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Pripombe na dokument Izhodišča za pripravo strategije razvoja radijskih in televizijski programov  

 

Podjetje RGL d.o.o., Ljubljana, izdajatelj programov Radio Aktual, Radio Veseljak in Radio Salomon bi 

rado izpostavilo določene težave, na katere smo naleteli pri prebiranju dokumenta. 

 

1. Dokument je preveč ohlapen. Že vrsto let opozarjamo, da bi morali razvoj RA in TV programov 

bolj definirati. Kakšni so cilji in kaj želimo doseči. Predvsem pa je dokument »brez osnovnega 

smisla«, saj ni nikjer možno jasno razbrati kakšna je strategija AKOS-a pri razvoju radiev. 

Takšen dokument bi moral operirati s točnimi in znanimi podatki, ne pa da se vrti okoli 

problematike kot »mačka okoli vrele kaše« in operira s teorijo, pa še s to zelo slabo. 

2. Nikjer ni omenjena pomoč RA in TV programom, saj AKOS ni samo regulator, ampak tudi 

skrbnik medijskega prostora in mora kot tak biti tudi pomoč programom in ne samo 

»kaznovalni organ«. Tudi ob tem je potrebno poudariti, da je potrebno jasno definirati na 

kakšen način bo agