kulturni in
izobraževalni program z več govornih
vsebin

ponujajo zabavni in razvedrilni program z
več glasbe in manj govora

praviloma bodo po poslušanosti vedno
krepko za komercialnimi programi

dosegajo najvišjo poslušanost

Posluša jih nadpovprečno število starejših Posluša jih nadpovprečno število mlajših
poslušalcev (55-75)
poslušalcev (15-34)
njihov glavni motiv so informacije

njihov glavni motiv je zabava

pridobivajo denar, da lahko ustvarjajo in
oddajajo program

program oddajajo z namenom
pridobivanja denarja

Vir: povzeto po AKOS (2017b), APEK (2011), Oseli (2001) in dopolnjeno z lastnimi podatki.

Povprečni poslušalec bi verjetno moral zaznati razliko med komercialnim in
nekomercialnim programom oz. radijsko postajo2. Pri komercialnih radiih je večji
poudarek na zabavi, torej glasbi, medtem ko je pri nekomercialnih radiih večji poudarek
na govoru, glasba pa deluje kot dopolnilo. Kot kaže zgornja tabela, pa so razlike med enim
in drugim tipom precej širše od zgolj tipskega razlikovanja. Natančneje jih razčlenim v
naslednjem podpoglavju.

2.2.1 SOODVISNOST
PRIHODKOV

POSLUŠANOSTI,

PREDVAJANJA

GLASBE

IN

Komercialne radijske postaje pridobivajo svoje prihodke od prodaje oglaševanja. Ker si
želijo pridobiti čim več sredstev, ki jih podjetja in organizacije namenjajo oglaševanju,
potrebujejo konsistentno visoko poslušanost (rating) oz. konsistentno visoko število
poslušalcev, ki jih dnevno dosegajo. Dober rating je največji argument komercialnih
radijskih postaj pri prepričevanju potencialnih oglaševalcev v to, da bodo z oglaševanjem

2

V nadaljevanju tega podpoglavja zaradi boljšega razumevanja namerno kombiniram pojma radijski
program in radijska postaja.
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svojega produkta ali storitve dosegli veliko število potencialnih kupcev. Ali na kratko: da je
to investicija, ki se izplača.
Radijski bruto delež oglaševanja zavzema okoli 3 % vsega oglaševalskega denarja v medijih
in znaša dobrih 26 milijonov evrov, pri čemer večino deleža pobere pet največjih radijskih
postaj: Radio 1, Radio Antena, Radio Center, Radio Prvi in Val 202. Tu velja omeniti tudi
številna trenja na področju cenovne konkurence med javnimi in komercialnimi postajami
ter večjimi komercialnimi in manjšimi lokalnimi postajami (AKOS, 2017, str. 60).
Tudi nekomercialne radijske postaje pridobivajo svoje prihodke od prodaje oglaševanja.
Čeprav so tovrstni prihodki precej razširjen vir njihovega financiranja, to še zdaleč ni
njihov glavni vir. Največ nekomercialnih radijskih postaj se zanaša na proračunska
sredstva, sredstva lokalnih skupnosti, v manjši meri pa tudi na sponzorska sredstva.
Prva stvar, ki programsko omejuje komercialne radijske postaje, je glasba. V zadnjih letih
je glasba faktor, zaradi katerega ljudje vse bolj poslušajo določeno radijsko postajo ali pa
je prav zaradi nje ne poslušajo. Komercialne radijske postaje nimajo toliko svobode pri
izbiranju tega, kakšno glasbo bodo predvajale. Na njihovih programih je zaželena glasba
tistih izvajalcev, ki pogosto nastopajo pred širšim občinstvom, ki jih poslušalci poznajo po
imenu in zvoku ter so že uveljavljeni in prisotni v lokalni ali globalni glasbeni industriji3. S
tujko jih imenujemo tudi »mainstream« artisti. Pri komercialnih radijskih postajah je
njihov glavni adut pri poslušalcih komercialna glasba oz. glasba, ki »mora iti v ušesa«, zato
morajo upoštevati take glasbene kriterije, da ohranjajo ratinge, ki jih potrebujejo.
Posledično so take radijske postaje nenaklonjene izvajalcem, ki se šele prebijajo na trg, saj
njihova glasba običajno ne ustreza tem merilom (McDonald, 2017).
Veliko več manevrskega prostora in fleksibilnosti pa je na tem mestu značilno za
nekomercialne radijske postaje4. Na njihovih programih bo poslušalec slišal pesmi nove
produkcije še neuveljavljenih avtorjev ali izvajalcev v znatno večjem obsegu kot na
komercialnih radiih. Ravno to, da so nekomercialni, jim omogoča fleksibilnost. Ne
zanašajo se samo na oglaševalske prihodke, slabši ratingi pa na njihovo poslovanje ne
vplivajo v taki meri kot pri komercialnih radiih. S tem, ko predvajajo tudi novo in
drugačno, ne najbolj popularno glasbo, dajejo svojim poslušalcem točno to, zaradi česar
jih oni poslušajo. To pa je cikel, ki deluje ravno zaradi neodvisne glasbe (prirejeno po
McDonald, 2017). Nekomercialne radijske postaje si zaradi tega lahko privoščijo tudi
predvajanje glasbe manj popularnih žanrov (npr. jazz ali folk glasbo) ali alternativno
glasbo.
3

Primer: če več dni zaporedoma dovolj dolgo poslušate nekatere najbolj poslušane komercialne radijske
programe, boste slej ko prej zaznali, da ste nekatere pesmi na tem programu že slišali. Predvsem za tiste
pesmi, ki vam niso všeč, pa boste morda dobili lažni občutek, da se ves čas predvajajo – pa se v resnici ne,
samo vam niso všeč in vas prej zmotijo.
4
Primer 2: če več dni zaporedoma dovolj dolgo poslušate nekomercialno radijsko postajo, obstaja zelo
majhna, skoraj nična verjetnost, da boste v tem času isto pesem slišali dvakrat.

25

Če radijske postaje do neke mere lahko avtonomno odločajo, kakšno glasbo bodo
predvajale, pa morajo upoštevati zakonsko določene deleže predvajanih vsebin.
Minimalne deleže predvajanja vsebin lastne produkcije in deleže predvajanja (slovenske)
glasbe na radijskih postajah določa ZMed od vključno 85. do vključno 92. člena. Najmanj
20 % vse dnevno predvajane glasbe mora biti slovenska glasba oziroma glasbena
produkcija slovenskih ustvarjalcev in poustvarjalcev, pri čemer morajo programi s
statusom posebnega pomena predvajati najmanj 25 %, radijski programi pod okriljem
RTV-ja pa najmanj 40 % slovenske glasbe. Za radijske programe, namenjene madžarski in
italijanski narodni skupnosti, to ne velja. Minimalni deleži predvajanja slovenske glasbe
morajo biti doseženi v oddajnem času med 0. in 6. uro, v oddajnem času med 6. in 18. uro
ter v oddajnem času med 18. in 24. uro. Najmanj 5 % za komercialne, 6,25 % za programe
posebnega pomena in 10 % za programe RTV-ja pa mora obsegati glasba, ki ni starejša od
dveh let.
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2.3

PRAVILA JAVNEGA SOFINANCIRANJA RADIJSKIH POSTAJ

Vsaka država v EU oblikuje svoj lasten sistem sofinanciranja medijskih vsebin, ki je
prilagojen razmeram v njenem medijskem prostoru. Evropske države različno rešujejo
vprašanje pluralizma; nekatere omejujejo koncentracijo lastništva, druge podeljujejo
državne pomoči posameznim medijem, tretje uvajajo posebne deleže, namenjene domači
in evropski medijski produkciji ipd. Slovenska država poskuša s sofinanciranjem
programskih vsebin vplivati na večjo pluralnost radijskih in medijskih vsebin nasploh. Na
podlagi četrtega člena Zakona o medijih in Uredbe o izvedbi rednega letnega javnega
razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev (v nadaljevanju:
Uredba), Vlada RS – na predlog ministra oziroma ministrice, pristojnega oziroma pristojne
za kulturo – določi način, postopek, pogoje in merila izvedbe rednega letnega javnega
razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin s sredstvi iz državnega proračuna
(povzeto po Erjavec, Poler - Kovačič, 2011, str. 4).
Sofinanciranje radijskih programov gre pri nas z roko v roki z zagotavljanjem javnega
interesa. Javni interes, torej zagotavljanje programskih vsebin v skladu z vrednotami
socialnega, ekonomskega in političnega okolja, se v začetku 21. stoletja uresničuje tako v
programih nekomercialnih kot komercialnih radijskih programov. Oboji so zavezani
predvsem svojemu občinstvu, vendar je pri komercialnih ponudnikih občinstvo predvsem
v instrumentalni vlogi, saj je poglavitni interes komercialnih radijskih postaj zagotavljanje
maksimalnega dobička lastnikom. Ta pa je odvisen od poslušanosti programov, ker je le-ta
največji argument pri trženju oglaševalskega prostora. Govorimo lahko torej predvsem o
tem, da so poslušalci (zlasti pri komercialnih radijskih programih) v tržnem smislu zgolj
produkt, ki ga radijska postaja prodaja oglaševalcem, ali z drugo besedo potrošniki. Pri
nekomercialnih radijskih postajah je konec koncev poslušalec še vedno potrošnik, čeprav
je produkcija programskih vsebin vezana na zagotavljanje vsebin v javnem interesu. Zaradi
tega lahko v tem primeru poslušalce nekomercialnih radijskih postaj imenujemo tudi
»državljani« in ne potrošniki (prirejeno po Stopar, 2016, str. 46).
Posebno mesto v financiranju ima javni RTV-servis. Že to, da njegovo delovanje ureja
poseben zakon5, mu daje posebno mesto. Deleža tega financiranja so deležni vsi radijski
programi pod njegovim okriljem. RTV Slovenija se financira iz več virov, in sicer iz RTVprispevka, tržnih dejavnosti, sredstev državnega proračuna6 ter iz sponzoriranja in drugih
virov, skladno z zakonom in s statutom. Zavezanci za plačilo RTV-prispevka so vsi, ki imajo
radijski ali televizijski sprejemnik na območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni
tehnični pogoji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija. Predvideva se, da ima
sprejemnik vsak odjemalec oz. plačnik električne energije, zaradi česar je zavezanec za
5

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US, 26/09 –
ZIPRS0809-B in 9/14).
6
Val202 je v 2017 izvedel zelo uspešen projekt za mlade Hej DJ, ki ga je financiral EBU Radio.
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plačilo RTV-prispevka, razen če poda izjavo, predpisano v zakonu. Vseh dejavnih
zavezancev za plačilo RTV-prispevka je več kot 600.000 (RTVSLO, Letno poročilo 2017, str.
2).
Da je radijska postaja deležna javnega sofinanciranja, mora njen program zadostiti
pogojem, ki jih določa Zakon o medijih. Program s tem pridobi enega izmed petih statusov
programa posebnega pomena, ki jih ZMed ureja od 76. - 82. člena. Ti statusi so:
- radijski program Radiotelevizije Slovenija;
- lokalni radijski program;
- regionalni radijski program;
- študentski radijski program;
- nepridobitni radijski program;
Vse zgoraj naštete alineje podrobneje razčlenim v poglavju 3.1.
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3 PREGLED PRETEKLEGA IN OBSTOJEČEGA STANJA JAVNEGA
SOFINANCIRANJA RADIJSKIH POSTAJ V SLOVENIJI
V poglavju 2.1 »Pregled stanja in delitev na komercialne in nekomercialne radijske
postaje« sem povzel Zakon o javnih glasilih, ki je prvi začel urejati področje javnega
sofinanciranja radijskih postaj v Republiki Sloveniji. Zakon je prvič uporabil pojem
»nekomercialna javna glasila«, kar bi v jeziku te magistrske naloge pomenilo
»nekomercialni mediji«.
ZJG, ki je radijske programe razdelil na nacionalne programe, lokalne nekomercialne
programe in študentske nekomercialne programe, je določal podlago tudi za njihovo
(so)financiranje. Pred uveljavitvijo zakona o medijih je Ministrstvo za kulturo npr.
financiralo prenos filharmoničnih koncertov na javnem radiu, sistemski viri so bili
namenjeni tudi razvoju oddajniške infrastrukture in promocijskim projektom, ki so
zadevali delovanje ministrstev ali vladnih služb in se kot takšni izvajali na radiu. Podpore
so bili deležni tudi programi na območjih narodnostnih manjšin (Mencej, 2010).
Bolj podrobno je problematiko financiranja začel urejati ZMed, ki je programe, ki so
upravičeni do javnih sredstev, poimenoval »programi posebnega pomena« ter jih tudi bolj
natančno definiral. Prav tako je definiral okvirno višino sredstev, ki se jim v obliki rednega
letnega javnega razpisa namenjajo za sofinanciranje programskih vsebin. V zadnjih 10
letih, odkar Ministrstvo za kulturo izvaja letni razpis za sofinanciranje programskih vsebin
medijev, se število programov posebnega pomena ni bistveno spremenilo. Leta 2006 jih je
delovalo 18, danes jih je aktivnih 21 (Svet za radiodifuzijo, Letna poročila od 2006-2017).

3.1 SOFINANCIRANJE PO ZAKONU O JAVNIH GLASILIH MED LETOMA
1994 IN 2001
Zakon o javnih glasilih je bil prvi zakon, ki je začel urejati problematiko financiranja
radijskih postaj v našem prostoru. Določba 3. člena je Vladi RS nalagala ureditev
sofinanciranja medijev s posebnim predpisom, členi od vključno 45. do vključno 49. člena
pa so urejali področje financiranja in sofinanciranja vseh tipov radijskih programov. Sledi
pregled ureditve financiranja definiranih radijskih programov v času veljavnosti ZJG (1994
– 2001):
- Nacionalni radijski programi: njihov glavni vir financiranja je bila RTV-naročnina7, ki so
jo plačevali vsi odjemalci električne energije, delno so se programi financirali tudi iz
proračuna Republike Slovenije, tretji vir prihodkov pa so bili lastni komercialni prihodki in
7

Danes je to RTV-prispevek.
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sredstva. Nacionalni radijski program je ustanovila Republika Slovenija z zakonom. Deloval
je pod okriljem javnega zavoda RTV Slovenija. Nacionalni program je slišen na območju
celotne Slovenije (ZJG, 45. člen).
- Lokalni nekomercialni radijski programi: financirali so se iz dejavnosti organizacij, ki so
ta program oddajale, lahko tudi iz sredstev lokalnih skupnosti ter iz lastno ustvarjenih
sredstev (trženje programskega časa v obliki plačanih obvestil ali oglasov ter iz ostale
ponudbe oglaševalskih storitev). Taki programi so bili namenjeni obveščanju prebivalcev
lokalnih skupnosti in so imeli zapovedane omejitve programskega časa glede na vsebine
(ZJG, 46., 48. in 49. člen).
- Študentski nekomercialni radijski programi: financirali so se lahko iz istih virov kot
lokalni nekomercialni radijski programi ter iz sredstev študentskih organizacij univerz.
Program so ustvarjali študenti, namenjen je bil obveščanju javnosti, ustanovila pa jih je
študentska organizacija (ZJG, 47. člen).
- Komercialni radijski programi pa so se financirali iz lastnih sredstev (trženje oglasnega
prostora ter programskega časa, trženje oglaševalskih storitev) in s prihodki drugih
dejavnosti. Edina omejitev, ki jo je ZJG zapovedoval komercialnim programom in ni bila
vezana na financiranje, je bila ta, da je moral delež lastne produkcije obsegati najmanj 10
% programskega časa (ZJG, 49. člen).
ZJG je tudi določal, da morajo radijske postaje na začetku vsakega koledarskega leta v
Uradnem listu Republike Slovenije objaviti podatke o virih financiranja, ime in priimek
fizične osebe ter stalno prebivališče oziroma firmo in sedež pravne osebe, ki ima v lasti
več kot 10 % kapitala oziroma nad 10 % upravljavskih pravic, ter imena in priimke članov
organa upravljanja oziroma uprave in nadzornega sveta izdajatelja radijskega programa
(ZJG, 42. člen). Slabost vsega tega pa je bila, da ZJG ni navajal kazenskih sankcij v primeru
nespoštovanja določb tega člena. Tako nobeden od izdajateljev radijskega programa teh
podatkov ni nikoli objavil (povzeto po Mencej, 2010).

3.2

SOFINANCIRANJE PO ZAKONU O MEDIJIH

Leta 2001 je bil sprejet Zakon o medijih (ZMed), ki je nadomestil Zakon o javnih glasilih.
Zakon je bil leta 2006 po petih letih veljave prenovljen, zadnja dopolnitev (Zakon o
spremembi Zakona o medijih – ZMed-D) pa je iz leta 2016. Po svojem bistvu sledi tudi
evropskim smernicam medijske zakonodaje. Z namenom izvajanja državne podpore pri
uresničevanju javnega interesa v medijih je za krovni organ, ki podeljuje proračunska
sredstva, določil Ministrstvo za kulturo. Na ta način ZMed zagotavlja sredstva za razvijanje
in sofinanciranje programskih vsebin radijskih programov s statusom lokalnega,
regionalnega, študentskega oziroma nekomercialnega radijskega programa (4.a člen).
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Kot obliko, ki prispeva k financiranju programskih vsebin radia, ZMed opredeljuje tudi
sponzoriranje, bistvena novost na področju sofinanciranja radijskih programov pa je
uvedba t.i. »programov posebnega pomena«.
Zakon o medijih je uvedel tudi tri mehanizme finančne podpore, in sicer:
- za ustvarjanje programskih vsebin in razvoj tehnične infrastrukture,
- za produkcijo slovenskih avdiovizualnih del (ki so pomemben segment programske
raznovrstnosti v avdiovizualnih medijih) ter
- za lokalne radijske in televizijske programe, regionalne radijske in televizijske
programe, študentske radijske in televizijske programe ter nepridobitne radijske in
televizijske programe (Ministrstvo za kulturo, 2005, str. 2).

3.2.1 STRUKTURA GLAVNIH PRIHODKOV NACIONALNEGA RADIA RADIO
SLOVENIJA
Nacionalni Radio Slovenija (z vsemi svojimi programi) je radio z najvišjimi prihodki v
državi. Gledano v celoti, je njegova poslušanost visoka, hkrati pa ima zagotovljen stabilen
vir financiranja v obliki RTV-prispevka. »Razrez RTV-prispevka pokaže, da slabih osem
evrov namenimo televiziji, tri evre radiu, en evro za avtohtone narodne skupnosti,
preostala sredstva pa gredo za multimedijski center, orkestre, založništvo in druge
dejavnosti«, je leta 2016 pojasnil generalni direktor RTV SLO Marko Fili (Masten, 2016). Iz
izjave generalnega direktorja lahko hitro izračunamo sledeče:
- televizijskim programom RTV Slovenije je namenjenih 62,7 % prispevka;
- radijskim programom RTV Slovenije je namenjenih 23,5 % prispevka;
- programom avtohtone narodne skupnosti pa je namenjenih 7,8 % RTV-prispevka.
Grafikon 3: Deleži glavnih prihodkov Radia Slovenija, 2017.

1.3%
7.8%
Delež prihodkov iz RTV
prispevka
Delež prihodkov iz
oglaševanja
Delež ostalih prihodkov
90.9%

Vir: Letno poročilo RTV SLO (2017) ter lastni izračuni.
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Tako je v letu 2017 enota Radio Slovenija prejela 22.250.975 evrov od pobranega RTVprispevka (90,9 %). 1.919.000 evrov oz. 7,8 % so znašali prihodki iz oglaševanja. Preostalih
318.000 evrov oz. 1,3 % pa so bili ostali prihodki, to pa so: prihodki od fonogramov in
videogramov, ostali komercialni prihodki, prihodki od sofinanciranja s strani Urada za
narodne manjšine, drugi prihodki od sofinanciranja (glej Prilogo 6). Vsota vseh zneskov
pove, da je proračun javnih radijskih programov pod okriljem javnega zavoda RTV
Slovenija leta 2017 znašal 24.487.975 evrov.

3.2.2 SOFINANCIRANJE RADIJSKIH PROGRAMOV POSEBNEGA POMENA IN
NJIHOVE ZNAČILNOSTI
Status »programa posebnega pomena« prinaša določene prednosti, saj ZMed (4. člen)
tem programom zagotavlja javna sredstva, operaterji pa jim morajo omogočiti
neodplačno razširjanje njihovega programa med uporabniki operaterjevih storitev, če le
obstajajo tehnične možnosti za kakovostno distribucijo signala. Ministrstvo za kulturo jim
na letnem javnem projektnem razpisu za sofinanciranje programskih vsebin medijev
namenja sredstva, ki jih lahko pridobijo s prijavo svojih projektov.
V istem členu Zakon določa, da se za razvoj vsebin medijev s statusom posebnega
pomena namenja vsota, ki ustreza 3 % zneska, ki ga na letni ravni z RTV-prispevkom zbere
RTV Slovenija, oz. najmanj »300 milijonov tolarjev«8, kar bi po preračunu po tečaju 1 EUR
= 239,64 SIT znašalo najmanj 1.251.877 evrov (brez upoštevanja inflacije).
Da bi ugotovil, kako se je višina RTV-prispevka z leti spreminjala in ali je to vplivalo na
višino sredstev, ki so od leta 2006 z ZMed uzakonjena za sofinanciranje radijskih postaj,
sem zbral podatke o spreminjanju višine RTV-prispevka od leta 1992 do danes.
Izhajajoč iz Uradnih listov od 1992 do 1994, je v tem času višino RTV-naročnine določal
programski svet RTV-Slovenija, in sicer s Sklepom o višini RTV-naročnine ali z Odločbo o
višini RTV-naročnine. Dokler je bila ta pristojnost v rokah programskega sveta RTV, se je
znesek spreminjal dvakrat ali celo trikrat letno. Po lete 1994, ko je ta pristojnost prešla na
Vlado RS, pa se je trend nenehnega spreminjanja višine RTV-prispevka ustavil. Kasneje se
je njegova višina določala enkrat letno, razen v letih 2000 in 2004, zvišati pa se je smel za
največ 10 %. Pregled spreminjanja je predstavljen v spodnjem grafu.

8

Slovenija je v evrsko območje vstopila leta 2007, leto po spremembi Zakona o medijih, zato je v zadnjem
prečiščenem uradnem besedilu Zakona o medijih še vedno navedena prejšnja denarna valuta tolar. Tudi v
zadnjem aktu, vezanem na ZMed (Zakon o spremembi Zakona o medijih – ZMed-D (UL RS, št. 39/2016 z dne
3.6.2016), je v določbah, ki se nanašajo na sofinanciranje vsebin, še vedno uporabljena valuta tolar.
Zanimivo pa je, da je v določbah, kjer so opredeljene globe za kršitelje zakona, višina glob navedena v evrih.
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Grafikon 4: Grafični prikaz naraščanja višine RTV-prispevka od leta 1991 do 2018.
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Vir: Odločbe o višini RTV-prispevka, Sklepi o višini RTV-prispevka, Zakon o Radioteleviziji Slovenija
ter lastni izračuni.

Po pregledu spletnih virov in literature sem ugotovil, da je zgornji graf verjetno edini ali pa
vsaj eden redkih prikazov spreminjanja RTV-prispevka od osamosvojitve do danes, ki jih je
mogoče najti v literaturi ali na spletu (podobne ponazoritve spreminjanja višine RTVprispevka nisem našel nikjer). Podatki, na podlagi katerih je grafični prikaz izdelan, so
navedeni v prilogi 4. Iz grafa je razvidno, da se je spreminjanje višine RTV-prispevka začelo
umirjati takrat, ko smo dobili konkretnejšo medijsko zakonodajo. Leta 2001 je bil sprejet
Zakon o medijih (uradno prečiščeno besedilo je iz leta 2005), ki je določal, da se za
sofinanciranje programskih vsebin medijev s statusom posebnega pomena namenja
vsota, ki ustreza vrednosti 3 % zneska RTV-prispevka, ki je bil zbran v preteklem letu, leta
2005 pa še Zakon o Radioteleviziji Slovenija, na katerega se je preneslo uzakonjenje RTVprispevka. Iz grafa je razvidno tudi, da RTV-prispevek z leti narašča in da se v prihodnje
verjetno ne bo trajno znižal. Na podlagi tega bi lahko sklepali, da Ministrstvo za kulturo
prav tako sledi trendu in za sofinanciranje programskih vsebin medijev namenja vedno
več denarja. Prihodek od RTV-prispevka je na eni strani odvisen od višine, ki jo določi
Vlada RS, na drugi strani pa od števila uporabnikov, ki ga plačujejo. Sredstva, ki jih
Ministrstvo za kulturo namenja za sofinanciranje radijskih programov, so predpisana v
vrednosti, ki ustreza 3 % zneska RTV-prispevka, ki je bil zbran v preteklem letu, vendar so
dejanski vir teh sredstev javne finance. Na končno višino namenjenih sredstev pa vpliva še
rebalans proračuna. Ministrstvo mora kakršnekoli spremembe v državnem proračunu ali v
svojem finančnem načrtu upoštevati.
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V letu 2017 je mesečni RTV-prispevek znašal 12,75 evra ter RTV Slovenija prinesel
94.685.000 evrov9 prihodka na letni ravni (kar je znašalo 76,8 % vseh realiziranih
prihodkov javnega zavoda RTV Slovenija v letu 201710). Ministrstvo za kulturo pa je v
zadnjem rednem letnem javnem projektnem razpisu za sofinanciranje programskih vsebin
medijev v letu 2018 okvirno namenilo 2.040.000 evrov, kar znaša 2,15 % zbranega RTVprispevka v letu 2017 (več o razpisu v poglavju 3.4).
Grafikon 5: Primerjava zbranih sredstev z RTV-prispevkom in sredstev Ministrstva za kulturo,
namenjenih sofinanciranju medijev od 2006 do 2017.
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Iz grafikona 4 je razvidno, kako očitno se v zadnjih 11 letih sredstva Ministrstva za kulturo,
ki so vsako leto namenjena sofinanciranju programskih vsebin medijev, zmanjšujejo (siva
prekinjena črta), in to kljub temu, da je trend pobranih prihodkov od RTV-naročnine
pozitiven (modra prekinjena črta). RTV Slovenija vsako leto pobere več RTV-prispevka, kar
bi po ZMed pomenilo, da več sredstev za sofinanciranje medijskih vsebin lahko nameni
tudi Ministrstvo, saj ji to dopušča Zakon.
Zelo radodarno je bilo Ministrstvo do leta 2011, ko je za redni letni razpis za
sofinanciranje medijev namenjalo več kot 25 % več sredstev, ki bi jih po ZMed moralo.
Trend padanja se je začel že leta 2008, a je vsota namenjenih sredstev še vedno dosegala
9

Radiotelevizija Slovenija, Letno poročilo 2017, str. 108.
Glej prejšnjo opombo.

10
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precej več kot zakonsko opredeljene 3 % RTV-prispevka, pobranega v preteklem letu. Po
letu 2011 pa se je začel kritični trend padanja, ki je dno dosegel v letih 2014 in 2015, ko je
bilo razdeljenih le 1.550.000 evrov oz. 1.600.000 evrov. Najbolj bode v oči to, da se je v
zadnjih letih močno zmanjševal odstotek namenjenih sredstev. Seveda pa ne gre
pričakovati, da se bo tak strm trend navzdol nadaljeval. V zadnjih treh letih je mogoče
spet opaziti, da se sredstva povečujejo. Ministrstvo je letos tako prvič po petih letih za
sofinanciranje medijskih vsebin namenilo več kot 2 milijona evrov sredstev. Na grafu ta
trend še ni najbolj izrazit, povečanje sredstev pa je verjetno posledica tudi dobre
gospodarske kondicije, v kateri je naša država v zadnjih letih.
Na podlagi intervjuja, opravljenega s predstavnikom Ministrstva za kulturo, ugotavljam,
da delež 3 % od pobranega RTV-prispevka v preteklem letu pomeni kar veliko denarja za
sofinanciranje programov posebnega pomena. Ministrstvo ne podpira celotnega medija,
torej radijskega programa, ampak samo del programa oz. projekt11, poleg tega pa samo
50 % vrednosti posameznega projekta.
Grafikon 6: Razmerje med višino razpisanih sredstev za sofinanciranje programov posebnega
pomena in dokončno razdeljenimi sredstvi za koledarska leta od 2006 do 2018.
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Grafikon 5 prikazuje, koliko sredstev je Ministrstvo za kulturo na javnih letnih razpisih za
sofinanciranje programskih vsebin medijev okvirno razpisalo (modri stolpec) in koliko jih
je po izvedenem razpisu dejansko tudi razdelilo (oranžni stolpec). Za lažjo predstavo je
dodan tudi indeks, ki prikazuje odstopanje med razpisanimi in dodeljenimi sredstvi. V letih
2009 do 2013 vidimo konkreten upad indeksa, kar je lahko tudi posledica gospodarske
krize. Trend se je obrnil leta 2013 in leta 2015 je bilo prvič spet podeljenih več sredstev,
11

Gre za programske vsebine, kot so informativna oddaja, kulturna oddaja in podobno.
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kot jih je bilo razpisanih. Kljub temu pa je višina sredstev v zadnjih letih še vedno zelo
nizka. Graf lepo prikazuje, da se je spustila tako nizko, da je leta 2014 znašala le tretjino
obsega sredstev iz let 2006, 2007 ali 2008. Trend se je v zadnjih letih začel počasi
popravljati, vseeno pa je za leto 2018 višina sredstev, namenjenih za sofinanciranje
medijev, znašala komaj polovico tega, kar je znašala v najboljših letih.
Preden definiram značilnosti radijskih programov posebnega pomena, ki so upravičeni do
sofinanciranja iz javnih sredstev, si poglejmo še, koliko jih v Sloveniji trenutno obstaja.
Tabela 4: Število radijskih programov s statusom posebnega pomena na dan 27.6.2018
RTV Slovenija
lokalni program posebnega pomena
regionalni program posebnega pomena
študentski program posebnega pomena
nepridobitni radijski program

8
10
8
2
1

SKUPAJ
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Vir: AKOS, Register radijskih in televizijskih programov (2018)

Programi s statusom posebnega pomena so razumljeni kot nekomercialni. Ostali radijski
programi, ki tega statusa nimajo, pa veljajo za nekomercialne.
Radijski programi posebnega pomena oz. nekomercialni radijski programi naj bi se
financirali iz prostovoljnih prispevkov ciljnih skupin, s sredstvi z različnih javnih razpisov
ter s ponudbo komercialnih storitev. Viri financiranja naj bi bili različni in razpršeni:
naročnine, dotacije, prispevki nevladnih in vladnih, nacionalnih ali mednarodnih
organizacij, oglaševanje in druge komercialne storitve, vendar naj bi se tako pridobljena
sredstva namenjala izključno in neposredno produkciji programa. Nekomercialni radio
torej ni namenjen ustvarjanju dobička lastnikov teh radijskih postaj, temveč služi kot
servis civilni družbi in teži k vplivanju na javno mnenje, oblikovanju soglasja, krepitvi
demokracije in ustvarjanju skupnosti. Razlika s komercialnim radiem je torej ta, da
komercialni radio oddaja program z namenom pridobivati denar, nekomercialni radio pa
pridobiva denar zato, da lahko ustvarja in oddaja program (Oseli, 2001).
Radijski programi posebnega pomena so torej upravičeni do sofinanciranja programskih
vsebin. V nadaljevanju povzemam njihove glavne značilnosti. Te programe ZMed od
vključno 77. do vključno 81. člena deli na pet različnih statusov:
- Radijski programi Radiotelevizije Slovenija so programi, ki opravljajo javno službo
produkcije in razširjanja nacionalnih radijskih programov in so v javnem in kulturnem
interesu Republike Slovenije. Sem spadajo tudi radijski programi italijanske in madžarske
narodne skupnosti ter drugi programi v skladu s posebnim zakonom, ki jih izvaja javni
zavod Radiotelevizija Slovenija. Financirajo se iz prihodkov javnega RTV-servisa, ta pa se
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financira iz več virov. Kar tri četrtine finančnih virov predstavlja RTV-prispevek, ostali viri
pa so tržne dejavnosti, sredstva državnega proračuna ter sredstva iz sponzoriranja in
drugih virov, skladno z zakonom in s statutom. Radijski programi RTV Slovenija so
neupravičeni do sredstev, ki jih Ministrstvo za kulturo vsako leto namenja preostalim
programom s statusom posebnega pomena. Ta sredstva skupaj znašajo 3 % pridobljenega
RTV-prispevka v preteklem letu.
- Lokalni radijski programi so programi, ki pokrivajo območje ene ali več lokalnih
skupnosti oziroma območje, ki s prizemeljskim radiodifuznim oddajanjem pokriva
območja, na katerih živi največ 10 odstotkov prebivalstva Republike Slovenije. Hkrati ima
v oddajnem času med 6. in 20. uro dnevno najmanj 20 % lokalnih vsebin lastne
produkcije. Tak status lahko izjemoma pridobi tudi tisti radijski program, ki sicer ne
dosega predpisanega deleža lokalnih vsebin lastne produkcije, se pa razširja na
demografsko ogroženem ali gospodarsko nerazvitem območju. Pogoj je tudi, da na tem
območju ne sme biti drugega lokalnega radijskega programa. Njihovi glavni viri
financiranja so trženje programskega časa in sredstva iz državnega proračuna (razpisov).
- Regionalni radijski programi so programi, namenjeni prebivalcem mestnega ali
pokrajinskega območja, na katerem živi več kot deset in ne več kot petdeset odstotkov
prebivalcev Republike Slovenije. V oddajnem času med 6. in 20. uro morajo obsegati
najmanj trideset odstotkov regionalnih vsebin lastne produkcije. Tudi regionalni radijski
programi se financirajo s trženjem programskega časa in s sredstvi državnega proračuna.
- Študentski radijski programi so tisti, katerih izdajatelj je študentska organizacija. Tak
program morajo ustvarjati študentje, razširjati pa mora programske vsebine, ki so
pretežno namenjene študentski javnosti. Financira se iz državnega proračuna, morebiten
dobiček od dejavnosti pa mora študentski program uporabiti samo za izvajanje radijske
dejavnosti. Status študentskega radijskega programa z odločbo dodeli AKOS in o tem
obvešča Ministrstvo za kulturo.
- Nepridobitni radijski programi so programi, ki v dnevnem oddajnem času predvajajo
najmanj trideset odstotkov lastne produkcije informativnih, umetniških, izobraževalnih in
kulturno-zabavnih vsebin. Tudi za ta status zakon določa, da mora radijski program
morebiten presežek prihodkov oziroma dobiček od dejavnosti porabiti samo za izvajanje
radijske dejavnosti v skladu s svojim temeljnim pravnim aktom. Omejitve veljajo tudi pri
plačah zaposlenih in nadomestilih za plače članov organov upravljanja in nadzora pri
izdajatelju ter drugih nadomestilih (potni stroški, dnevnice). Ti ne smejo presegati tarif, ki
so določene za javne zavode in zaposlene v kulturi.
Po navedbah glavnih značilnosti programov posebnega pomena poglejmo še to, kateri
dejansko so ti programi.
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Tabela 5: Vsi radijski programi v Republiki Sloveniji s statusom programa posebnega pomena na
dan 1.7.2018

RTV Slovenija

lokalni program
posebnega
pomena

regionalni
program
posebnega
pomena

študentski
program
posebnega
pomena

Pomurski
madžarski radio

Alpski val

Koroški Radio

Mariborski radio
Radio Ognjišče
Študent - Marš

Program Ars

Radio 94

Radio Aktual
Kum

Radio Študent

Radio Gorenc

Radio Celje

Radio Odmev
(Primorski val)

Radio Kranj

Radio Koper

Radio Robin

Radio Murski val

Radio Maribor

Radio Sora

Radio Ptuj

Radio Slovenia
International

Radio Sraka

Val 202

Radio Triglav

Prvi program
Radia Slovenija
Radio
Capodistria

nepridobitni
radijski program

Radio Slovenske
gorice
Radio Štajerski
val

Radio Univox
Radio Velenje
Vir: AKOS, Register radijskih in televizijskih programov (2018)

Premislek o pogojih, ki jih morata izpolnjevati lokalni ali regionalni radijski program
posebnega pomena, omogoča zanimivo predpostavko. Lokalni radijski program, ki pokriva
območje Mestne občine Ljubljane (MOL), bi teoretično lahko pridobil status regionalnega
programa. S svojim delovanjem bi pokrival območje, na katerem živi več kot 10 %
prebivalstva Republike Slovenije (na območju MOL trenutno živi 289.518 prebivalcev12,
kar znaša 14 % celotnega prebivalstva Slovenije; ker frekvence niso omejene s
katastrskimi mejami občin, bi bil ta odstotek v naši predpostavki verjetno še nekoliko
višji).
AKOS je v svoji strategiji razvoja radijskih in televizijskih programov pojasnil, da programi
posebnega pomena pomenijo preseganje delitve na javne in komercialne radijske
programe. Čeprav so večinoma organizirani kot gospodarske družbe, se v večji meri
preživljajo s prihodki iz oglaševanja in le del sredstev črpajo iz državnih subvencij. Pri
12

SURS, podatki o prebivalstvu, stanje na dan 1.1.2018.
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svojem delovanju so zavezani drugačnim standardom kot komercialni programi ter
pripravljajo stroškovno zahtevnejše programske vsebine, tudi takšne, ki jih ni moč tržiti. S
tem pomembno prispevajo k ohranjanju različnosti programske ponudbe in pokrivanju
potreb v medijih manj zastopanih manjšinskih ciljnih skupin. Od programov javne
radiotelevizije se razlikujejo po bolj ciljni usmerjenosti k določenim skupnostim (lokalnim,
regionalnim in študentskim), v katerih delujejo in jim služijo (AKOS, 2008b, str. 38-39).

3.3 PREGLED
IN
PRIMERJAVA
ŠTEVILA
KOMERCIALNIH
NEKOMERCIALNIH RADIJSKIH POSTAJ SKOZI LETA GLEDE
SOFINANCIRANJE IZ JAVNIH SREDSTEV

IN
NA

AKOS v svojem letnem poročilu za leto 2017 ugotavlja, da je slovenski radijski trg
segmentiran glede na poslanstvo radijskih programov, ki se kaže v usmeritvi k
zadovoljevanju načel javnega ali komercialnega interesa. Javni interes zadovoljujejo
radijski programi RTV Slovenija ter programi s statusom posebnega pomena, pri katerih je
v ospredju namen informiranja poslušalca. S tem zadovoljujejo potrebe po informacijah
javnega pomena. Pri komercialnih radijskih programih pa je prvi in glavni namen zabavati
poslušalca, kar pomeni lahkotnejše vsebine z veliko glasbe. Za tem namenom pa se skriva
tudi zadovoljevanje potreb trga.
Tabela 6: Pregled vseh nekomercialnih in komercialnih radijskih programov v Sloveniji (po
abecedi)
REGISTRIRANI NEKOMERCIALNI RADIJSKI PROGRAMI
Radio Slovenske
1 1. Program Radia Slovenija 11 Radio Gorenc
21 Gorice
2 Alpski val
12 Radio Koper
22 Radio Sora
3 Koroški Radio
4 Radio MARŠ

13 Radio Kranj
14 Radio Maribor

23 Radio Sraka
24 Radio Štajerski val

5 Pomurski madžarski radio
6 Program ARS

15 Radio Murski val
16 Radio Odmev

25 Radio Študent
26 Radio Triglav

7 Radio 94

17 Radio Ognjišče

27 Radio Univox

8 Radio Aktual Kum

18 Radio Ptuj

28 Radio Velenje

9 Radio Capodistria

19 Radio Robin

29 Val 202

10 Radio Celje

20 Radio Slovenija International

REGISTRIRANI KOMERCIALNI RADIJSKI PROGRAMI (aktivni so obarvani zeleno)
30 A-Radio (DAB)

52 Radio 1 Savinjska

75 Radio Ekspres

31 Balkan Ekspres

53 Radio 1 Štajerska

76 Radio Geoss

32 Glasbeni Radio (DAB)
33 Moj Radio 1

54 Radio 2
55 Radio 3

77 Radio Hit
78 Radio Kaos13

13

Radio Kaos lahko poslušamo le prek spleta, ne pa tudi prek frekvence, zato ga nisem štel kot aktivnega oz.
enakega ostalim.
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34 MojRadio

56 Radio 4

79 Radio Krka

35 Novi Radio

57 Radio 94

80 Radio Laser

36 Pop Radio
37 Radio 1 107,9

58 Radio Aktual
59 Radio Aktual D

81 Radio Maxi
82 Radio Net FM

38 Radio 1 Bela Kranjna

60 Radio Aktual Obala

83 Radio Pohorje

39 Radio 1 Celjski val
40 Radio 1 DAB

61 Radio Antena
62 Radio Antena Celje

84 Radio Prlek
85 Radio Rogla

41 Radio 1 Dolenjska

63 Radio Antena Savinjska

86 Radio Romic

42 Radio 1 Gorenjska

64 Radio Antena Velenje

87 Radio S

43 Radio 1 Koroška

65 Radio Bob

88 Radio Salomon

44 Radio 1 Krim

66 Radio Brezje

89 Radio Veseljak

45 Radio 1 Krvavec

67 Radio Capris

90 Radio Veseljak Lisca

46 Radio 1 Obala

68 Radio Center Celje

91 Radio Veseljak Posavje

47 Radio 1 Pomurje

69 Radio Center Dolenjska

92 Radio Zeleni val

48 Radio 1 Portorož

70 Radio Center Koroška

93 Retro Radio

49 Radio 1 Primorska

71 Radio Center Primorska

94 Rock Celje

50 Radio 1 Ptuj

72 Radio Center Slovenija

95 Rock Maribor

51 Radio 1 Ribnica

73 Radio Center Zasavje

96 Rock Radio Ljubljana

74 Radio City

97 Rock Radio Slovenija

Vir: Prirejeno po AKOS (2018), register radijskih in televizijskih programov

Iz tabele je razvidno, da ima veliko radijskih programov poleg svojega značilnega imena
dodano tudi ime oddajnika, prek katerega oddaja. Ta dodatek ob imenu je značilen samo
za komercialne radijske programe. Če sem natančnejši: ime oddajnika imajo praviloma ob
imenu programa dodani tisti radijski programi, ki so povezani v programske mreže (glej
poglavje 2.1).
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Tabela 7: Prikaz spreminjanja števila radijskih postaj od leta 2006 do 2018.
Število vseh imetnikov
dovoljenja za predvajanje
radijskega programa

Število komercialnih
radijskih programov

Število programov s
statusom posebnega
pomena

2006

85

67

18

2007

98

80

18

2008

98

79

19

2009

98

79

19

2010

98

80

18

2011

96

78

18

2012

96

78

18

2013
2014

89
89

71
71

18
18

2015

93

74

19

2016
2017

94
95

75
76

19
19

2018

97

76

21

Vir: Prirejeno po AKOS, letna poročila (2006-2017); SRDF, letna poročila (2006 – 2017), ter AKOS,
register radijskih in televizijskih programov.

Tabela 7 prikazuje spreminjanje števila radijskih programov v Sloveniji v obdobju, odkar
velja ZMed. Najbolj izstopa sprememba iz leta 2006 na 2007, ko se je število novih
programov povečalo kar za 13, in sicer zaradi komercialnih radijskih programov. Iz
poročila Sveta za radiodifuzijo za leto 2007 je razvidno, da je tistega leta Svet obravnaval
kar 36 vlog različnih radijskih ali televizijskih izdajateljev, od tega 14 vlog radijskih
izdajateljev. Vsem ni izdal pozitivnega mnenja. Na osnovi tega je bilo na novo
ustanovljenih 13 radijskih programov, med njimi tudi Radio 1. Od teh trinajstih so do
danes ostali aktivni le štirje (Radio Romic, Radio Murski val, Radio Pohorje in Radio 1).
Vidimo, da je skupno število radijskih programov v zadnjih 12 letih nihalo med 85 in 98.
Število niha zato, ker nekateri programi izgubijo dovoljenje za oddajanje, drugi se
povežejo v programske mreže, preimenujejo in tako obstanejo na trgu. Nekateri radijski
programi iz določenih razlogov dovoljenje izgubijo, mnogi pa sploh ne oddajajo programa,
vendar dovoljenje imajo. Vse frekvence za oddajanje programov so praktično že
zasedene, zato ne pričakujem, da se bo število v prihodnosti povečevalo - vsaj ne, dokler
država ne omogoči oddajanja na širšem frekvenčnem območju ali dokler se v digitalno
oddajanje (DAB) ne vključi še več radijskih postaj (glej podpoglavje 2.1.2).
V prejšnjem poglavju sem ugotavljal, da je delež sredstev, namenjenih za sofinanciranje
radijskih programov, v upadanju, če primerjamo deleže od prvega razpisa leta 2006
naprej. Trend se od leta 2014 sicer popravlja, a višina sredstev še vedno ostaja nizka v
primerjavi s prvimi leti izvajanja razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev.
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Grafikon 7: Primerjava podeljenih sredstev na rednih letnih javnih razpisih in sredstev, ki so jih
dobile radijske postaje v obdobju 2006 - 2018.
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Vir: Ministrstvo za kulturo (2018), lastni izračuni.

Ugotovil sem, da sredstva, namenjena sofinanciranju programskih vsebin medijev, ne
dosegajo zakonsko predvidenih 3 % višine pobranega RTV-prispevka v preteklem letu.
Zanimivo pa je predvsem to, kar kaže grafikon 6: delež sredstev, namenjenih radijskim
postajam, se zvišuje, pri čemer je treba poudariti, da je vsota sredstev, ki jo prejmejo radii
kot medij, nižja kot v prvih letih razpisa. Po drugi strani pa je ravno radio tisti medij, ki
prejme več kot polovico sredstev, namenjenih celotnemu razpisu. Delež sredstev, ki so jih
dobile radijske postaje, je na grafikonu 7 prikazan s sivo krivuljo in prikazuje trend
naraščanja skozi leta. Trend se bo nekje seveda moral ustaviti, saj je nemogoče
pričakovati, da bodo drugi mediji (televizija, tisk, elektronske publikacije), ki prav tako
kandidirajo za sredstva na istem razpisu, sčasoma dobili le neznaten delež sredstev. Ker
pa je prisoten tudi trend povečevanja sredstev, namenjenih za razpis, lahko sklepamo
sledeče: tudi, če se trend deleža sredstev za medij kot radio ustavi, bodo radijske postaje
tudi v prihodnje verjetno prejemale še več denarja, saj se višina sredstev za razpis v
zadnjih petih letih povečuje.
V zaključku pisanja magistrske naloge, je Ministrstvo za kulturo na svoji spletni strani
objavilo tudi nov razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev za leto 2019. Višina
razpisanih sredstev za leto 2019 je 2.050.000 evrov, kar je zgolj 10.000 evrov več, kot za
leto 2018. Trend rasti se sicer nadaljuje, a zgolj minimalno. Iz podatkov preteklih let lahko
predvidevamo, da naj bi radijske postaje v sklopu razpisa za sofinanciranje programskih
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vsebin medijev za leto 2019, skupno prejele okoli 1.127.000 evrov, kar bi znašalo 55 %
vseh razpisanih sredstev.
Fakulteta za uporabne družbene študije v Novi Gorici je leta 2017 opravila evalvacijo
rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin
medijev za leto 2016. V njej je zajela tudi primerjavo s preteklimi leti. Od leta 2006 pa do
leta 2016 se niso zmanjšala samo sredstva, namenjena za razpis, temveč se je zmanjšalo
tudi število prispelih vlog. Leta 2006 je prispelo kar 980 vlog za sofinanciranje vsebin, leta
2016 le še 140. Ministrstvo je leta 2006 sofinanciralo 282 projektov, kar je znašalo 32 %
vseh popolnih vlog, ki so jih prejeli. Deset let kasneje je Ministrstvo prejelo le 135
popolnih vlog, po izbirnem postopku pa je sofinanciranje omogočilo 58 projektom, kar je
znašalo skoraj 43 % glede na vse prijavljene projekte. Skozi leta se je zmanjšal tudi
odstotek nepopolnih vlog. Ker se je število prijavljenih projektov tako močno zmanjšalo,
se je povišala povprečna vrednost sofinanciranega projekta (Ministrstvo za kulturo, 2017).
Ta je v letu 2006 znašala 14.430 evrov, leta 2016 že 32.997 evrov, povprečna vrednost
sofinanciranega projekta za leto 2018 pa je znašala kar 52.280 evrov (FUDŠ, 2017).

3.4 PREDSTAVITEV ZADNJEGA LETNEGA JAVNEGA PROJEKTNEGA
RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMSKIH VSEBIN MEDIJEV
Vsakoletni redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev
(v nadaljevanju razpis) objavi Ministrstvo za kulturo na zakonski podlagi. Zakonska
podlaga so naslednji akti:
- Zakon o medijih (4. in 4. a člen, Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno
besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12,
47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16));
- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno
prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18 – ZNOrg);
- Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje in ustvarjanje
programskih vsebin medijev (Uradni list RS, št. 78/06, 4/11 in 8/12);
- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in
kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10).
Zakon o medijih je krovni dokument za sofinanciranje uresničevanja javnega interesa
medijev, ki zagotavlja tudi proračunska sredstva. V svojem 4. in 4.a členu določa
financiranje programskih vsebin medijev. Financiranje je zagotovljeno zaradi zagotavljanja
pluralnosti in demokratičnosti splošnoinformativnih tiskanih medijev, radijskih in
televizijskih programov ter zaradi razvijanja programskih vsebin radijskih in televizijskih
programov s statusom posebnega pomena. Zakon določa tudi postopek ustanovitve
radijskega programa, postopek pridobitve statusa radijskega programa posebnega
pomena, postavlja programske zahteve in omejitve, ureja strokovni nadzor nad
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izvajanjem programskih zahtev in omejitev, ureja povezovanje v radijske programske
mreže, razdeljuje pristojnosti med regulatorji, izdajateljem medijev pa določa tudi
finančne kazni za storjene prekrške.
Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (v nadaljevanju: Zakon) je krovni zakon,
ki obravnava vse oblike izražanja kulture ter spoštovanje jezika. V 8. členu Zakon določa,
da javni interes za kulturo temelji na zagotavljanju javnih kulturnih dobrin, s katerimi se
uresničuje kulturni razvoj Slovenije, za katerega skrbijo Republika Slovenija in lokalne
skupnosti. Javni interes za kulturo se uresničuje z zagotavljanjem pogojev za kulturno
ustvarjalnost, dostopnostjo kulturnih dobrin, njeno različnostjo, z uveljavljanjem in
razvojem slovenskega jezika itd. V svojem 102. členu Zakon določa tudi način izvedbe
postopka za zbiranje predlogov javnih kulturnih programov in projektov, ki se
(so)financirajo iz javnih sredstev. Te načini so:
- javni poziv;
- javni razpis;
- neposredni poziv.
V skladu s tem členom se izvede tudi javni razpis za sofinanciranje uresničevanja javnega
interesa medijev. Za sprejetje sklepa o začetku postopka za izbiro kulturnih programov in
projektov je pristojen minister, prav tako za ustavitev postopka razpisa.
Uredba o izvedbi rednega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih
vsebin medijev (v nadaljevanju: Uredba) je tehnični dokument, ki določa način, postopek,
pogoje in merila za izvedbo razpisa. Na njeni podlagi Ministrstvo za kulturo vsakoletno
izvede postopek javnega razpisa. Uredba določa, s kakšnimi projekti se lahko kandidati
prijavijo na razpis, v kolikšnem deležu se projekti sofinancirajo iz javnih sredstev ter
kakšna so merila, ki se upoštevajo v postopku izbire projektov.
Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in
kulturnih projektov ureja način dela Ministrstva za kulturo, postopek sklepanja pogodb
ter način izvajanja nadzora nad porabo sredstev. Pravilnik opredeljuje tudi faze razpisov.
V magistrski nalogi se na razpis osredotočam z vidika radijskih postaj, kjer so predmet
sofinanciranja informativne, kulturno-umetniške, kulturno-zabavne, izobraževalne,
znanstvene, otroške in mladinske ter verske oddaje, oddaje, namenjene starostnikom, in
oddaje, namenjene ljudem s posebnimi potrebami, ter književna ali gledališka dela,
prirejena za radijske ali televizijske programe (Ministrstvo za kulturo, 2017).
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3.4.1 CILJI RAZPISA IN ZAHTEVE MINISTRSTVA
Sredstva tega razpisa so namenjena sofinanciranju ustvarjanja programskih vsebin:
- tiskanih medijev;
- radijskih programov;
- televizijskih programov;
- elektronskih publikacij.
Zmožnosti sofinanciranja so vedno odvisne od proračunskih zmožnosti Ministrstva za
kulturo. Ministrstvo razpiše okvirno višino sredstev, a ni zavezano k razdelitvi vseh
razpisanih sredstev. Prav tako se višina sredstev lahko spremeni, kolikor pride do
sprememb v državnem proračunu ali finančnem načrtu ministrstva, saj je ministrstvo
dolžno ravnati v skladu s spremembami proračuna. Ministrstvo lahko postopek javnega
razpisa tudi ustavi ali zniža obseg sofinanciranja projektov, če se obseg sredstev zmanjša.
Če pa pride do povečanja obsega sredstev, pa ministrstvo lahko zviša obseg sofinanciranja
že odobrenih projektov in dopolni že sklenjene pogodbe o sofinanciranju. Ker je redni
letni javni razpis po svoji naravi državna pomoč, lahko ministrstvo financira največ
polovico prijavljenega projekta.
Cilji, ki jih razpis zasleduje, so (Ministrstvo za kulturo, 2017):
- zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in do obveščenosti;
- zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev oziroma raznovrstnosti programskih
vsebin, posebej tistih, ki so namenjene otrokom in mladostnikom, starostnikom ter
ljudem s posebnimi potrebami;
- ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete ter slovenskega jezika;
- spodbujanje kulturne ustvarjalnosti na področju medijev, medijske refleksije
umetnosti in kulture ter kulture javnega dialoga;
- utrjevanje pravne in socialne države ter razvoj izobraževanja in znanosti (Ministrstvo
za kulturo, 2017).
Prijavitelji se na razpis lahko prijavijo le z enim projektom, ki ga z zahtevanimi prilogami
pošljejo na Ministrstvo za kulturo. Če prijavitelj prijavi več projektov, je obravnavana tista
vloga, ki prispe prva. Strokovna komisija nato projekte oceni. Projekt je lahko upravičen
do sofinanciranja le v primeru, da doseže vsaj polovico vseh mogočih točk, pri čemer
projekti z višjim številom točk prejmejo tudi več sredstev14.
Razpis jasno določa tudi vsebine, ki se prijaviteljem ne sofinancirajo15. Prav tako razpis ni
namenjen sofinanciranju ustanovitve, vzpostavitve ali delovanja radijske postaje. Na
14

Glej Prilogo 1.
Predmet sofinanciranja ne morejo biti zabavne vsebine, športne vsebine ter programske vsebine, ki
vsebujejo glasbene vložke v skupnem obsegu več kot 20 % celotne dolžine oddaje.
15
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razpis se ne more prijaviti javni zavod RTV Slovenija. Sredstva, za katera radijske postaje
kandidirajo s svojimi prijavljenimi projekti, sodijo na dve področji sofinanciranja, in sicer:
- Področje A16, kamor spadajo programske vsebine tiskanih medijev, radijskih in
televizijskih programov ter elektronskih publikacij (v nadaljevanju: področje A);
- Področje B, kamor spadajo programske vsebine radijskih in televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa (v nadaljevanju: področje B).
Pogoj, ki omogoča prijavo na razpis, je, da je radijski program oz. radijska postaja vpisana
v razvid medijev, zadostiti pa morajo tudi razpisnim kriterijem. Tako lahko komercialne
radijske postaje kandidirajo za sredstva na področju A, programi posebnega pomena pa
se prijavijo za sredstva s področja B.

3.4.2 NADZOR PROJEKTOV
Predstavnik Ministrstva mi je v telefonskem intervjuju pojasnil, da mora radio po preteku
koledarskega leta, v katerem je od Ministrstva prejel sredstva, oddati tudi zaključno
poročilo o projektu, ki ga je prijavil za sofinanciranje. Rok za oddajo je 1. februar, torej en
mesec po koncu koledarskega leta, v katerem se je projekt izvajal. Če se izkaže, da zaradi
kakršnih koli okoliščin projekt ni bil izpeljan tako, kot je bilo navedeno v prijavi, s katero je
radio kandidiral za sredstva, mora radio Ministrstvu sredstva vrniti. Če Ministrstvo
ugotovi, da projekt vsebinsko ni bil izveden v celoti ali v takem obsegu in kakovosti, kot je
bilo navedeno v prijavi, terja sredstva nazaj. V preteklosti je bilo kar nekaj terjatev za
nazaj, v zadnjih letih pa so tudi prijavitelji ugotovili, da se projekti natančno preverjajo in
da Ministrstvo pri razdeljevanju sredstev in njihovem nadzoru ravna resno, zato je izvedba
projektov v zadnjem času korektna, terjatev pa praktično ni.
Nadzor, ki ga pri preverjanju izvedbe projektov vrši Ministrstvo, zajema preverjanje
prijaviteljeve dokumentacije in preverjanje posnetkov oddaj, ki jih radii pošljejo
Ministrstvu. Po koncu koledarskega leta Ministrstvo v sodelovanju s posebno zunanjo
evalvacijsko skupino še dodatno za nazaj preveri vsebinsko izvedbo vseh sofinanciranih
projektov. Manjša nepredvidena odstopanja tolerirajo17. Če pa programske vsebine oz.
oddaje iz nepojasnjenih razlogov več tednov ni na sporedu ali če se vsebinsko ne sklada s
tem, kar je bilo navedeno v prijavi, pa Ministrstvo podeljena sredstva terja nazaj.

16

Področje A je namenjeno medijem, ki nimajo statusa programa posebnega pomena, torej tudi
komercialnim radijskim postajam.
17
Letos je bil 2. januar spet uveden kot dela prost dan. Če je radio prijavil, da bo imel 2. januarja na sporedu
oddajo, potem pa je zaradi naknadne uvedbe praznika ni imel, so to tolerirali.
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3.4.3 REDNI LETNI RAZPIS ZA LETO 2018 IN NJEGOVI REZULTATI
Razpis za leto 2018 je bil dne 20.10.2017 objavljen na spletnih straneh Ministrstva za
kulturo.
Kandidati so imeli 30 dni časa, da oddajo vloge za sofinanciranje svojih
projektov, saj je bil rok za prejem ponudb 20.11.2017. Okvirna vrednost razpoložljivih
sredstev, namenjenih za razpis, je bila 2.040.000 evrov (Ministrstvo za kulturo, 2017).
Za področje A je ministrstvo namenilo okvirno 500.000 evrov, kar znaša 24,5 % razpisanih
sredstev, pri čemer je znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko znašal največ 50
% vseh predvidenih upravičenih stroškov18 izvedbe projekta in hkrati ni smel presegati
30.000 evrov (Ministrstvo za kulturo, 2017). Ministrstvo tudi pojasnjuje, da je prijaviteljev
za področje A precej več kot za področje B. Na zadnji razpis se je za področje A prijavilo
okoli 100 prijaviteljev, sredstva pa je dobila le tretjina.
Za področje B je ministrstvo namenilo okvirno 1.540.000 evrov, kar znaša 75,5 %
razpisanih sredstev, pri čemer je bil znesek sofinanciranja posameznega projekta lahko
največ 100.000 evrov ali največ 50 % vseh predvidenih stroškov. Na zadnjem razpisu so
sredstva s področja B dobili praktično vsi, ki so se na to področje tudi prijavili.
Tabela 8: Porazdelitev števila projektov in višine dodeljenih sredstev glede na vrsto medija

Število
projektov

Skupna višina
sofinanciranih
sredstev

Povprečna
višina
sofinanciranja
na projekt

21
9
19
7
2

1.099.985 €
455.607 €
348.812 €
103.942 €
29.317 €

52.380 €
50.623 €
18.359 €
14.849 €
14.659 €

Vrsta medija
Radio
TV
Tisk
elektronske publikacije
neodvisni producenti

Vir: rezultati Rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin
medijev v letu 2018, Ministrstvo za kulturo, lastni izračuni.

Na področju A je ministrstvo sofinanciralo 29 projektov19 v skupni višini 499.364 evrov,
med katerimi je bil le en radijski projekt (Radio 94 – Postojna je pridobil 17.293 evrov za
projekt Kulturne razglednice). Največ sredstev na področju A je prejel tisk (Ministrstvo za
kulturo, 2017, rezultati razpisa).

18

Uredba o izvedbi rednega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih vsebin medijev
določa, da lahko radijske postaje projekte sofinancirajo tudi iz drugih javnih virov, vendar javni viri skupaj ne
smejo presegati 50 % vseh upravičenih stroškov projekta.
19
Glej prilogo 2
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Na področju B je ministrstvo prav tako odobrilo sredstva 29 različnim projektom20, od
tega jih je kar 20 pripadalo radijskim postajam. Skupno so radijske postaje na področju B
prejele kar 1.082.691 evrov sredstev. Sredstva so prejele vse radijske postaje s statusom
posebnega pomena, ki so kandidirale (Ministrstvo za kulturo, 2017, rezultati razpisa).
Tabela 9: Deset najvišjih zneskov za sofinanciranje programskih vsebin za leto 2018.
Medij Prijavitelj

Naslov projekta

Odobreni
znesek
sofinanciranja

radio

Radio Celje

Informativni program Radia Celje

88.875,00 €

radio

Radio Študent

79.818,05 €

radio

Radio Murski val

radio

Radio Ognjišče

Urbana študentska medijsko-izobraževalna
platforma 2018
Aktualno - osrednje informativne oddaje na
Murskem valu
Bogastvo izbire

TV

Kanal 10

Pomurski dnevnik

73.944,00 €

radio

Radio Sora

Gorenjska na valovih radia Sora

73.567,35 €

TV

Tele - TV

Gorenjska poročila

72.522,00 €

radio

Radio Gorenc

Gorenjska v srcu Radia Gorenc

71.564,14 €

radio

Koroški radio

Utrip Koroške

70.213,03 €

TV

TV Novo mesto

Novice

69.915,00 €

77.952,78 €
74.181,00 €

Vir: Rezultati rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu
2018, Ministrstvo za kulturo (2018).

Iz tabele je razvidno, da so tisti mediji, ki so deležni najvišjih zneskov za sofinanciranje
svojih vsebin, pravzaprav radii. Kar 7 od 10 najvišjih zneskov, namenjenih za
sofinanciranje, je bilo dodeljenih prav radijskim postajam. Opazimo tudi, da med najbolj
sofinanciranimi vsebinami prevladujejo informativne vsebine. Očitno je razpis izrazito bolj
naklonjen prav tem, kar lahko razložimo z dejstvom, da je v prvi alineji ciljev razpisa
navedeno »zagotavljanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in do
obveščenosti«.
Največ sredstev je prejel Radio Celje za svoj informativni program (88.875 evrov), Radio
Študent, ki ima status študentskega programa posebnega pomena, je za projekt Urbane
20

Glej prilogo 3.
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študentske medijsko-izobraževalne platforme prejel 79.818 evrov. 77.952 je za osrednje
informativne oddaje prejel Radio Murski val. Radio Ognjišče, ki je edina radijska postaja s
statusom nepridobitnega programa, pa je za svoj projekt Bogastvo izbire prejela 74.181
evrov. Med prvimi desetimi, ki so na razpisu prejeli največ sredstev, je torej kar 7 radijskih
postaj, pri čemer nobena od teh ni prejela manj kot 70.000 evrov.
Grafikon 8: Porazdelitev dodeljenih sredstev glede na vrsto medija

5%

2%

radio

17%

TV
tisk

54%
22%

elektronske publikacije
neodvisni producenti

Vir: Ministrstvo za kulturo (2018) ter lastni izračuni.

Skupno je bilo za razpis od predvidenih 2.040.000 evrov, razdeljenih slabih 3000 evrov
manj (2.037.661 evrov), pri čemer so radijske postaje skupno dobile 1.099.985 evrov, kar
znaša 54 % vseh predvidenih sredstev. Tako ugotovimo, da so tudi na zadnjem razpisu
(razpisu za leto 2018) največji delež sredstev pridobile ravno radijske postaje. Tudi
povprečna višina sofinanciranih sredstev na projekt je bila pri radijskih postajah najvišja
(52.380 evrov).
Hiter pregled seznama radijskih projektov, ki so na zadnjem razpisu pridobili sredstva
Ministrstva za kulturo, pove, da največ sredstev dobivajo informativne vsebine. Ker
vpogled v projektno dokumentacijo ni mogoč, sem pogledal naslove projektov, iz katerih
se že takoj lahko ugotovi, da prevladujejo informativne vsebine.
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Tabela 10: Prikaz spreminjanja števila sofinanciranih projektov za radio kot medij.
LETO

sredstva za radio kot medij

št. radijskih projektov

2009

1.389.174 €

43

povprečna vrednost na
projekt
32.306 €

2011

1.248.870 €

35

35.682 €

2013
2015

728.500 €
1.078.116 €

18
21

40.472 €
51.339 €

2018

1.114.601 €

22

52.380 €

Vir: Ministrstvo za kulturo, Redni letni javni razpisi za sofinanciranje programskih vsebin medijev
(2008 – 2018), ter lastni izračuni.

Radio kot medij pridobiva vedno večji delež sredstev, ki jih MK namenja za razpis. Ne
samo povišini sredstev, temveč tudi po tem, koliko sredstev povprečno neka radijska
postaja dobi za svoj sofinancirani projekt. Višina teh sredstev se je v zadnjih devetih letih
občutno zviševala, na drugi strani pa se je zmanjševalo število radijskih projektov, ki so bili
deležni sofinanciranja.
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4 PREDNOSTI IN SLABOSTI JAVNEGA SOFINANCIRANJA
Državastanje na medijskem trgu uravnava prek neposrednega sofinanciranja programskih
vsebin medijev, ne da bi vedela, kakšne so potrebe javnosti. Glede na to, da ni
sistematičnih razprav in raziskav, ki bi obravnavale vprašanje javnega interesa v medijih,
so temu ustrezno prilagojeni mehanizmi, s katerimi Zakon o medijih iz leta 2006 določa
javni interes na področju medijev in na temelju le-tega oblikuje pogoje za financiranje
programskih vsebin medijev, ki naj bi bile v javnem interesu. Čeprav naj bi se večina
medijev financirala iz prodaje na trgu (radio prek poslušalcev, tisk prek bralcev in televizija
prek gledalcev, elektronski mediji prek svojih uporabnikov) ter iz oglaševanja, je očitno, da
država medijem namenja dodaten delež javnih sredstev, ki ga ti prejemajo prek različnih
razpisov ali pa neposredno od številnih proračunskih porabnikov (Ministrstvo za kulturo,
2016, str. 13).
Državna pomoč v obliki javnega sofinanciranja je upravičena in učinkovita le takrat, ko
sledi ciljem, ki ustrezajo dejanskim potrebam na področju kakovosti medijev. S sredstvi
državnega proračuna bi morali (so)financirati le tiste programske vsebine v javnem
interesu, ki jih trg ne uspe zagotavljati sam in so posledično ogrožene. Med takimi
programskimi vsebinami so kakovostne programske vsebine na področjih kulture in
umetnosti ter kritične refleksije družbe, raziskovalno novinarstvo ter drugi zahtevnejši in
specifični novinarski žanri. Podelitev državnih pomoči bi zato morala temeljiti na izsledkih
raziskav stanja medijskega pluralizma, ne pa, tako kot sedaj, na izrazito omejujočih
zakonskih merilih, ki so poleg tega, kot ugotavljajo evalvacije medijskega razpisa, tudi
strokovno neutemeljena. V nobenem primeru pa se iz proračunskih sredstev ne bi smelo
namenjati sredstev za financiranje vsebin, ki so že tako ali tako sestavni del posameznega
medija (informativni program). Še več: nikakor do sofinanciranja ne bi smeli biti
upravičeni tisti izdajatelji medijev, ki so na trgu uspešni in beležijo dobičke (Ministrstvo za
kulturo, 2016, str. 16).
Dosedanje sofinanciranje programskih vsebin medijev na način, kot ga določa Zakon o
medijih, v zelo majhnem obsegu zagotavlja ponudbo tistih vsebin, ki naj bi bile v javnem
interesu. V zelo majhnem obsegu sledi tudi potrebam javnosti in v zelo majhnem obsegu
prispeva k večjemu pluralizmu na medijskem področju. Od leta 2006, ko je ZMed stopil v
veljavo, bi morale biti narejene temeljite raziskave medijskega trga in opravljene ocene
učinkov končanih razpisov. Ugotovitve kažejo, da sofinanciranje kljub določenim
utemeljenim kritičnim ocenam celotnega procesa zaradi neživljenjskih in neprimernih
določb ZMed in pripadajočih uredb ne omogoča bistvenih sprememb. Sedanji način
financiranja velja od leta 2006. Do leta 2015 je bilo v medijske projekte vloženih skoraj 22
milijonov evrov, pri čemer strokovna komisija za pripravo izhodišč osnutka medijske
strategije ugotavlja, da cilji rednih letnih javnih razpisov za sofinanciranje programskih
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vsebin medijev niso izpolnjeni, da državljani niso bolje in vsestransko obveščeni in da na
področju medijev nista zagotovljeni večja pluralnost in kulturna ustvarjalnost (Ministrstvo
za kulturo, 2016, str. 15).

4.1

NAMEN JAVNEGA SOFINANCIRANJA

Namen javnega sofinanciranja s strani države je vsekakor zagotavljanje pluralnosti
radijskih vsebin in programov. Državljani naj bi v sodobnih družbah svobodno izbirali med
različno ponudbo radijskih vsebin na trgu, kar naj bi jim zagotavljalo pridobivanje
informacij o pomembnih družbenih vprašanjih, s pomočjo katerih oblikujejo svoja mnenja
in stališča. V primeru pomanjkanja pluralnih vsebin bi bila ogrožena demokracija. Če bi bili
poslušalci izpostavljeni zgolj enakim radijskim vsebinam, bi to pomenilo omejevanje
njihove izbire. Posledično bi bila omejena njihova individualna svoboda oblikovanja in
izražanja mnenj. To je vodilo regulacijskih ukrepov, med drugimi tudi sofinanciranja
(Erjavec, Poler-Kovačič, 2011, str. 4).
Zakon o medijih jasno opredeljuje, da je namen sofinanciranja programskih vsebin
medijev pravzaprav uresničevanje javnega interesa v medijih z namensko in kakovostno
porabo javnih sredstev, ki so za to namenjena. Javni interes v medijih se kaže (Zakon o
medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10
– ZSFCJA, 90/10 – odl. US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16 in 39/16)):
- v zagotavljanju pluralnosti in demokratičnosti splošnoinformativnih tiskanih medijev;
- v pluralnosti in demokratičnosti programskih vsebin radijskih in televizijskih
programov ter elektronskih publikacij;
- v razvijanju in sofinanciranju programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa.
Iz Strategije razvoja radijskih in televizijskih programov, ki jo je leta 2011 pripravil Svet za
radiodifuzijo (SRDF), izhaja, da javna radio-televizija sicer ostaja »temelj za uresničevanje
javnega interesa na področju radijskih in televizijskih programov«, vendar pri tem ni
edina. Uresničevanje javnega interesa na področju radijskih programov zagotavljajo vsi
radijski programi, ki jim je dodeljene finančna podpora iz proračunskih sredstev za medije
– natančneje so to sredstva, namenjena radijskim programom posebnega pomena. Kot
navaja Strategija, država s tako prakso ohranja stališče, da niso samo radijski programi
RTV Slovenija tisti, ki delujejo v javnem interesu, temveč javnemu interesu služijo tudi
ostali radijski programi s statusom posebnega pomena.
Status programa posebnega pomena radijskim postajam omogoča drugačne okvire
delovanja, kot to velja za komercialne radijske postaje. Posebej podeljeni status jim
omogoča podporo, ki ni le deklarativna, temveč tudi finančna. Pri zdajšnjem načinu
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dodeljevanja statusov posebnega pomena, ki tovrstnim programom omogoča neodplačno
koriščenje storitev operaterjev tehnične infrastrukture za razširjanje programskih vsebin
in možnost kandidiranja za pridobitev državnih finančnih podpor, se kaže nekaj resnih
pomanjkljivosti, ki jih bo treba v prihodnje odpraviti.
Radio ima pomembno vlogo pri oblikovanju skupnosti, pri krepitvi občutka pripadnosti in
povezovanju, hkrati pa spremlja in poroča o vsem, kar se dogaja v okolju poslušalcev.
Njegova specifičnost se dodatno kaže v regionalnih programih, še bolj pa v lokalnih
programih, saj so usmerjeni v manjše skupnosti, kjer je sicer število poslušalcev manjše, a
so ti bolj povezani. Tak radio ima lahko toliko večji pomen, zato je njegov obstoj upravičen
tudi v razmerju do javnega nacionalnega radia, ki zaradi svoje širine pogosto ne uspe
pokriti lokalnih ali regionalnih vsebin. Z manjšimi lokalnimi in regionalnimi radijskimi
postajami pa se pozornost lahko usmeri tudi širše na številne druge družbene skupine.
Prisotnost takih programov je še posebej pomembna za tiste ciljne skupine, ki so izrazito
informacijsko izključene (npr. starejši poslušalci in upokojenci, poslušalci z okvaro vida)
(Oseli, 2002).

4.2

PREDNOSTI JAVNEGA SOFINANCIRANJA

Prednosti javnega sofinanciranja radijskih programov, ki jih ugotavljam v magistrski
nalogi, so:
- neodplačno koriščenje storitev operaterjev tehnične infrastrukture za razširjanje
programskih vsebin;
- pridobivanje sredstev ni usklajeno s kakovostjo programskih vsebin;
- programi posebnega pomena, ki so javno sofinancirani, imajo prednost tudi na javnih
razpisih za dodeljevanje radijskih frekvenc za opravljanje dejavnosti radiodifuzije (ZMed,
104. člen);
- programom, ki so javno financirani, morajo operaterji omogočiti neodplačno
razširjanje med uporabniki operaterjevih storitev, če le obstajajo tehnične možnosti za
kakovostno distribucijo signala;
- kljub javnemu financiranju ima radijski program še vedno možnost dodatnega
sponzoriranja ali pridobivanja prihodkov s tržno dejavnostjo;
- programi s statusom posebnega pomena lahko uveljavljajo tudi nižjo tarifo za uporabo
avtorskih in sorodnih pravic (do največ 20 %);
- radijski programi spoštujejo pravila, v skladu s katerimi so jim dodeljena sredstva. V
zadnjih letih Ministrstvo praktično nima terjatev, ki izhajajo iz nenamenske porabe
sredstev.
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4.3

SLABOSTI JAVNEGA SOFINANCIRANJA

Računsko sodišče je leta 2009 revidiralo porabo proračunskih sredstev, ki jih je Republika
Slovenija namenila za sofinanciranje medijev, saj je obstajalo tveganje za nesmotrno
porabo državnega denarja. Pred revizijo so bili izvedeni že trije javni razpisi, v okviru
katerih je država medijem namenila skoraj 12,5 milijona evrov. Glavni razlog za revizijo je
bilo rahlo povečevanje sredstev, namenjenih sofinanciranju medijev, na eni strani in
opazno zmanjševanje števila sofinanciranih projektov na drugi strani (Računsko sodišče,
2009).
V kasneje objavljenem revizijskem poročilu o državnem sofinanciranju medijev za obdobje
od 2006 do 2009, je Računsko sodišče ugotovilo, da državno dodeljevanje sredstev za
sofinanciranje programskih vsebin medijev, ni bilo smortno. Ugotovljene so bile naslednje
nepravilnosti:
- razpisi so vsebovali diskriminatorne pogoje in pogoje, za katere Ministrstvo pri
pripravi besedila razpisa ni imelo podlage v zakonu in uredbi;
- merila za izbor projektov so bila prav tako brez podlage v zakonu in uredbi;
- objektivnost ocenjevanja projektov je bilo nemogoče oceniti, saj je bil postopek
ocenjevanja nepregleden in brez obrazložitev strokovne komisije;
- obravnavanje projektov je bilo neenakopravno;
- prisoten je bil konflikt interesov vsaj enega člana strokovne komisije;
- plačilo dela strokovne komisije in zunanjih izvajalcev evalvacije je bilo v celotnem
znesku, kljub temu, da delo ni bilo v celoti opravljeno skladno s pogodbo in predpisi.
Slabosti javnega (so)financiranja radijskih programov, ki jih ugotavljam v magistrski nalogi,
so:
- Ministrstvo za kulturo medijem in posledično radijskim postajam ne dodeljuje dovolj
sredstev (ZMed določa sredstva v okvirni višini 3 % vrednosti pobranega RTV-prispevka v
preteklem letu, delež dodeljenih sredstev Ministrstva pa znaša precej manj);
- ZMed regulira čas radijskega oglaševanja, kar posredno omejuje višino »komercialnih«
prihodkov (za vse programe posebnega pomena velja, da skupni obseg oglasov ne sme
presegati 15 odstotkov dnevnega oddajnega časa);
- ohlapne zakonske definicije programov posebnega pomena ne predstavljajo visokega,
kakovostnega praga za pridobitev katerega od statusov programov posebnega pomena;
- subvencije Ministrstva za kulturo so neposredne in selektivne, torej odvisne od
vladajoče politike;
- ni izoblikovanega večletnega modela financiranja, saj je na razpisih Ministrstva za
kulturo potrebno kandidirati vsako leto sproti;
- kandidati vnaprej ne vedo, v kolikšni meri bodo njihovi projekti sofinancirani oz. koliko
sredstev bodo za svoj projekt prejeli;
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- prijavitelj lahko na javni razpis prijavi le en projekt – če jih prijavi več, bo obravnavan
tisti, ki bo prispel prvi;
- radijska postaja lahko dobi sredstva kljub temu, da bi ji tudi z lastnimi sredstvi uspelo
izpeljati prijavljeni projekt, pri čemer obstaja možnost, da bi sredstva z javnega razpisa
porabili nenamensko;
- država ne dobi povratne informacije o uresničevanju javnega interesa, za katerega je
podelila sredstva;
- ni izdelanega sistema, ki bi ločeval kakovostne projekte, ki jih ni mogoče izpeljati brez
sofinanciranja, od manj kakovostnih;
- zavezanost k izpolnjevanju zakonskih vsebin privede do večje minutaže govornih
vsebin, kar pa nasprotuje sodobnemu in uspešnejšemu (komercialnemu) trendu »manj
govora – več glasbe«.
Ena od rešitev, ki se omenja v stroki, je, da bi statuse programov posebnega pomena
definirali na novo, pri čemer je ena izmed možnosti tudi oblikovanje pokrajinskih radijskih
programov. Tako prakso poznajo npr. v Nemčiji ali v Franciji. Njihova vloga bi bila bolj
kakovostna in bi dopolnjevala vlogo radijskih postaj pod okriljem javnega zavoda RTV
(SRDF, 2011, str. 17). V izhodiščih za osnutek medijske strategije iz leta 2016, ki jo je
pripravilo Ministrstvo za finance, je zapisano še več. Država bi tem programom, ki
prejemajo javna sredstva, morala naložiti dodatne obveznosti glede udeležbe javnosti pri
upravljanju in nadzoru nad njihovim delovanjem. Če je v primeru javnega zavoda RTV SLO
prav zaradi njegovega specifičnega pomena pri izvajanju javne službe z zakonom urejen
javni nadzor, ni nobenega razloga, da se podobni mehanizmi javnega nadzora ne bi
vpeljali tudi v primeru programov posebnega pomena. V primeru takega nadzora bi
zakonodajalec lahko zagotovil stabilnejše in dolgoročne vire financiranja teh programov v
delu, ki se nanaša na zagotavljanje javnega interesa (Ministrstvo za kulturo, 2016, str. 29).

4.4

PREDLOGI ZA SPREMEMBE

V nalogi ugotavljam, da so sredstva, ki jih radijski programi prejmejo na podlagi razpisa za
sofinanciranje programskih vsebin medijev, zgolj dodaten denar, ki ni ključen za obstoj
radijskega programa. Višina subvencije je prenizka, da bi bil obstoj radia odvisen od
prejema državnega denarja. Ministrstvo za kulturo pa mora znova doseči zakonsko
predpisane 3 % pobranega RTV-prispevka za preteklo leto, ki ga nameni za sofinanciranje
programskih vsebin medijev. Trenutno obdobje ugodne gospodarske rasti je odlična
priložnost.
Velika sprememba na nacionalnih radijskih postaja bi lahko bili programi brez oglasnih
sporočil. V tujini taka praksa že obstaja, moji izračuni pa kažejo, da slovenski nacionalni
radijski programi s tržno dejavnostjo ustvarijo le slabo desetino svojih prihodkov. Pri
komercialnih radijskih programih si programa brez oglaševalcev ne moremo predstavljati.
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Priložnosti za izboljšave so tudi na področju dodeljevanja radijskih frekvenc in preverjanja
obstoječih neaktivnih radijskih programov, ki frekvenco sicer posedujejo, a ne oddajajo
programa. S svojo neaktivnostjo tako zasedajo prostor programom, ki bi lahko dopolnili
lokalno, regionalno ali glasbeno ponudbo radijskih programov (npr. otroški radijski
program).
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5 PREDSTAVITEV STANJA JAVNEGA SOFINANCIRANJA RADIJSKIH
POSTAJ V TUJINI
Najprej na kratko v svetovnem merilu: največji radijski trg so Združene države Amerike
(ZDA). Prevladujejo v mnogih kazalnikih21, s katerimi merijo in primerjajo radijske trge
različnih držav po svetu. V radijski industriji ZDA je, po podatkih za leto 2016, denarni
pretok večji kot v katerikoli drugi radijski industriji na svetu. Celoten letni prihodek
radijskega trga v ZDA je ocenjen na okoli 18,3 milijarde evrov. Za primerjavo, v nemški
radijski trg, ki je v evropskem merilu na prvem, v svetovnem merilu pa na drugem mestu,
se letno nateče 3,26 milijarde evrov. Na tretjem mestu po prihodkih je Kitajska, kjer
celoten radijski trg beleži 1,9 milijarde prihodkov letno (Ofcom, 2017).
ZDA imajo registriranih kar 24.44722 radijskih programov, in tudi to jih v svetovnem merilu
uvršča v sam vrh. Na drugem mestu je Brazilija, kjer deluje 9700 radijskih programov. Za
primerjavo: Združeno kraljestvo ima delujočih 923 radijskih programov. ZDA imajo tudi
najvišji delež prihodka radijskih postaj glede na število prebivalcev (56,6 evrov na
prebivalca) ter največje število radijskih postaj na prebivalca (Ofcom, 2017).
Po podatkih Evropske radiodifuzne zveze (EBU) radio posluša 85 % vseh prebivalcev
Evrope, ki dnevno poslušanju radia namenijo 2 uri in 25 minut. Javne radijske postaje vsak
teden posluša 47 % vseh Evropejcev. Če pogledamo skozi prizmo mladostnikov, pa
vidimo, da radio posluša 82 % mladih prebivalcev Evrope, pri čemer mladi radiu namenijo
bistveno manj časa kot starejši. Poslušajo ga povprečno le 1 uro in 27 minut. Mladi imajo
izrazito raje komercialne radijske postaje, saj kar 7 od 10 posameznikov raje kot javni
radio posluša komercialno radijsko postajo (EBU, 2018).
Ko govorim o financiranju radijskih postaj, je zaradi samega vira tega financiranja
nemogoče prezreti javno radiotelevizijo, saj sta tako radio kot televizija v Evropi pogosto
del javnega RTV servisa. Kot v svojem poročilu iz leta 2017 ugotavlja EBU, je zakonsko
določena licenčnina oz. naročnina, iz katere se sofinancirajo javni radii (in televizije) v
veljavi v 28 državah (50 %) od 56, ki jih pokriva Evropska radiodifuzna zveza. Če štejemo
samo države Evropske unije, je ta vrednost enaka 57 %. Tako na ravni EBU-ja kot na ravni
EU-ja je to glavni vir financiranja javnih radiotelevizij, ki jim prinese približno dve tretjini
vseh sredstev, s katerimi se financirajo (EBU, 2017).

21

Ti kazalniki so: prihodek celotne radijske industrije, prihodki radijske industrije glede na število
prebivalcev, prihodki radijske industrije glede na število poslušalcev, prihodki celotne glasbene industrije.
22
Registrirano konec leta 2016.
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Financiranje medijev iz javnih sredstev je oblika dovoljene državne pomoči, katere namen
je zagotavljanje javnega interesa. Omogočila naj bi produkcijo programskih vsebin, ki
zadovoljujejo tiste komunikacijske potrebe javnosti, ki jih trg ne ponuja ali jih ne ponuja v
zadostni meri. Tudi radiotelevizije v tujini se financirajo iz naročnine, zakonsko določenih
dajatev, tržne dejavnosti, subvencij. Radio kot del javnega medijskega servisa ni deležen
kakšne finančne ugodnosti tako kot npr. tisk (v Belgiji, na Danskem in v Združenem
kraljestvu je tisk celo oproščen DDV23). V Sloveniji so časopisi in revijalni tisk obdavčeni po
znižani, 9,5-odstotni, namesto po standardni, tj. 22-odstotni stopnji (Ministrstvo za
kulturo, 2016, str. 13).
Skoraj deset let po svetovni ekonomski krizi se proračuni javnih medijev po Evropi
izjemno razlikujejo. Študija Public Service News and Social Media, ki jo je leta 2017 v
okviru Univerze v Oxfordu opravil Reutersov Inštitut za raziskovanje žurnalizma, ugotavlja,
da so javni mediji v nekaterih državah sestavljeni iz televizije, radia in pripadajočih
digitalnih platform, kot so: spletne strani, lastni YouTube kanali in lastni profili na
socialnih omrežjih. Drugi javni mediji vključujejo tudi tiskovne agencije, ki se tudi
financirajo iz javnih sredstev (državnega, deželnega ali zveznega proračuna). Ugotovitve
kažejo, da se številke prihodkov državnih radiotelevizij gibljejo od 20 milijonov evrov na
leto do več kot šestih milijard evrov letnega proračuna. Evropska radiotelevizijska družba,
ki za svoje financiranje dobi največ denarja, je nemška ARD24, najmanj sredstev pa dobi
romunska radio-televizija, ki je bila leta 2016 tik pred bankrotom (Radu, 2017).
Tabela 11: Izračun financiranja javnih medijev per capita, 2014.
Višina javnih
Višina sredstev iz naslova
sredstev na
javnega sofinanciranja v 2014 Število prebivalcev v prebivalca v 2014
(v EUR)
2014
(v EUR)
Avstrija
Belgija

589.500.000
531.578.000

8.534.492
11.225.207

69,1
47,4

Finska
Francija

461.770.909
3.309.900.000

5.463.596
66.206.930

84,5
50,0

Nemčija

7.906.823.000

80.889.505

97,7

Irska
Italija

178.562.000
1.590.600.000

4.612.719
61.336.387

38,7
25,9

Norveška
Slovenija

553.023.256
91.366.195

5.136.475
2.062.000

107,7
44,3

Španija

1.694.492.000

46.404.602

36,5

Švedska

739.794.454

9.689.555

76,3

23

Med najbolj razširjene oblike neposredne pomoči v tujini spada nižja stopnja davka na dodano vrednost
(DDV).
24
ARD je nemški konzorcij izdajateljev javnih radiotelevizijskih programov, s polnim imenom
Arbeitsgemeinschaft der öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten der Bundesrepublik Deutschland.
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Švica

1.044.949.858

Združeno kraljestvo 4.561.126.816

8.190.229

127,6

64.510.376

70,7

Vir: Nordicity (2016) in lastni podatki.

Razhajanja so še bolj očitna, če pogledamo primerjavo financiranja per capita25 (proračun
medija v razmerju do števila prebivalcev). V tabeli z naskokom izstopa Švica, s kar 127 evri
na prebivalca, čeprav zaradi večjezičnosti v tej državi njena radio in televizija zagotavljata
program v štirih različnih jezikih. Ima pa Švica najvišjo letno naročnino v Evropi. Posledica
močnega financiranja je tudi tržni delež, saj ima švicarski javni radio kar 60 % tržni delež,
javna televizija pa med 30 in 40 % (Radu, 2017). Norveška je na drugem mestu tako po
višini letne naročnine kot po prihodkih na prebivalca. Zanimivo je tudi to, da se norveška
javna radio in televizija financirata zgolj iz pobranega prispevka, drugih, komercialnih
prihodkov nimata. Visok delež financiranja na prebivalca ima tudi Nemčija, saj pobere
daleč najvišjo vsoto iz naročnine. Slovenija je v tem segmentu primerljiva z Belgijo, kar je
zanimivo predvsem zato, ker je belgijski BDP na prebivalca še enkrat višji kot slovenski, na
ravni države pa kar desetkrat višji. Nizko vrednost ima Italija, vendar italijanska radiotelevizija pridobi kar 40 % svojih letnih prihodkov iz tržne dejavnosti (Radu, 2017).
V tabeli niso zajete nekatere države, ki razpolagajo z manj sredstvi na prebivalca. Tako je
bil npr. v letu 2016 celotni prihodek javnih medijev v Romuniji, Latviji in na Poljskem med
10 in 15 evrov na prebivalca (Radu, 2017).

5.1 PREGLED FISKALNEGA
EVROPSKIH DRŽAVAH

POLOŽAJA

JAVNE

RADIODIFUZIJE

V

Evropski izdajatelji javnih in zasebnih radijskih programov se v glavnem financirajo
podobno kot pri nas. Njihov glavni vir je običajno urejen prek zakonsko določene
obveznosti (kot pri nas RTV-prispevek) ali pa sredstva prejemajo neposredno iz državnega,
deželnega ali zveznega proračuna. Povedano drugače, nekatere financirajo tudi vlade
posameznih držav. Njihov drugi vir financiranja pa je skupen vsem, to so prihodki iz
oglaševalske dejavnosti. Javni radii so pogosto del javne radiotelevizijske hiše, zato so viri
njihovega financiranja prepleteni z viri, ki jih medijska hiša ima. V tem poglavju se zato
osredotočam na oba medija. Če pa je le mogoče, izpostavim tudi problematiko
financiranja javnega radia v izbrani državi.
Povprečna višina mesečnega zneska, ki ga prebivalci držav, ki so članice združenja EBU,
plačujejo za dejavnost javne radiotelevizije, je 10,8 evra, kar na letni ravni znaša 130
evrov. Slovenija je s 153 evri letnega prispevka za dejavnost RTV-ja nad povprečjem EBU.
V zadnjem času se višina prispevka ne spreminja bistveno, kar pomeni, da je strošek za
prebivalce konstanten. Ta finančna obveznost je bila v preteklosti v večini evropskih držav
25

Na prebivalca.
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urejena tako, da je gospodinjstvo plačevalo prispevek oz. licenčnino glede na to, ali je
imelo televizijski oz. radijski sprejemnik. Ta praksa se skozi leta ni najbolj obnesla. Razloga
sta vsaj dva. Prvi je, da so se uporabniki, v želji po neplačevanju te obveznosti, izogibali
prijavljanju sprejemnikov in iskali vse mogoče načine, da obveznosti ne bi plačevali. Drugi
pa je tehnologija, saj že dolgo časa televizijo lahko gledamo, ne da bi imeli doma TV
sprejemnik. Pred leti je bil dovolj računalnik, danes je dovolj že pametni telefon (povzeto
po EBU, 2017).
Slika 1: Države z urejenim obveznim plačevanjem prispevka za javni RTV servis.

Vir: EBU (2017).

Kot je razvidno iz slike 1, imajo države zahodne in centralne Evrope izrazito bolj razširjeno
financiranje javnih radiev in televizij iz licenčnine oz. uzakonjenega prispevka. Očitne
izjeme na sliki 1 so Španija, kjer so to obveznost opustili že leta 1966, Nizozemska, ki je
plačevanje ukinila leta 2000, Finska pa ga je leta 2013. Tudi v Rusiji ne poznajo licenčnine,
radijske postaje pa so bodisi v lasti države bodisi v zasebni lasti (Ofcom, 2017). Islandija,
Malta in Luksemburg so države, kjer licenčnina oz. prispevek, kljub temu, da ga pobirajo,
ni glavni vir financiranja javnega radia in televizije, v vseh ostalih obarvanih državah pa je.
Države južnega Sredozemlja, kot so Alžirija, Egipt, Maroko, Jordanija in Tunizija, imajo
uzakonjeno plačevanje prispevka, vendar se v večji meri zanašajo na financiranje s strani
države. V nekaterih državah so sredstva, pridobljena iz naročnine oz. licenčnine,
porazdeljena tudi med druge prejemnike in niso namenjena samo javni radioteleviziji.
Avstrija je primer, kjer javni RTV servis (ORF) prejme le 67 % vseh sredstev, ki jih poberejo
z licenčnino oz. naročnino (EBU, 2017).

60

Tabela 12: Viri financiranja javnih radiev (in televizij) v izbranih državah.
Država

Javno financiranje
Vlada /
država

Naročnina
vezana na
gospodinjstvo

Obdavčitev
dohodnine



Avstrija


Belgija
Danska



Francija
Irska







Finska









Nemčija











Italija
Latvija









Norveška
Poljska








Slovenija
Španija
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Združeno kraljestvo
Kanada
Nova Zelandija









Švedska
Švica

ZDA

Naročnina vezana
na posest TV ali
radio sprejemnika

Prihodki iz
oglaševanja




















Vir: Nordicity (2016) in lastni podatki.

Očitno odstopanje v virih financiranja se kaže med evropskimi državami in izbranimi
neevropskimi državami (Kanado, Novo Zelandijo in Združenimi državami Amerike). Med
evropskimi državami, ki jih (tako kot prejšnje tri) delno financira tudi vlada, so Združeno
kraljestvo, Francija, Belgija in Španija. V zadnjih 10 letih je veliko držav spremenilo sistem
pobiranja naročnine, v drugih pa je sprememba aktualna ravno v tem letu. Nemčija je leta
2013 namesto plačevanja naročnine glede na posedovanje televizijskega ali radijskega
sprejemnika uvedla univerzalno plačilo, ki je vezano na gospodinjstvo. Istega leta je Finska
opustila isti način plačevanja naročnine kot Nemčija in namesto njega uvedla poseben
davek (Nordicity, 2016). Danska naj bi s 1. januarjem 2019 začela ukinjati plačevanje
naročnine, ki jo sedaj plačujejo gospodinjstva (354 evrov). Proces ukinjanja naj bi trajal 5
let, naročnino pa naj bi sčasoma nadomestil davek. Kljub temu naj bi se prihodki javne
radiotelevizije zmanjšali za 20 %. Prispevek naj bi z letom 2019 ukinila tudi Poljska
(Reuters, 2018).
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Velja samo za medijsko hišo BBC.
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Španija ne pozna licenčnine, saj je javni radio v stoodstotni lasti države. Prav tako se na
javni radio-televiziji oglasi ne predvajajo. Preden je španska vlada to uzakonila, je španska
radio-televizija RTVE s komercialno dejavnostjo zaslužila le 3 % svojih letnih prihodkov
(Nordicity, 2016). Na Nizozemskem večina prihodkov radiev temelji na oglaševalskih
prihodkih, so pa nacionalni in regionalni radii deležni sofinanciranja tudi s strani
Nizozemskega medijskega kulturnega sklada, ki podpira delovanje radijske in televizijske
produkcije in elektronskih publikacij v skupni višini okrog 16 milijonov evrov letno. Rusija
javnega radia načeloma ne pozna. Duh socializma se še vedno pozna tudi v medijskem
prostoru, saj so tam vsi mediji bodisi popolnoma pod nadzorom države bodisi zasebni, a
še tisti, ki so zasebni, niso povsem zasebni, saj zasebna radijska postaja za svoje delovanje
potrebuje dovoljenje države. Rusija ne pozna licenčnine, se pa radijske postaje v lasti
države financirajo s strani vlade ter z oglaševanjem, zasebne pa samo z oglaševanjem
(Wartburg idr., 2018). Poljska je zanimiv primer, sa tam licenčnina predstavlja skoraj
zanemarljiv delež financiranja javnih radijskih postaj. Več o razlogih za to razložim na
začetku naslednjega podpoglavja.
Javne radijske postaje v ZDA so javne institucije, ki se financirajo iz virov zveznih držav,
zasebnih donacij in virov, ki jim jih zagotavljajo sponzorji, ki so največkrat podjetja ali
fundacije. V Italiji je plačevanje licenčnine, ki jo država Italijanom zaračunava kar na
računu za elektriko, ravno trenutno aktualna tema . Leta 2017 so Italijani uvedli sistemske
spremembe, med drugimi se je znižala tudi licenčnina s 100 evrov na 90 evrov letno.
Rezultat vsega je bilo 0,8 % povečanje prihodkov. Ta, v Italiji nepriljubljena dajatev,
predstavlja okrog 70 % prihodkov javne radiotelevizije RAI, skupno pa ima RAI na trgu 21
% delež vseh prihodkov, kar v številki pomeni 1,8 milijarde evrov. V Franciji, podobno kot
pri nas, državljani plačujejo prispevek glede na gospodinjstvo. Na letni ravni znaša 138
evrov. Nacionalni radio dobi 13 % prihodkov pobranega prispevka (Wartburg idr., 2018). V
Združenem kraljestvu je trg med javnimi in komercialnimi radijskimi postajami precej
enakomerno razporejen, saj je javnih 53 %, komercialnih pa 47 %. Več kot polovico
prihodka javnega radia prinese del iz naročnine, ki jo Britanci plačujejo v višini 165 evrov
letno (12,25 funta mesečno). Za radijske programe nacionalne medijske hiše BBC je
namenjenega 16,8 % pobranega prispevka (BBC, 2018). Da gre za enega najbolj zdravih
radijskih sektorjev, priča tudi podatek, da je nacionalni radio BBC Radio 2 najbolj
poslušani radio v Združenem kraljestvu: dosega kar 28 % delež poslušanosti (Firmstone,
2018). Tudi v Nemčiji in na Švedskem se javni radii financirajo iz prispevka, ki ga plačujejo
gospodinjstva. V Nemčiji naročnina predstavlja 78 % delež vseh prihodkov javnega
radiotelevizijskega servisa, na Švedskem pa 77 % (Ofcom, 2017).
Sledi pregled ureditve financiranja javnega radia (in televizije) v nekaterih evropskih
državah.
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5.1.1 POLJSKA
Na Poljskem sta javna televizija in javni radio ločena. Večina vseh prihodkov je od
oglaševanja, ostali del prinašajo uzakonjena naročnina glede na posedovanje TV
sprejemnika ali radijskega sprejemnika, državna sredstva in prihodki avtorskih pravic. Za
pobiranje te dajatve zadolžena pošta. Televiziji tržna dejavnost prinese več kot polovico
letnega prihodka. Kdor ima TV sprejemnik, mora mesečno plačevati 22,7 PZL27 (5,27 evra),
če pa imetnik poseduje le radio, pa 7 PZL mesečno (1,63 evra). Kljub temu, da ima Poljska
enega najnižjih zakonsko določenih prispevkov za javno radio-televizijo, se je tam pojavil
velik problem utaje plačevanja tega prispevka, zato bodo z letom 2019 plačevanje
prispevka odpravili. Javna televizija in radio bosta tako financirana iz državnega
proračuna, iz katerega bo za financiranje javnih medijev namenjenih med 600 in 720
milijoni evrov na leto (Radio Poland, 2018). Oteževalna okoliščina poljskega javnega radia
je tudi ta, da ima manj kot 20-odstotni tržni delež, dodaten problem pa predstavlja tudi
politika, ki ima v nadzornem organu javne radiotelevizije nastavljene svoje ljudi. 5-člansko
telo je sestavljeno iz treh članov, ki jih izvoli parlament, dva pa imenuje predsednik
države. Posledice se kažejo v načinu poročanja, javnost pa se sprašuje, ali je javna radiotelevizija v službi politike ali v službi javnosti (Radu, 2017).

5.1.2 ROMUNIJA
Situacija na področju javne radiotelevizije v Romuniji se je začela drastično slabšati s
svetovno finančno krizo leta 2008 in 2009. Leta 2011 je njen dolg presegel višino njenih
letnih prihodkov, finančno stanje pa se je z leti le še slabšalo. Dno je doseglo leta 2016, ko
je Evropska radiodifuzna zveza Romuniji prepovedala nastop na tekmovanju za pesem
Evrovizije. Nato je bil februarja 2017 v Romuniji sprejet zakon, po katerem so opustili
pobiranje televizijskega prispevka, ki je bil vezan na vsako gospodinjstvo, in izdatno
povečali financiranje televizije in radia iz javnih sredstev (Newman, Fletcher,
Kalogeropoulous, Levy & Nielsen, 2017). V letu 2017 je tako romunska televizija prejela
7,5-kratnik sredstev iz leta 2016 (227 milijonov evrov), romunski javni radio pa je svoj
proračun podvojil in prejel 91 milijonov evrov. Javni radio ima v Romuniji med 30- in 35odstotni tržni delež (Radu v Newman, 2017, str. 87).

5.1.3 FRANCIJA
Stanje javnih medijev v Franciji naj bi predsednik Emmanuel Macron označil kot državno
sramoto. Vlada sedaj načrtuje združitev francoske državne televizije28 in francoskega
nacionalnega radia29. Tako bi po vzoru britanske medijske hiše BBC nastala francoska
medijska hiša s 17.000 zaposlenimi in proračunom, ki bi znašal kar 3,8 milijarde evrov. Cilj
27

Poljski zlot.
France Télévisions.
29
Radio France.
28
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te reforme je vzpostaviti bolj homogen javni servis zlasti na področju poročanja. Leta 2009
je bil v Franciji pod vodstvom predsednika Sarkozyja sprejet zakon, po katerem javni
mediji med 20. uro zvečer in 6. uro zjutraj naslednjega dne ne smejo predvajati oglasnih
sporočil. To je povzročilo izpad dohodka javnih medijev, ki so ravno z oglaševanjem v svoj
proračun dobivali dodatna sredstva. Kot rešitev so leta 2015 povišali naročnino za 1 evro
letno. Ker francoske javne medije financira tudi vlada, so dvignili tudi davek na hipoteko iz
0,9 % na 1,2 %, in tako zagotovili dodatna sredstva (Nordicity, 2016). Predsednik Macron
pa se z namenom reformiranja slabih in neučinkovito vodenih javnih medijev loteva tudi
uzakonjene naročnine. Ta trenutno znaša 138 evrov letno in v državno blagajno letno
prinese 4 milijarde evrov. Plačujejo jo gospodinjstva neodvisno od števila radijskih ali
televizijskih sprejemnikov. Od tega gre 2,64 milijarde (66 %) televiziji, 640 milijonov (16 %)
pa dobi radio. Naročnina ima naravo davka, tako kot pri nas (Wartburg idr., 2018).

5.1.4 AVSTRIJA
Avstrija ima zanimivo ureditev plačevanja naročnine, saj se njena višina od dežele do
dežele razlikuje. Vsako avstrijsko gospodinjstvo, ki ima televizijski ali radijski sprejemnik,
plačuje naročnino. Najnižjo (20,93 evra mesečno) plačujejo v Zgornji Avstriji, najvišjo
(26,73 evra mesečno) pa na Štajerskem, vendar ne vsak mesec sproti. Naročnina se
zaračunava za 2, 6 ali 12 mesecev, znesek pa se med zveznimi deželami razlikuje zaradi
avtorskih honorarjev, ki so v vsaki deželi različno visoki. Naročnina, ki jo plačujejo Avstrijci,
ne konča v celoti na računu državne radiotelevizije. ORF od pobranega prispevka dobi
samo 67 % delež, kar na letni ravni kljub temu pomeni zavidljivih 589,5 milijonov evrov30,
to je 69 evrov na prebivalca (GIS, 2018). Drugi najpomembnejši vir so prihodki iz
oglaševanja in prodaje storitev, ki znašajo četrtino prihodkov ORF. Avstrija ima na
nacionalni ravni 12 radijskih programov. Glavni je Ö1 oz. Österreich 1, ki pokriva celotno
državo, njegovo vlogo pa dopolnjuje 9 regionalnih radijskih programov, ki pokrivajo vsak
svojo deželo. Ostaneta še Hit Radio Ö3, ki je avstrijska verzija našega Vala 202, ter Radio
FM 4, ki vrti pretežno alternativno in elektronsko glasbo (ORF, 2018). Največji tržni delež
na radijskem trgu imajo prav tako nacionalni programi - najbolj popularni javni program je
ÖE 3, ki ima 31 % tržni delež, kar je več kot vse komercialne radijske postaje skupaj; teh je
75 in imajo skupno 29 % tržni delež31 (Trappel, 2018).

5.1.5 ŠVICA
Švica je država, kjer ljudje plačujejo najvišji prispevek za javno radiotelevizijo, ki na letni
ravni znaša 413 evrov, kar pomeni 34,4 evra mesečno, kar je 2,69-krat več kot v Sloveniji
(EBU, 2017). Po podatkih švicarskega statističnega urada je v Švici povprečna mesečna
plača v prvem četrtletju leta 2018 znašala 5974 evrov, kar je v tem trenutku 3,59-kratnik
povprečne slovenske plače (FSO, 2018). Največji delež pobranega prispevka gre za
30
31

Podatek je za leto 2014.
Podatek velja za leto 2016.
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financiranje javne radiotelevizije, majhen del (4,4 %) je namenjen tudi financiranju
lokalnih in regionalnih televizijskih in radijskih postaj, ki so sicer večinoma v zasebni lasti,
0,2 % pa sta namenjena izvajanju anket javnega mnenja. Prihodek iz naročnine pomeni tri
četrtine celotnega prihodka javnega radia in televizije (EBU, 2017). Švica je večjezična
država, zato v njej javna radio in televizija oddajata v štirih jezikih. Šest javnih radijskih
programov oddaja v nemškem jeziku, štirje v francoskem, italijansko govoreči javni
radijski programi so trije, eden pa je v retoromanskem jeziku. Javni radii zavzemajo okrog
60 % delež radijskega trga, nekaj več kot 30 % pa predstavljajo regionalne komercialne
radijske postaje (Meier, 2018).
V Švici je letos v začetku marca potekal referendum o odpravi prispevka za javno
radiotelevizijo. Volivci so s kar 71,6 % glasovali proti odpravi prispevka, je pa javna radiotelevizija za leto 2019 napovedala znižanje višine prispevka (Swissinfo, 2018).

5.2 TUJA DRŽAVA 1: LATVIJA. PRIMERJAVA POGOJEV SOFINANCIRANJA
RADIJSKIH PROGRAMOV S SLOVENIJO
Latvija je baltska država, ki se je, tako kot Slovenija, osamosvojila leta 1991. Obe državi sta
leta 2004 vstopili v Evropsko unijo in kasneje prevzeli valuto evro. Na področju javnega
financiranja javne radio-televizije in posledično javnih radijskih postaj pa ju loči
pomembna razlika: pri nas kot glavni finančni instrument javnega radia in televizije
poznamo RTV-prispevek, v Latviji pa ta sredstva zagotavlja vlada. Primerjam torej dve
državi, ki imata različni ureditvi financiranja javnih medijev.
Tabela 13: Kazalniki na nivoju glavnih demografskih in ekonomskih značilnosti primerjanih
držav.
LATVIJA
1.934.379

SLOVENIJA
2.066.880

površina
BDP 2017 (EUR)

64.490 km2

20.270 km2

25,968 milijard

41,84 milijard

BDP per capita 2017 (EUR)

13.424

20.245

število prebivalcev (2017)

Vir: Countryeconomy (2018).

Latvija je po površini približno trikrat večja od Slovenije, a v njej živi skoraj enako število
prebivalcev. Po podatkih latvijskega statističnega urada32 je leta 2017 v tej državi živelo
1.934.346 prebivalcev, v Sloveniji pa po podatkih SURS-a 2.066.880 ljudi. Je post-sovjetska
država, ki se je osamosvojila leta 1991. Ostanki bivše sovjetske zveze se kažejo tudi v tem,
da je izmed vseh prebivalcev Latvije Latvijcev samo 64 %. Druga največja etnična skupina
so Rusi, ki predstavljajo četrtino prebivalstva. Skupaj z ostalimi ruskimi manjšinami tvorijo
eno tretjino rusko govorečega prebivalstva v državi (Rožukalne, 2016).
32

Centrala statistikas parvalde (Central Statistical Bureau of Latvia.)
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Javni oz. nacionalni radijski programi so v okviru državne radio-televizije obstajali že pred
osamosvojitvijo, po letu 1991 pa so se začeli ustanavljati tudi komercialni – podobno kot
pri nas. Latvija ne pozna dajatve v obliki licenčnine oz. radio-televizijskega prispevka, s
katerim bi se financiralo javni radio in televizijo. Njihovo javno radio-televizijo financira
vlada (60 %), preostali del prihodkov pa je iz oglaševalskih in drugih dejavnosti. Kljub
temu, da so Latvijci v preteklosti že javno in politično obravnavali temo o uvedbi
licenčnine, konkretnejši koraki v smer njene uvedbe niso bili izvedeni. Razlog naj bi bil tudi
ta, da se vlada ne želi odpovedati nadzoru nad javno radiotelevizijo. Dokler jo financira,
ima od tega zagotovo tudi kakšno korist (Ločmele, 2018).
Leta 2008 je latvijska vlada zmanjšala sredstva za financiranje radia za 25 %. Posledice
svetovne gospodarske krize so se pokazale tudi v prvih mesecih leta 2009, ko so se
javnemu radiu in televiziji za 35 % znižali tudi prihodki iz oglaševalskih dejavnosti, kar je v
radijski industriji povzročilo odpuščanja. Latvijski nacionalni radio je v letu 2009 oznanil
izgubo v višini 1 milijona evrov (Radu, 2017). V Sloveniji kriza ni tako močno prizadela
javnega radia in televizije. Upad oglaševanja na RTV Slovenija iz 2008 v 2009 je bil 10,7 %.
Radio Slovenija je imel leta 2009 16 % manj sredstev iz oglaševalske dejavnosti kot leta
2008 (RTVSLO, 2008).
Novembra 2016 je latvijska vlada sprejela smernice medijske strategije za obdobje 20162020. Šlo je za prvi medijski načrt v Latviji, ki natančno določa smernice razvoja medijev in
njegovo politiko za omenjeno obdobje. Cilji te strategije so: okrepiti medijsko pluralnost,
kakovost, odgovornost podajanja informacij, profesionalizacija medijev, izboljšati
medijsko pismenost ter stabilizirati medijsko okolje (Ločmele, 2018) .
Tabela 14: Kazalniki na ravni državnega radia in televizije.
LATVIJA
način javnega financiranja radia (in televizije)

SLOVENIJA

vlada

RTV-prispevek
33

višina prejetih sredstev za 2017 (EUR)

35,4 milijonov

94,68 milijonov

delež prejetih sredstev iz javnih financ

cca. 60 %

76,8 %

delež sredstev iz tržne dejavnosti

cca. 40 %

10,6 %

n/a

1.919.000

40 %

22,8 %

prihodki iz oglaševanja na javnem radiu v 2017
(EUR)
skupni dnevni doseg poslušalcev javnih radijskih
programov (2017)

Vir: Ministry of Culture of the Republic of Latvia (2016); Letno poročilo RTV Slovenija (2017);
Ločmele (2018).

33

Gre za višino sredstev, ki jih je vlada namenila vsem javnim medijem, ne samo radio-televiziji. Večina tega
deleža gre javnemu RTV servisu.
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Tabela 14 že kaže jasne razlike med stanjem v Latviji in Sloveniji. Latvijski javni mediji so v
primerjavi s slovenskimi v precej slabšem finančnem položaju, saj samo naša največja
medijska hiša (RTV SLO) za svoje delovanje prejme skoraj trikrat več sredstev kot vsi javni
mediji v Latviji skupaj. In to kljub temu, da gre za podobno velik trg, če upoštevamo
število prebivalcev. EBU v svojem priporočilu Latviji ugotavlja, da ne samo, da Latvija za
financiranje javnih medijev namenja malo denarja (0,11 % BDP v 2014), tudi vrednost
financiranja javnih medijev na prebivalca (13,27 evrov v letu 2014) je izredno nizka. To
Latvijo uvršča v spodnjo tretjino držav, kjer so javni mediji najslabše financirani. Celo
druge, manjše države, namenjajo javnim medijem precej več sredstev: Hrvaška 0,42 %,
Slovenija 0,34 %, Avstrija 0,31 %, Islandija 0,28 %, Finska 0,23 %, Švica 0,25 % (EBU, 2016).
Glede na tako različno stanje pa je zanimiva zadnja vrstica, ki prikazuje, da so javni radijski
programi v letu 2017 dosegli kar 40 % delež vseh poslušalcev. V Sloveniji so, kljub
dobremu finančnemu stanju, javni radijski programi dosegli le 22,8 % vseh poslušalcev
(Radiometrija, 2017).
Iz smernic medijske strategije za leto 2016-2020, ki jo je pripravilo latvijsko kulturno
ministrstvo, je razvidno, da je Latvija medijem leta 2016 namenila sredstva v višini 0,11 %
BDP. Letni BDP Latvije za omenjeno leto je znašal 27,68 milijarde dolarjev, kar pomeni, da
je bilo za financiranje medijev (televizija, radio in tisk) leta 2016 namenjenih 30,5 milijona
dolarjev (26,1 milijona evrov). Danes je delež financiranja medijev 0,15 % BDP (približno
35,4 milijona evrov), do leta 2020 pa ga nameravajo povišati na 0,19 % BDP. Če raste
višina sredstev, namenjenih medijem, raste tudi višina sredstev, ki jih prejmejo radijske
postaje. V Latviji je trenutno aktivnih 69 radijskih programov, od tega je 5 nacionalnih
radijskih programov, 53 lokalnih in 11 regionalnih radijskih programov. Med njimi so tudi
4 komercialne radijske postaje, ki zagotavljajo svoje komercialne programe. Zanimivo je,
da v smernicah medijske strategije ni predvideno, da bi se število radijskih postaj do leta
2020 spremenilo (Ministry of Culture of the Republic of Latvia, 2016).
Tabela 15: Kazalniki na nivoju radijskega trga
LATVIJA

SLOVENIJA

št. nacionalnih radijskih programov (2017)

6

8

št. komercialnih radijskih programov (2017)

44

68

št. nekomercialnih radijskih programov (2017)

5

19

najvišja poslušanost javnega programa (2017)

20,7 % (Radio Latvia 2)

11,9 % (Val 202)

najbolje poslušan komercialni program (2017)

12,3 % (Radio Skonto)

12,9 % (Radio 1)

Vir: Ministry of Culture of the Republic of Latvia, (2016); AKOS (2018); Ločmele (2018); interno
gradivo.

Obe državi imata primerljivo število glavnih radijskih programov, razlika pa nastane v
programih, ki so namenjeni narodnim manjšinam. Latvija zagotavlja enega, Slovenija kar
štiri. Več o tem v naslednjem odstavku. Latvijski nacionalni radio ima, kljub slabšemu
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financiranju, višji delež poslušalcev kot slovenski nacionalni radio. Zelo primerljiv delež na
trgu poslušanosti v obeh državah pa dosega najvišje uvrščena komercialna radijska
postaja (zadnja vrstica).
Tako kot pri nas je tudi na latvijskem radijskem trgu nekaj glavnih igralcev. Prvi je javna
radijska postaja Radio Latvia, ki zagotavlja šest programov. Radio Latvia 1 (LR 1) je njen
informativni program, tako kot pri nas Radio Slovenija - prvi program. Radio Latvia 2 (LR 2)
24 ur dnevno predvaja popularno glasbo, kar lahko enačimo z našim Valom 202 (drugi
program), ki velja za naš najbolj poslušani nacionalni radijski program. Radio Latvia 3
(Klasika) je program, namenjen klasični glasbi in sorodnim vsebinam. Pri nas je to Program
ARS (tretji program), ki pokriva predvsem področja umetnosti in kulture in skoraj izključno
predvaja klasično glasbo. Radio Latvia 4 (Doma laukums) je namenjen poslušalcem
narodne manjšine, njegov program pa poteka večinoma v ruskem jeziku, saj je skoraj
tretjina prebivalstva rusko govorečih. V Sloveniji imamo štiri take programe, in sicer:
- Radio Koper, ki oddaja v italijanskem in slovenskem jeziku;
- Radio Capodistria, ki oddaja izključno v italijanščini;
- Pomurski madžarski radio, ki oddaja v madžarščini;
- Nacionalni program, Radio Slovenia International – četrti program, ki je namenjen
tujejezičnim poslušalcem in oddaja v nemškem in angleškem jeziku.
Javni latvijski radio ima še program Radio Latvia 5 (Pieci.lv), ki je namenjen mladim in
predvaja njim namenjeno glasbo. Zadnji pa je program Radio Latvia 6 (Radio Naba), ki
predvaja alternativno glasbo in vsebine ter deluje v sodelovanju z latvijsko univerzo. Nekaj
podobnega sta pri nas Radio Študent in Mariborski radio študent (Marš), ki pa sta
programa posebnega pomena.
Preostali udeleženci na radijskem trgu so komercialne radijske postaje. Teh je šest: Mediju
Grupa Super FM, Radio SWH, Radio Skonto, Star FM, MIX Media Group in Silver Group. V
letu 2016 je imel najvišjo poslušanost nacionalni radio Radio Latvia 2 (20,7 %), sledil mu je
komercialni Radio Skonto (12,3 %), temu pa Radio Latvia, prvi program nacionalnega radia
s 7,9 % poslušanostjo. Zlasti je radijski trg razdrobljen na območju glavnega mesta Rige in
okolice. Formati radijskih postaj so pretežno homogeni – program, prepleten z govornimi
in glasbenimi vsebinami z namenom zabavanja poslušalcev, predvajanjem popularne
glasbe, poročanjem o dogodkih ter krajšimi pogovornimi oddajami. Tak program je
postavljen z namenom, da pritegne čim širši krog poslušalcev, ki so zagotovilo za
maksimiranje prihodka iz oglaševalske dejavnosti (Ločmele, 2018).
Delež radijskega oglaševanja v Latviji je v letu 2015 znašal 12 % celotnega oglaševalskega
kolača, kar je zelo velik odstotek. V primerjavi z letom 2014 je bil manjši za kar 5 %, kot
razlog pa navajajo volilno leto. Leta 2014 so namreč potekale volitve v evropski parlament
ter latvijske parlamentarne volitve, volilne kampanje pa pritegnejo večje število
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poslušalcev (Ločmele, 2018). Delež radijskega oglaševanja v Sloveniji za leto 2014 je bil 3,4
% celotnega oglaševanja v medijih (AKOS, 2014).

5.3 TUJA DRŽAVA 2: NEMČIJA. PRIMERJAVA POGOJEV SOFINANCIRANJA
RADIJSKIH PROGRAMOV S SLOVENIJO
Nemčija je država, kjer se javni radio financira zelo primerljivo kot pri nas, saj je glavni vir
prihodka nemške radio-televizije naročnina. Nemške komercialne radijske postaje tako
kot pri nas zasledujejo vsebine, privlačne za množice. Nemško vrhovno sodišče je odločilo,
da je naloga javnih radiev, da so specifični, in ne populistični. Javni radijski programi
zagotavljajo vsebine v javnem in manjšinskem interesu, torej vsebine, ki jih komercialni
radijski programi ne distribuirajo. Tako stanje na trgu dopušča tudi nemško vrhovno
sodišče. Da pa javne radijske postaje zagotavljajo vsebine v javnem in manjšinskem
interesu, morajo zvezne dežele zagotavljati sredstva za njihovo financiranje (Thomass,
Horz, 2018).
Tabela 16: Kazalniki na ravni glavnih demografskih in ekonomskih značilnosti primerjanih držav.
NEMČIJA

SLOVENIJA

število prebivalcev

82.850.000

2.066.880

površina

357.380 km2

20.270 km2

BDP 2017 (EUR)
BDP per capita 2017 (EUR)

3.677 milijard
38.026

41,84 milijard
20.245

Vir: Countryeconomy (2018).

Nemčijo in Slovenijo v demografskih značilnostih ni mogoče najbolje primerjati, lahko pa
zaradi podobne ureditve radijskega trga izpeljemo drugačne primerjave. V Nemčiji od leta
2013 prebivalci plačujejo podoben prispevek za javna radio in televizijo, kot ga mesečno
plačujemo v Sloveniji. »Rundfunkbeitrag« je nemška različica našega RTV-prispevka, ki ga
mesečno plačuje vsako nemško gospodinjstvo in znaša 17,50 evra oz. 210 evrov na leto.
Nemški prispevek sodi med najvišje, ki jih v svetovnem merilu prebivalci plačujejo kot
zakonsko določeno obveznost plačevanja za dejavnost javne radiotelevizije (Willsher,
Connolly, 2015, str. 11-12).
Pred tem so Nemci prispevek plačevali glede na število radijskih ali televizijskih
sprejemnikov, ki so jih imeli doma. Ker je bil nadzor nad takim načinom plačevanja
nemogoč, so prispevek uzakonili na gospodinjstvo oz. poslovni subjekt. Plačevanja tega
prispevka so oproščene družine z najnižjimi dohodki in študenti. Ljudje s posebnimi
potrebami lahko zaprosijo za plačevanje nižjega prispevka (5,99 evrov), podjetja pa
prispevek plačujejo glede na število zaposlenih. Pri tem ni pomembno, ali gre za frizerski
salon, pekarno ali vladni urad. Na letni ravni se tako zbere kar 8 milijard evrov, še
dodatnih 500 milijonov evrov pa se na račun javne radio-televizije nateče iz
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oglaševalskega denarja, kar skupaj tvori enega največjih javnih radio-televizijskih
proračunov na svetu (Willsher, Connolly, 2015). Pri nas lahko oprostitev RTV-prispevka
uveljavljajo (ZRTVS-1, Uradni list RS, št. 96/05, 109/05 – ZDavP-1B, 105/06 – odl. US,
26/09 – ZIPRS0809-B in 9/14):
- socialno ogroženi;
- invalidi, ki imajo ugotovljeno 100 % telesno okvaro;
- invalidi z nižjim odstotkom ugotovljene telesne okvare, toda le v primeru, če
prejemajo dodatek za postrežbo in tujo pomoč;
- osebe, ki so trajno izgubile sluh.
Poleg omenjenega prispevka je v Nemčiji javnim radijskim postajam dovoljeno, da se
financirajo tudi s prodajo oglaševalskih storitev in sponzoriranjem, vendar imajo zelo
specifično omejitev oglaševanja: po 20. uri zvečer oglasov ne smejo predvajati. Namen te
omejitve je preprečiti, da bi javni program zaradi oglaševanja postal preveč tržno
naravnan (Thomass, Horz, 2018).
Tabela 17: Kazalniki na ravni radijskega trga.
KAZALNIKI NA RAVNI RADIJSKEGA TRGA

NEMČIJA

SLOVENIJA

št. nacionalnih radijskih programov (2017)
št. komercialnih radijskih programov (2017)

3
337

8
76

št. nekomercialnih radijskih programov (2017)
št. prebivalcev glede na št. radijskih programov (2017)

64
200.605

21
21.308

Vir: ARD.de, de.statista.com in lastni izračun.

V letu 2017 je imela Nemčija 67 javnih (3 nacionalni + 64 regionalnih) in 337 komercialnih
radijskih programov, kar pomeni 1 radijski program na 200.000 prebivalcev. To je
približno 10-krat manjša koncentracija kot v Sloveniji, a Nemčija ima kar 40-krat več
prebivalcev kot naša država, po površini pa je 17-krat večja. Nemška mesta, kjer je
koncentracija radijskih programov najvišja, so velika ter gosto poseljena, zato lahko
rečem, da je radijska ponudba v Nemčiji vsaj tako široka kot v Sloveniji, če ne širša.
Glavno združenje nemških javnih radiotelevizij je ARD, znotraj katerega deluje nacionalna
radijska postaja Deutschlandradio. Ta zagotavlja tri nacionalne radijske programe, in sicer
»Deutschlandfunk«, »Deutschlandfunk Kultur« in »Deutschlandfunk Nova«. To so
programi, ki posredujejo novice, informacije in kulturne vsebine. Značilnost teh
programov je, da ne predvajajo oglasov (Thomass, Horz, 2018). Poleg tega pa nemške
zvezne dežele v okviru svojih izdajateljev zagotavljajo lastne regionalne javne radijske
programe. Po zadnjih podatkih ARD-ja 9 regionalnih izdajateljev skupno zagotavlja 64
radijskih programov. Ti programi pokrivajo regionalne vsebine, medtem ko so
komercialne radijske postaje bolj naravnane na lokalno dogajanje (ARD, 2018).
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Grafikon 9: Primerjava deležev prihodkov nemške in slovenske javne radiotelevizije za leto
2016.
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Vir: ARD (2017), RTVSLO (2017) in lastni izračun.

Javne nemške radijske postaje se v osnovi financirajo iz javnih sredstev, ki jih prejmejo iz
pobranega prispevka. Nemško združenje izdajateljev javnih programov ARD tako kot RTV
SLO pobira prispevek in ga razdeli med svoje medijske prejemnike (tudi med regionalne
radijske postaje). Vidimo, da je pri njih delež pobranega prispevka glede na celoten
prihodek večji od slovenskega. Slovenija ima nekoliko večji delež pri oglaševanju un
ostalih prihodkih, ki dopolnjujejo financiranje javne radiodifuzije v obeh državah. Delež
prihodkov, ki se iz prispevka namenja radiu, pa je višji v Nemčiji. V letu 2016 je bilo za
sofinanciranje radijskih postaj namenjenih 3,39 milijarde evrov od skupno osmih milijard,
kar znaša dobrih 42 % sredstev, ki se poberejo s prispevkom za javno radiotelevizijo. Drugi
viri prihodkov javnih radijskih postaj pa so iz oglaševanja (Thomass, Horz, 2018).
Tabela 18: Kazalniki financiranja nemških in slovenskih javnih radijskih programov v letu 2016.
NEMČIJA

SLOVENIJA

RTVRundfunkbeitrag prispevek

Način javnega financiranja
Višina prejetih sredstev na ravni javne radiotelevizije 2016 (EUR)
Višina sredstev, namenjenih za javne radijske programe v 2016
(EUR)

7.980.000.000

94.239.069

3.390.000.000

22.146.181

Delež sredstev, namenjenih za javne radijske programe iz
pobranega prispevka v 2016

42,5 %

23,5 %

Višina sredstev za nacionalne radijske programe per capita (EUR)

40,9

10,7

Vir: ARD (2017), RTVSLO (2017) in lastni izračun.

Nemški radijski trg je neprimerljivo večji kot slovenski, zato so tudi številke neprimerljive.
Skoraj 8 milijard letno, kolikor pobere nemški ARD iz prispevka, je kar 85-krat več od
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prispevka, ki ga letno za financiranje radia in televizije namenimo Slovenci. Od vsega
pobranega prispevka gre letno za financiranje nemških javnih radijskih programov kar
42,5 %, v Sloveniji pa skoraj polovico manj - 23,5 %. Nemčija ima pač najbogatejši radijski
trg na svetu, zanimiv za primerjavo pa je ravno zaradi zelo podobne ureditve financiranja
javnih medijev oz. radijskih programov.
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6 UGOTAVLJANJE POVEZANOSTI VIŠJE STOPNJE POSLUŠANOSTI
RADIJSKEGA PROGRAMA Z VIŠINO FINANČNIH PRIHODKOV
RADIJSKE POSTAJE
Pri ugotavljanju povezanosti višje stopnje poslušanosti radijskih programov z višjimi
prihodki radijskih postaj, ki te programe oddajajo, sem moral pridobiti finančne podatke
od imetnikov radijskih programov. Podatke za nacionalne programe RTV SLO sem pridobil
iz zadnjega letnega poročila, za vse ostale imetnike radijskih programov pa sem podatke
pridobil prek AJPES-a.
Slika 2: Del izkaza prihodkov in odhodkov PPE Radio Slovenija za leto 2017.

Vir: Letno poročilo RTVSLO (2017).

Nacionalne radijske programe sem moral obravnavati skupaj, saj iz poročil RTV SLO ni
razvidno, koliko finančnih sredstev je bilo namenjenih posameznim radijskim programom.
Slika 2 prikazuje izsek iz letnega poročila RTV SLO za leto 2017, kjer je prikazana višina
eksternih prihodkov iz poslovanja nacionalnih radijskih programov. V tabeli vidimo, da na
ravni radijskih programov ni zabeležen prihodek od pobranega RTV-prispevka, zato sem
to dodatno upošteval v spodnji tabeli 19 pri izračunu celotnega prihodka nacionalnih
radijskih programov. Vir informacij o tem, kolikšen delež je namenjen nacionalnim
radijskim programom, je pojasnjen v podpoglavju o strukturi glavnih prihodkov
nacionalnega radia Radio Slovenija na strani 20.
Na naslednji strani je predstavljena kombinirana tabela 19, v kateri so zajeti ratingi
poslušanosti za leto 2017 in 2018 ter prihodki imetnikov radijskih programov za leto 2017.
Vse tri kategorije imajo tudi svojo oznako, ki jo kasneje uporabim za lažjo predstavitev
računanja Pearsonovega korelacijskega koeficienta.
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Tabela 19: 21 najbolj poslušanih radijskih programov v letu 2017 in 2018 (jan – maj) glede na
njihove imetnike in finančne prihodke imetnikov za leto 2017.
RADIJSKI
PROGRAMI

IMETNIK
RADIJSKEGA
PROGRAMA

POSLUŠANOST PRIHODKI
2017
2017

POSLUŠANOST
2018 (jan - maj)

POS2017

PRIH2017

POS2018

25,03 %

22.250.975,00
€
25,88 %

14,73 %

1.897.956,53
€

17,23 %

12,95 %

1.040.792,62
€

14,05 %

5,24 %

1.132.037,30
€

5,82 %

4,06 %

4,81 %

Radio Ognjišče

RADIO CITY d.o.o.
RADIO OGNJIŠČE
d.o.o.

1.151.189,43
€

3,55 %

655.589,15 €

4,00 %

Rock Radio

HSG d.o.o.

2,24 %

112.241,20 €

2,72 %

1,72 %

618.121,74 €

1,95%

1,48 %

319.223,19 €

1,80 %

1,62 %

Val 202, Prvi
program, Radio
Koper, Radio
Maribor, Radio
Slovenia
International
Radio Aktual, Radio
Veseljak

RTV SLOVENIJA

RGL d.o.o.

Radio 1

RADIO PRO 1 d.o.o.

Radio Center

RADIO CENTER
d.o.o.

Radio City

Radio Antena

RADIO MURSKI VAL
d.o.o.
RADIO ANTENA
d.o.o.

Radio Ptuj

RADIO TEDNIK Ptuj
d.o.o.

1,48 %

1.642.184,05
€

Radio Capris

RADIO CAPRIS d.o.o. 1,33 %

411.003,76 €

1,37 %

Radio Sraka

SRAKA
INTERNATIONAL
d.o.o.

222.330,23 €

1,23 %

Radio Murski val

1,31 %
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Radio Maxi (Prleški
val)

RADIO MAKSI d.o.o. 1,28 %

179.018,99 €

1,20 %

Koroški radio

Koroški Radio

1,23 %

471.532,91 €

1,25 %

1,49 %
1,91 %

Radio Rogla

NOVICE d.o.o.

1,08 %

1.107.999,16
€

Radio Ekspres

MEGALINE d.o.o.

1,00 %

629.244,47 €

POVPREČJE (AVG) 4,98 % (0,0498) 2.115.089,9 € 5,52 % (0,0552)
Vir: AJPES, AKOS, Radiometrija (interno gradivo), lastni izračuni.

Čeprav v MS Excelu obstaja funkcija, ki samodejno izračuna Pearsonov korelacijski
koeficient, bom kljub temu opisal izračun po korakih:
Prvi korak pri računanju koeficienta povezanosti je izračun povprečne vrednosti obeh
spremenljivk. V mojem primeru, kjer najprej računam koeficient za leto 2017, sta ti dve
spremenljivki poslušanost 2017 (POS2017) in prihodki 2017 (PRIH2017). Obema
spremenljivkama sem v zgornji tabeli že izračunal povprečno vrednost, ki jo potrebujem
za nadaljevanje izračuna omenjenega koeficienta.
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Tabela 20: Nadaljevanje tabele 19 z delnimi vrednostmi za izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta.
IMETNIK RADIJSKEGA
PROGRAMA

POSLUŠANOST
2017
PRIHODKI 2017

POS2017

PRIH2017

POS2017-AVG PRIH2017-AVG

(POS2017AVG)*(PRIH2017-AVG) (POS2017-AVG)2

RTV SLOVENIJA

0,2503

22250975,0

0,2005

20135885,0

4037064,5

0,0402

405453865412811

RGL d.o.o.
RADIO PRO 1 d.o.o.

0,1473
0,1295

1897956,5
1040792,6

0,0975
0,0797

-217133,5
-1074297,4

-21168,6
-85607,7

0,0095
0,0064

47146936466
1154114824417

RADIO CENTER d.o.o.
RADIO CITY d.o.o.

0,0524
0,0406

1132037,3
1151189,4

0,0025
-0,0092

-983052,7
-963900,6

-2506,4
8892,7

0,0000
0,0001

966392577799
929104276315

RADIO OGNJIŠČE d.o.o.
HSG d.o.o.

0,0355
0,0224

655589,2
112241,2

-0,0143
-0,0274

-1459500,8
-2002848,8

20882,2
54933,9

0,0002
0,0008

2130142681893
4011403248065

RADIO MURSKI VAL d.o.o.
RADIO ANTENA d.o.o.
RADIO TEDNIK Ptuj d.o.o.

0,0172
0,0148
0,0148

618121,7
319223,2
1642184,1

-0,0326
-0,0350
-0,0351

-1496968,2
-1795866,8
-472905,9

48754,7
62841,1
16576,9

0,0011
0,0012
0,0012

2240913920925
3225137538649
223640021585

RADIO CAPRIS d.o.o.
SRAKA INTERNATIONAL
d.o.o.
RADIO MAKSI d.o.o.

0,0133

411003,8

-0,0366

-1704086,2

62297,9

0,0013

2903909855844

0,0131
0,0128

222330,2
179019,0

-0,0367
-0,0370

-1892759,8
-1936071,0

69465,6
71639,3

0,0013
0,0014

3582539483050
3748370890420

Koroški Radio

0,0123

471532,9

-0,0375

-1643557,1

61686,3

0,0014

2701279852619

NOVICE d.o.o.
MEGALINE d.o.o.

0,0108
0,0100

1107999,2
629244,5

-0,0390
-0,0398

-1007090,8
-1485845,5

39317,7
59150,0

0,0015
0,0016

1014231926023
2207736888874

∑ 4504220,1

0,0692

436539930335754

POVPREČJE (AVG)

4,98%

(PRIH2017-AVG)2

2115089,9
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Nadaljevanje izračuna Pearsonovega korelacijskega koeficienta predstavlja tabela 20, ki je
nadaljevanje tabele 19. Tabela 20 zaradi prostorske stiske ne vsebuje stolpca z imeni
radijskih programov. Po izračunu povprečne vrednosti spremenljivk POS2017 in PRIH2017
sem izračunal razliko med posamezno poslušanostjo imetnika radijskega programa in
povprečno vrednostjo poslušanosti vseh imetnikov (POS2017-AVG). Za vsakega imetnika
radijskega programa sem od vrednosti poslušanosti odštel povprečno vrednost
poslušanosti, izračunano na dnu tabele (AVG). Enak postopek sem uporabil pri izračunu
četrtega stolpca (PRIH2017-AVG), kjer sem za vsakega imetnika odštel vrednost povprečja
prihodkov v 2017.
Peti stolpec vsebuje zmnožek vrednosti iz tretjega in četrtega stolpca, pri čemer sem na
dnu tabele izračunal tudi vsoto vseh vrednosti v stolpcu, ki jo potrebujem pri končnem
izračunu koeficienta. Vrednosti v šestem stolpcu so kvadrati vrednosti iz tretjega stolpca,
vrednosti v sedmem stolpcu pa kvadrati vrednosti iz četrtega stolpca. Tudi za njihove
vrednosti je na dnu tabele izračunana skupna vsota.
Za končni izračun Pearsonovega korelacijskega koeficienta tako uporabim enačbo:
∑(𝑃𝑂𝑆2017 −AVG)∗(𝑃𝑅𝐼𝐻2017 −AVG)

r2017=√∑(𝑃𝑂𝑆

2017 −AVG)

2

∗∑(𝑃𝑅𝐼𝐻2017 −AVG)2

r2017=0,819
Isti postopek uporabim še za računanje koeficienta povezanosti za podatke o poslušanosti
iz leta 2018 ter podatke o prihodkih iz leta 2017. Vrednost koeficienta je v tem primeru
R2018=0,790.
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7 PREVERJANJE HIPOTEZ
Hipoteza 1: Radijske postaje z višjo poslušanostjo imajo tudi višje prihodke.
Hipotezo lahko potrdim.
Pri prvi hipotezi sem analiziral prihodke imetnikov radijskih programov oz. radijske
postaje. Za nekatere je značilno, da ena postaja oddaja več radijskih programov.
Povedano drugače: podjetja, ki imajo registrirano radijsko dejavnost, lahko oddajajo več
radijskih programov. Tako je pri javnem zavodu RTV Slovenija, ki oddaja 8 nacionalnih
programov, od tega sta Val 202 in Prvi program tretji in četrti najbolj poslušani radijski
program pri nas. Tudi podjetje RGL d.o.o. je imetnik več programov, med njimi sta tudi
Radio Aktual in Radio Veseljak, ki sta oba med prvimi osmimi najbolj poslušanimi
radijskimi programi v Sloveniji.
Za izračun koeficienta povezanosti sem seštel rezultate poslušanosti najbolj poslušanih
radijskih programov ter jih povezal z njihovimi imetniki. Izbral sem 21 najbolj poslušanih
radijskih programov, ki skupno dosegajo 80 % delež vseh poslušalcev. (Glej prilogo 7).
Radijske programe sem dodelil njihovim imetnikom, saj sem finančne podatke pridobil za
imetnike radijskih programov – radijske postaje. Na podlagi tega sem izračunal koeficient
povezanosti. Razpolagal sem s finančnimi podatki za leto 2017, pri podatkih poslušanosti
pa sem poleg podatkov za leto 2017 uporabil tudi podatke za prvih pet mesecev leta
2018.
Pearsonov koeficient povezanosti je za podatke o prihodkih radijskih postaj in rezultate
poslušanosti za leto 2017 pokazal vrednost 0,820. Izračunal sem tudi vrednost koeficienta
za finančne podatke iz leta 2017 v povezavi s podatki o poslušanosti v prvi polovici leta
2018. Koeficient je pokazal vrednost 0,790, kar pomeni visoko oz. močno povezanost
višjih prihodkov z višjo poslušanostjo. Prva hipoteza je tako zanesljivo potrjena.
Hipoteza 2: Višjo poslušanost imajo tisti radijski programi, ki niso sofinancirani iz javnih
sredstev.
Hipotezo lahko potrdim.
Poslušanost radijskih programov v Sloveniji merita dve podjetji. To sta Mediana RM in
Mediapool z radiometrijo34. V tabeli na naslednji strani je prikaz podatkov iz radiometrije,
s pomočjo katerih bom v nadaljevanju preverjal zastavljeno hipotezo. Podatki v tabeli so
34

Radiometrija je raziskava o poslušanosti radijskih programov, ki se izvaja vsak mesec. Storitev je plačljiva.
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izbrani za 20 najbolj poslušanih radijskih programov v letu 2017. Gre za dovolj velik
vzorec, saj to število radijskih programov dosega 80 % vseh poslušalcev radia v Sloveniji.
Tabela 21: Delitev dvajsetih najbolj poslušanih slovenskih komercialnih in nekomercialnih
radijskih programov glede na njihovo sofinanciranje iz javnih sredstev v letu 2017.
PROGRAM SE SOFINANCIRA IZ JAVNIH SREDSTEV
DA

NE

IME PROGRAMA TIP

RATING

IME PROGRAMA

TIP

RATING

Val 202

NACIONALNI

12,40 %

Radio 1

KOMERCIALNI

12,95 %

Prvi program

NACIONALNI

7,98 %

Radio Aktual

KOMERCIALNI

11,89 %

Radio Ognjišče

35

P.P.P.

3,55 %

Radio Center

KOMERCIALNI

5,24 %

Radio Koper

NACIONALNI

1,82 %

Radio City

KOMERCIALNI

4,06 %

Radio Murski val P.P.P.

1,72 %

Radio Veseljak

KOMERCIALNI

2,84 %

Radio Ptuj

P.P.P.

1,48 %

Rock radio

KOMERCIALNI

2,24 %

Radio Sl
International

NACIONALNI

1,42 %

Radio Antena

KOMERCIALNI

1,48 %

Radio Maribor

NACIONALNI

1,41 %

Radio Capris

KOMERCIALNI

1,33 %

Radio Sraka

P.P.P.

1,31 %

Radio Maxi (Prleški
val)

KOMERCIALNI

1,28 %

Koroški radio

P.P.P.

1,23 %

Radio Rogla

KOMERCIALNI

1,08 %

Vir: Radiometrija (2017) in Register RA in TV programov AKOS

Po podatkih Mediane RM in radiometrije je v letu 2017 največ poslušalcev dosegla
komercialna radijska mreža Radia 1, na drugem in tretjem mestu je Mediana zaznala Val
202 in Radio Aktual, radiometrija pa ravno obratno – najprej komercialni Radio Aktual, za
njim pa nacionalni Val 202. Četrti po poslušanosti je nacionalni Radio Slovenija – Prvi
program, peta pa komercialna radijska mreža Radio Center. Drugo polovico deseterice
začenja mariborski komercialni radio Radio City, sledi mu nepridobitni program
posebnega pomena Radio Ognjišče. Zadnja tri mesta deseterice pa v obeh načinih
merjenja sklepajo trije komercialni radii, in sicer Rock Radio, komercialna radijska mreža
Radio Antena ter Radio Veseljak (povzeto po AKOS, 2017 in lastnih podatkih).
Podatki v tabeli že nakazujejo potrditev hipoteze, saj rating oz. poslušanost na seznamu
enih in drugih radijskih programov hitreje pada pri nekomercialnih programih. To so
nacionalni programi, kjer je glavni vir prihodkov RTV-prispevek, in programi posebnega
pomena, ki za svoje delovanje pridobivajo javna sredstva na razpisu Ministrstva za
kulturo, sredstva občin oz. lokalnih skupnosti, velik vir prihodkov pa so še vedno prihodki
iz oglaševanja.
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Program posebnega pomena.
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Grafikon 10: Kumulativni seštevek ratingov desetih najbolj poslušanih radijskih programov, ki se
javno sofinancirajo, in programov, ki se ne sofinancirajo javno.
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Vir: Radiometrija (2017) in Register RA in TV programov AKOS, lastni izračuni.

Druga hipoteza je s tem grafičnim prikazom dokončno potrjena. Višjo poslušanost v
Republiki Sloveniji imajo tisti radijski programi, ki so komercialno usmerjeni in niso deležni
sofinanciranja iz javnih sredstev. Dodatno težo potrditvi daje tudi dejstvo, da 10 najbolj
poslušanih komercialnih in 10 najbolj poslušanih nekomercialnih radijskih programov
dosega skoraj 80 % vseh poslušalcev. Drži tudi dejstvo, da je komercialnih programov več,
a je njihov tržni delež tako visok, da to zadostuje za potrditev hipoteze.
Hipoteza 3: Število nacionalnih in regionalnih javnofinanciranih radijskih programov na
prebivalca je v Sloveniji višje kot v tujini.
Hipotezo lahko delno potrdim.
Za izbranih 20 evropskih držav, ki so prikazane v spodnji tabeli, sem zbral podatke o
številu nacionalnih radijskih programov in regionalnih radijskih programov, ki ponekod
sodijo v isto organizacijo kot nacionalni. Razloga sta dva. Ti programi se vedno financirajo
iz javnih sredstev, način financiranja pa se razlikuje v tem, da v nekaterih državah sredstva
za njih zagotavlja vlada, v večini preostalih pa radii dobijo sredstva iz pobranega
prispevka. Drugi razlog pa je, da države z veliko površino ne morejo zagotavljati javnega
interesa z le nekaj nacionalnimi programi, zato pod okrilje nacionalnih programov sodijo
tudi regionalni programi, ki so prav tako kot nacionalni deležni finančnih sredstev iz istega
vira.
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Tabela 22: Prikaz števila nacionalnih in regionalnih javnofinanciranih radijskih programov na
100.000 prebivalcev v izbranih evropskih državah.

DRŽAVA

Avstrija

ŠT. NACIONALNIH
ŠT. NACIONALNIH JAVNO- JAVNO-FINANCIRANIH
ŠT. PREBIVALCEV
FINANCIRANIH RADIJSKIH RADIJSKIH PROGRAMOV
(2017)
PROGRAMOV
NA 100.000
PREBIVALCEV
8.809.210
12
0,136

Belgija

11.372.070

17

0,149

Češka

10.591.320

20

0,189

Finska

5.511.300

30

0,544

Francija
Hrvaška

67.118.650
4.125.700

50
12

0,074
0,291

Irska

4.813.610

10

0,208

Latvija

1.940.740

6

0,309

Liechtenstein
Madžarska

37.920
9.781.130

1
7

2,637
0,072

Nemčija
Nizozemska

82.695.000
17.132.850

67
8

0,081
0,047

Poljska

37.975.840

25

0,066

Slovaška
Slovenija

5.439.890
2.066.750

9
8

0,165
0,387

Srbija
Španija

7.022.270
46.572.030

8
6

0,114
0,013

Švedska
Švica

10.067.740
8.466.020

41
14

0,407
0,165

Združeno kraljestvo

66.022.270

50

0,076

Vir: ARD (2018), BBC (2018), Česky rozhlas (2018), France Bleu (2018), Meyer (2018), MTVA
(2018), ORF (2018), Polskie Radio (2018), Radio HRT (2018), RTE (2018), RTVE (2018), RTVSLO
(2018), Sveriges Radio (2018), The World Bank (2018), YLE (2018), Wikipedia (2018), Wikipedia
(2018a), lastni izračuni.

Slovenija je s svojimi 8 nacionalnimi programi RTV Slovenija po številu nacionalnih
programov na 100.000 prebivalcev med prvimi petimi najvišje uvrščenimi državami. Prvi
je Liechtenstein, ki zaradi svoje majhnosti ni primerljiv, druga in tretja pa sta skandinavski
državi. Najprej Finska (0,544), kjer se javni radio financira iz vladnega proračuna, ter
Švedska (0,407), kjer se radio financira iz pobranega prispevka. Četrta je Slovenija (0,387),
ki za Švedsko ne zaostaja veliko, peta pa je Latvija (0,309), ki po rezultatu niti ni tako zelo
blizu Sloveniji. Drugi del deseterice začenja Hrvaška (0,291), sledijo pa ji Irska, Češka,
Slovaška ter Švica. Ugotavljam, da države ne glede na število prebivalcev zagotavljajo neki
standard izbire nacionalnih radijskih postaj v luči zagotavljanja javnega interesa, vsekakor
pa velike države tega javnega interesa ne morejo dosegati brez pomoči regionalnih
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programov. Izračuni so pokazali delno potrditev hipoteze. Slovenija je med tistimi
državami, ki imajo največ javnofinanciranih nacionalnih postaj glede na število
prebivalcev, ni pa v samem vrhu. Hipoteza je splošno potrjena, vendar ne popolnoma.

82

8 PRISPEVEK K ZNANOSTI, STROKI IN PRAKSI
Naloga ponuja vpogled v trenutno stanje na radijskem trgu v Republiki Sloveniji, v
urejenost lastništva in financiranja radijskih programov ter obravnava vidik njihovega
javnega (so)financiranja. Bralcu omogoči razumevanje in razlikovanje komercialnih in
nekomercialnih radijskih programov, predvsem z vidika njihovega financiranja, in nudi
vpogled tudi v to, kakšno vlogo imata pri tem država in zakonodaja. Stanje v Sloveniji
primerjam tudi s stanjem v tujini, pri čemer natančno primerjam glavne vire financiranja
nacionalnih radijskih (medijskih) hiš skozi prizmo višine RTV-prispevka in medijsko politiko
v posameznih evropskih državah.
Moj prispevek k znanosti vidim predvsem v celovitem pregledu problematike financiranja
radijskih postaj v Republiki Sloveniji na enem mestu. Delo predstavlja pomemben
prispevek k poznavanju in predvsem razlaganju te tematike. Ugotovitve in dejstva, ki sem
jih pridobil skozi raziskovanje in ki jih do sedaj v zaključnih delih še nisem zasledil,
opozarjajo na odstopanja med sofinanciranjem, ki ga zapoveduje zakonodaja in njegovim
dejanskim uresničevanjem s strani Ministrstva za kulturo. Rezultati magistrske naloge
temeljijo na sistematični analizi zakonodaje, analizi poročil ter podatkov, ki so dostopni od
osamosvojitve do danes, analizi področja na mednarodnem nivoju in izvedenem
intervjuju s predstavnico Ministrstva. Na podlagi raziskovanja so v nalogi izpostavljene
tudi ugotovitve, ki bi ob upoštevanju lahko vplivale na politiko nekaterih javnih radijskih
programov in celo na javno mnenje, saj vsak bodisi upravičen bodisi neupravičen dvig
RTV-prispevka izzove nasprotovanje državljanov.
Radio kot medij dobi na razpisih za sofinanciranje programskih vsebin medijev, ki ga vsako
leto izvede Ministrstvo za kulturo, vedno največji delež sredstev. Ne samo v višini zneska,
ki se temu mediju nameni, temveč tudi v višini sredstev, ki jih radijska postaja v povprečju
prejme za svoj sofinancirani projekt. To je vsekakor spodbudno, razlog za to pa ni najbolj
pozitivne narave – število prijavljenih in sofinanciranih projektov z leti upada, kar povzroči
ravno to, da se ostalim projektom lahko nameni več denarja. Ugotavljam tudi to, da imajo
največ možnosti za dodelitev sofinanciranja tiste vsebine, ki so informativne narave.
Naslednja ugotovitev je, da so sredstva, ki jih radijski programi prejmejo na podlagi
razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev, zgolj dodaten denar, ki ni ključen za
obstoj radijskega programa. Višina subvencije je prenizka, da bi obstoj radia pogojevali s
prejemom državnega denarja. Ministrstvo za kulturo pa mora vnovič doseči zakonsko
predpisane 3 % pobranega RTV-prispevka za preteklo leto, ki ga nameni za sofinanciranje
programskih vsebin medijev. Na zadnjem razpisu je Ministrstvo namenilo le 2,15 %,
odlična priložnost za popravek na 3 % pa je trenutno obdobje ugodne gospodarske rasti.
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Glede nacionalnih radijskih programov ugotavljam, da bi veliko spremembo, ki ni
neuresničljiva, pomenili programi brez oglasnih sporočil. V tujini taka praksa že obstaja,
moji izračuni pa kažejo, da slovenski nacionalni radijski programi s tržno dejavnostjo ne
ustvarijo večine, temveč le slabo desetino svojih prihodkov in so odvisni od pobranega
RTV-prispevka. Pri komercialnih radijskih programih si programa brez oglaševalcev seveda
ne moremo predstavljati.
Radijski programi posebnega pomena pa na drugi strani niso odvisni od pobranega RTVprispevka, temveč od tega, koliko sredstev bo za njihovo sofinanciranje odobrila vlada.
Zato prihaja do velikega odstopanja med zakonskimi določili in prakso. Snovalci prihodnje
medijske zakonodaje lahko te ugotovitve, izračune in primerjave v magistrski nalogi
vzamejo v ozir in morda razmislijo o tem, da bi bil neki majhen delež RTV-prispevka lahko
namenjen tudi sofinanciranju programskih vsebin drugih medijev, kar bi razbremenilo
vladni proračun in nenehno odstopanje od določenih 3 %. Slabost tega bi verjetno bila
povečanje RTV-prispevka za še kakšen evro.
Priložnosti za izboljšave so tudi na področju dodeljevanja radijskih frekvenc in preverjanja
obstoječih neaktivnih radijskih programov, ki frekvenco sicer posedujejo, a ne oddajajo
programa. S svojo neaktivnostjo tako zasedajo prostor programom, ki bi lahko dopolnili
lokalno, regionalno ali glasbeno ponudbo radijskih programov (npr. otroški radijski
program).
Če vse našteto oblikujem v celoto, je to lahko tudi predlog novega Zakona o medijih. Stari
zakon je bil sprejet leta 2006. Danes, 12 let kasneje, pa radio s svojimi vsebinami na
socialnih omrežjih in spletnih platformah postaja tudi vizualni medij. Medijski prostor
temu hitro sledi, zakonodajalec pa prepočasi.
Možnosti za prihodnje raziskovanje vidim predvsem v tem, da sem z ugotovitvami odprl
prostor raziskovanja tega, kaj bi predlagane spremembe prinesle v praksi. Zanimivo bi bilo
raziskati tudi to, v kolikšni meri politika ne izvaja svojih lastnih zakonskih določil. Njihovo
neizvajanje je odločitev ravno trenutne politike oblasti, ki sama ne dosega ali ne izpolnjuje
lastnih (zakonskih) zavez.
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9 ZAKLJUČEK
V uvodu magistrske naloge se sprašujem, ali je res smiselno, da je na tako majhnem
prostoru, kot je Slovenija, delujočih toliko radijskih programov, ki prejemajo javna
sredstva. Moj odgovor je – da, je smiselno, vendar sistem (so)financiranja ni najbolj
smiselno urejen.
Če začnem pri nacionalnih radijskih programih, za katere se po mojih izračunih namenja
23 % pobranega RTV-prispevka, je moj komentar ta, da bi ti radijski programi brez večjih
težav oddajali program tudi v primeru, da ne bi predvajali oglasnih sporočil. Povedano
drugače: nacionalni programi bi preživeli tudi brez tržne dejavnosti. To je ena izmed
odprtih tem za morebitna kasnejša raziskovanja. Primeri dobre prakse obstajajo v Franciji,
delno v Nemčiji, v celoti tudi na švedskem nacionalnem radiu. Največ bi od tega imeli
poslušalci, saj radio poslušajo zaradi vsebine, in ne zaradi oglasnih sporočil. Ali plačujemo
RTV-prispevek zato, da poslušamo in gledamo oglase? Odgovor je jasen - ne. Ker je delež
prihodkov iz oglaševanja tako nizek, bi slovenski nacionalni radijski programi, po mojih
izračunih, izgubili manj kot 10 % letnih prihodkov, če bi se v celoti odpovedal oglaševanju.
Oglaševanju pa se ne morejo odpovedati ostale nekomercialne radijske postaje oz.
programi posebnega pomena. Problematika njihovega financiranja najbolj izstopa pri
kandidiranju na razpisu Ministrstva za kulturo za sofinanciranje programskih vsebin
medijev. Sredstva za razpis namenja država iz lastnega proračuna. Zakon o medijih
predvideva višino teh sredstev v obsegu približno 3 % pobranega RTV-prispevka v
preteklem letu, tu pa v zadnjih letih prihaja do velikih odstopanj. Bolj smiselno bi bilo, da
se za sofinanciranje programskih vsebin medijev uzakoni neki manjši del RTV-prispevka.
Tako bi Ministrstvo lahko bolje načrtovalo delitev sredstev, kandidati pa bi že vnaprej
poznali okvirno višino sredstev, ki jim bodo na voljo.
V tujini je ureditev radijskega trga odvisna od velikosti države. Večje države, kot so
Nemčija, Francija, Švedska, Poljska, Združeno kraljestvo, morajo za pokritje celotnega
območja radijski trg prilagoditi. Poleg nacionalnih radijskih programov imajo tudi
regionalne programe. Velike države imajo običajno tri ali štiri nacionalne programe, s
katerimi pokrivajo vsebine na nacionalni ravni, z ostalimi regionalnimi programi pa
zagotavljajo druge, tudi regionalne vsebine, ki so prav tako v javnem interesu. Regionalne
postaje so del nacionalnih, njihova naloga pa je pokrivanje dogajanja v svojih regijah in
lokalnih okoljih. Tako na eni strani ustvarijo podaljšan servis zagotavljanja informacij
javnega interesa, na drugi strani pa dopolnjujejo ponudbo nacionalnega radijskega
ponudnika.
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Primerjalno gledano ima Slovenija več nacionalnih radijskih postaj na število prebivalcev
kot marsikatera druga evropska država, naš sistem financiranja nacionalnega radia pa je
najbolj primerljiv z nemškim modelom. Slovenci za financiranje javnega radia (in televizije)
plačujemo znesek 153 evrov letno oz. 12,75 evrov mesečno, kar je nekoliko več od
evropskega povprečja, ki znaša 130 evrov letno oz. 10,8 evra mesečno. V Evropi je
prisotnih veliko različnih načinov financiranja javnih radijskih programov. Nekatere države
plačujejo mesečno naročnino oz. prispevek (Avstrija, Hrvaška, Danska, Norveška,
Slovenija, Združeno kraljestvo, Slovaška, Nemčija), druge imajo dajatev urejeno prek
stanovanjskega davka (Belgija, Makedonija, Francija). V nekaterih državah je prispevek
obračunan na računu za elektriko (Italija, Grčija, Portugalska, Turčija), v treh evropskih
državah (Poljska, Irska in Češka) pa je za pobiranje prispevka odgovorna celo pošta. V Švici
je za pobiranje naročnine odgovorna zasebna družba, ki je v 51 % lasti države.
Iz evropske prakse lahko povzamem naslednje: v primeru, da bi tudi v Sloveniji nekoč
prišli do točke, kjer bi ukinili plačevanje RTV-prispevka, bi država za delovanje javnega
radia in televizije morala zagotoviti sredstva drugje. Verjetno bi jih uzakonila drugače, v
nobenem primeru pa se plačevanju ne bi mogli izogniti. Morda bomo prej dočakali javni
radio brez oglasnih vsebin. Da se bo zgodilo to, pa je treba prej sprejeti novo medijsko
zakonodajo. Ta pa bo morda prinesla tudi bolj učinkovit sistem zagotavljanja ustrezne
višine sredstev pri kandidiranju za sofinanciranje programskih vsebin medijev za
programe posebnega pomena.
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SEZNAM UPORABLJENIH KRATIC IN OKRAJŠAV
AJPES
Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve
AKOS
Agencija za komunikacijska omrežja Republike Slovenije
AM
Amplitudna modulacija
BBC
The British Broadcasting Corporation
BDP
bruto domači proizvod
DAB
Digital audio broadcasting (sistem digitalnega oddajanja radijskih postaj)
DDV
davek na dodano vrednost
EBA
European Broadcasting Area (Evropsko oddajno območje)
EBU
European Broadcasting Union (Evropska radiodifuzna zveza)
EU
Evropska unija
EUR
evro
FM
Frekvenčna modulacija
FSO
Federal Statistical Office
MOL
Mestna občina Ljubljana
ORF
Österreichischer Rundfunk (Avstrijska radio-televizija)
PZL
poljski zlot
RTV
radio-televizija
RTVSLO Radiotelevizija Slovenija
RTVE
Radio y Televisión Española (španska radio-televizija)
RA program radijski program
SIT
slovenski tolar
SRDF
Svet za radiodifuzijo
SURS
Statistični urad Republike Slovenije
TV program televizijski program
U.L.
Uradni list
Vlada RS Vlada Republike Slovenije
ZDA
Združene države Amerike
ZJG
Zakon o javnih glasilih
ZMed
Zakon o medijih
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SLOVAR SLOVENSKIH PREVODOV TUJIH IZRAZOV
Canone Rai Prispevek za italijansko radio-televizijo. Kot pri nas RTV-prispevek.
Rating Stopnja poslušanosti/rezultat na lestvici merjenja poslušanosti.
Mainstream artist
Popularni glasbeni izvajalec, pogosto predvajan v najbolj
poslušanem
času.
Per capita
Na prebivalca.
Rundfunkbeitrag Prispevek za avstrijsko radio-televizijo. Kot pri nas RTV-prispevek.
Trend-maker
Oseba, ki je na svojem področju tako vplivna, da postavlja nove trende
in usmeritve na določenem področju, v strokovnem, kulturnem ali kateremkoli drugem
družbenem okolju.
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PRILOGE
PRILOGA 1: MERILA ZA OCENJEVANJE PROGRAMSKIH VSEBIN
LETNEGA JAVNEGA PROJEKTNEGA RAZPISA ZA SOFINANCIRANJE
PROGRAMSKIH VSEBIN MEDIJEV V LETU 2018
Merila za ocenjevanje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov ter
elektronskih publikacij (PODROČJE A):
 kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave (44 točk);
 pomen projekta za razvoj slovenske kulture in jezika (20 točk);
 pomen za ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete (15 točk);
 pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj
slovenske medijske krajine (10 točk);
 zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja
novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (6 točk);
 pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti (3
točke);
 zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega
delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije
(2 točki).
Možnih je 100 točk po posameznem članu strokovne komisije, tj. skupaj 500 točk.
Merila za ocenjevanje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s
statusom lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali
televizijskega programa (PODROČJE B):
 pomen projekta za razvoj posameznih regij, lokalnih skupnosti ali posebnih vsebin (25
točk);
 kakovost, izvirnost, komunikativnost in aktualnost avtorske obravnave (44 točk);
 pomen izvedbe v projektu predlaganih programskih vsebin za raznolik razvoj
slovenske medijske krajine (10 točk);
 zagotavljanje upoštevanja načela kulturne raznolikosti, načela enakih možnosti spolov
ter uveljavljanja strpnosti (10 točk);
 omogočanje uresničevanja pravice do javnega obveščanja in obveščenosti lokalnim in
manjšinskim skupnostim in ali se razširja v manjšinskih jezikih (10 točk);
 zagotavljanje večjega zaposlovanja ali sklepanja pogodbenih razmerij zaposlovanja
novinarjev oziroma programskih delavcev, ki medij ustvarjajo (6 točk);
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 pomen za uresničevanje pravice do javnega obveščanja in objektivne obveščenosti (3
točke);
 zagotavljanje rednega in objektivnega ter uravnoteženega predstavljanja političnega
delovanja in stališč raznih organizacij in posameznikov, zlasti politične pozicije in opozicije
(2 točki);
 nepridobitnost programa (5 točk).
Možnih je 115 točk po posameznem članu strokovne komisije, tj. skupaj 575 točk.
Vir: Ministrstvo za kulturo (2017).
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PRILOGA 2: REDNI LETNI JAVNI PROJEKTNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE PROGRAMSKIH VSEBIN MEDIJEV V LETU 2018
(JPR –MV–2018), REZULTATI RAZPISA ZA PODROČJE A
št.

Prijavitelj

1

ALLEGRO, IZOBRAŽEVANJE Kulturnice in Prostočasnice
IN OBLIKOVANJE d.o.o.

9.597,81 €

2

BELETRINA

KonTeksti na AirBeletrini

17.816,52 €

3

ČASNIK VEČER d.o.o,.

Regionalne in lokalne vsebine v 27.871,20 €
časniku Večer

4

ČZD KMEČKI GLAS, D.O.O.

Mladi na podeželju

10.006,90 €

5

DELO, D.O.O.

Povezovalec življenja v mestu

23.249,70 €

6

DNEVNIK, D.D.

Mnenjski prispevki v Dnevniku in 26.804,70 €
Objektivu

7

DOLENJSKI LIST
MESTO d.o.o.

8

DRUŠTVO HUMANISTOV

9

DRUŽINA D.O.O.

10 GORENJSKI GLAS
KRANJ
11 LUD LITERATURA
12 MLADINA D.D.

Naslov projekta

NOVO Sedem dni jugovzhodno
Razpotja

16 PODJETJE
INFORMIRANJE
SOBOTA d.o.o.

22.086,67 €
6.857,97 €

Slovenski čas, mesečna priloga 14.897,59 €
tednika Družina
D.O.O. Priloga GG+/Snovanja
22.609,80 €
www.ludliteratura.si

5.289,84 €

MLADINA KULTURA

25.524,90 €

13 NEVIODUNUM ZAVOD ZA Regijske diagonale
KULTURO IN ODNOSE Z
JAVNOSTMI
14 NOVA OBZORJA D.O.O.
Slovenija in aktualni izzivi
15 POD ČRTO

Odobreni
znesek
sofinanciranja
v EUR

20.222,53 €

22.100,15 €

V interesu javnosti - preiskovalne 28.297,80 €
in podatkovne novinarske zgodbe
ZA (Iz)brano
MURSKA
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22.467,60 €

17 PRIMORSKE NOVICE D.O.O.

Medgeneracijski most

16.045,51 €

18 RADIO 94 D.O.O. POSTOJNA Kulturne razglednice

17.293,92 €

19 REPORTER MEDIA D.O.O.

Poglobljeno novinarstvo

22.075,69 €

20 SKUPINA KAOS d.o.o.

A propos… Kultura in umetnost, 9.094,54 €
politika in oblast

21 STROMBOLI
MARKETING Računalniške novice - Aktualno
d.o.o.
22 ŠOLSKI RAZGLEDI D.O.O.
NA REŠETU

15.516,73 €

23 TEHNIŠKA
SLOVENIJE d.d.

16.734,57 €

ZALOŽBA ŽIVLJENJE IN TEHNIKA

16.024,53 €

24 TSMEDIA d.o.o.

Ogledalo Slovenije

25 UMCO d.d.

BuklaPlus - Berimo Slovence v 14.234,59 €
Bukli plus

26 ZALOŽBA GOGA

eRast.si

7.095,54 €

27 ZAVOD ČASORIS

Časoris, spletni časopis za otroke

6.606,77 €

28 ZAVOD SAVUS

Aktualno zasavsko

13.723,08 €

29 ZVEZA ROMOV SLOVENIJE

Most sožitja

14.616,42 €

Vir: Ministrstvo za kulturo (2018.)
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24.600,60 €

PRILOGA 3: REDNI LETNI JAVNI PROJEKTNI RAZPIS ZA
SOFINANCIRANJE PROGRAMSKIH VSEBIN MEDIJEV V LETU 2018
(JPR –MV–2018), REZULTATI RAZPISA ZA PODROČJE B.
št.

Prijavitelj

Naslov projekta

Odobreni znesek
sofinanciranja v
EUR

1

ATV BABNIK&CO d.n.o.

Novice iz osrčja Slovenije

30.298,53 €

2

DRUŠTVO
ZA
ZNANJA VOTER

3

KOROŠKI RADIO d.o.o.

4

MYSTREAM, TELEVIZIJSKA Mladi smo, pa kaj potem
DEJAVNOST d.o.o.

32.219,48 €

5

NAŠ ČAS d.o.o. RADIO Prvi pri vas doma
VELENJE

57.536,58 €

6

NT& RC D.O.O.

Informativni
Celje

7

PRAK d.o.o., Televizija AS

DOGODKI

56.940,41 €

8

RADIO CERKNO d.o.o.

Utrip zahodne Slovenije

40.006,04 €

9

RADIO GORENC D.O.O.

Gorenjska v srcu Radia Gorenc

71.564,14 €

10

RADIO KOBARID d.o.o.

Pisani slovenski svet

20.051,62 €

11

RADIO KRANJ

Odmev Gorenjske na Radiu 40.290,73 €
Kranj

12

RADIO
d.o.o.

13

RADIO MURSKI VAL d.o.o.

Aktualno
osrednje 77.952,78 €
informativne
oddaje
na
Murskem valu

14

RADIO OGNJIŠČE D.O.O.

Bogastvo izbire

15

RADIO ROBIN RADIJSKA Goriška danes
61.795,95 €
DEJAVNOST d.o.o.
RADIO SLOVENSKE GORICE Večerne novice radia Slovenske 32.775,02 €
D.O.O.
gorice

16
17

KUM

PREPIH MI - ZAMEJCI 2018

4.055,35 €

Utrip Koroške

70.213,03 €

program

Radia 88.875,00 €

TRBOVLJE Zasavje v središču

RADIO SORA d.o.o.

Gorenjska na valovih radia Sora

103

61.479,17 €

74.181,00 €

73.567,35 €

18

RADIO
d.o.o.

ŠTAJERSKI

VAL Informativni
Štajerskega vala

program 68.000,62 €

19

RADIO TEDNIK PTUJ d.o.o.

20

RADIO TRIGLAV JESENICE Zgornjegorenjski
d.o.o.
radiu Triglav

21

SRBSKI KULTURNI CENTER Radijska oddaja v srbskem jeziku 5.505,91 €
"DANILO KIŠ"
"Kontrola leta"

22

TELE - TV D.O.O.

23

TELEVIZIJA NOVO MESTO Novice
d.o.o.

24

TV CELJE d.o.o.

Informativna oddaja Dogodki 46.981,77 €
dneva

25

TV IDEA - KANAL 10 D.O.O.

Pomurski dnevnik

73.944,00 €

26

UNIVOX d.o.o.

ZAHODNO DOLENJSKI ODMEVI

43.259,88 €

27

VTV STUDIO d.o.o.

Osrednja informativna oddaja 68.730,00 €
VTV MAGAZIN

28

ZAVOD MARŠ

KOLEKTIVNI IN KULTURNI

29

ZAVOD RADIO ŠTUDENT

Urbana študentska medijsko- 79.818,05 €
izobraževalna platforma 2018

ODMEVI PODRAVJA
vsakdan

68.730,00 €
na 41.912,25 €

Gorenjska poročila

72.522,00 €
69.915,00 €

Vir: Ministrstvo za kulturo (2018).
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5.176,08 €

PRILOGA 4: TABELARIČNI PRIKAZ SPREMINJANJA RTV-PRISPEVKA
OD LETA 1991 DO DANES
LETO

EUR (1 EUR = 239,64 SIT)

SIT

1991

2,17 €

520 SIT

1992

2,46 €

717 SIT

1993

4,17 €

1.072 SIT

37

1994

5,34 €

1.280 SIT

38

1995

6,43 €

1.540 SIT

1996

7,01 €

1.679 SIT

1997

7,67 €

1.837 SIT

1998

8,35 €

2.001 SIT

1999

9,06 €

2.171 SIT

2000

9,30 €

2.229 SIT

2001

9,99 €

2.395 SIT

2002

10,29 €

2.467 SIT

2003

10,63 €

2.548 SIT

2004

10,63 €

2.593 SIT

2005

11,00 €

2006

11,00 €

2007

11,00 €

2008

11,00 €

2009

12,00 €

2010

12,00 €

2011

12,00 €

2012

12,75 €

2013

12,11 €

2014

12,75 €

2015

12,75 €

2016

12,75 €

2017

12,75 €

2018

12,75 €

36

39

40

Vir: lastno zbiranje podatkov iz Odločb o višini RTV-prispevka, Sklepov o višini RTV-prispevka ter
Zakona o Radioteleviziji Slovenija.

36

V začetku leta 1992 je višina RTV-prispevka znašala 590 SIT. Prvič se je spremenila. 1. junija 1992 (na 740
SIT), drugič pa 1. avgusta 1992 (na 820 SIT). Prikazana vrednost je povprečje teh treh zneskov.
37
V letu 1993 se je višina RTV-prispevka spremenila na 1000 SIT, od 1. junija 1993 naprej pa je znašala 1143
SIT. Prikazana vrednost je povprečje teh dveh zneskov.
38
V letu 1994 je višina RTV-prispevka znašala 1143 SIT, 1.4.1994 pa se je najprej povišala na 1286 SIT, od 1.
junija 1994 naprej pa je znašala 1410 SIT. Prikazana vrednost je povprečje teh treh zneskov.
39
V začetku leta 2000 je RTV naročnina znašala 2171 SIT. Od 1.3.2000 do 1.7.2000 je znašala 2236 SIT in se
1.7.2000 povišala na 2281 SIT. Prikazana vrednost je povprečje teh treh zneskov.
40
Do marca leta 2004 je bila višina RTV-prispevka 2548 SIT, s 1.aprilom 2004 pa se je povišala na 2637 SIT.
Prikazana vrednost je povprečje teh dveh zneskov.
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PRILOGA 5: SEZNAM VSEH RADIJSKIH PROJEKTOV, KI SO NA
LETNEM RAZPISU ZA SOFINANCIRANJE PROGRAMSKIH VSEBIN
MEDIJEV ZA LETO 2018 PRIDOBILI SREDSTVA

1

KOROŠKI RADIO d.o.o.

Utrip Koroške

70.213,03 €

2

NAŠ ČAS d.o.o. RADIO VELENJE

Prvi pri vas doma

57.536,58 €

3

NT& RC D.O.O.

Informativni
Celje

program

Radia 88.875,00 €

4

RADIO CERKNO d.o.o.

Utrip zahodne Slovenije

40.006,04 €

5

RADIO GORENC D.O.O.

Gorenjska v srcu Radia Gorenc

71.564,14 €

6

RADIO KOBARID d.o.o.

Pisani slovenski svet

20.051,62 €

7

RADIO KRANJ

8

RADIO KUM TRBOVLJE d.o.o.

Odmev Gorenjske na Radiu 40.290,73 €
Kranj
Zasavje v središču
61.479,17 €

9

RADIO MURSKI VAL d.o.o.

Aktualno
osrednje 77.952,78 €
informativne
oddaje
na
Murskem valu

10 RADIO OGNJIŠČE D.O.O.

Bogastvo izbire

74.181,00 €

11 RADIO ROBIN RADIJSKA DEJAVNOST Goriška danes
d.o.o.

61.795,95 €

12 RADIO SLOVENSKE GORICE D.O.O.

Večerne novice radia Slovenske 32.775,02 €
gorice

13 RADIO SORA d.o.o.

Gorenjska na valovih radia Sora

73.567,35 €

14 RADIO ŠTAJERSKI VAL d.o.o.

Informativni
Štajerskega vala
ODMEVI PODRAVJA

68.730,00 €

15 RADIO TEDNIK PTUJ d.o.o.
16 RADIO TRIGLAV JESENICE d.o.o.

program 68.000,62 €

Zgornjegorenjski vsakdan na 41.912,25 €
radiu Triglav

17 SRBSKI KULTURNI CENTER "DANILO Radijska oddaja v srbskem 5.505,91 €
KIŠ"
jeziku "Kontrola leta"
18 UNIVOX d.o.o.

ZAHODNO DOLENJSKI ODMEVI

43.259,88 €

19 ZAVOD MARŠ

KOLEKTIVNI IN KULTURNI

5.176,08 €

20 ZAVOD RADIO ŠTUDENT

Urbana študentska medijsko- 79.818,05 €
izobraževalna platforma 2018

21 RADIO 94 D.O.O. POSTOJNA

Kulturne razglednice

Vir: Ministrstvo za kulturo (2018)
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17.293,92 €

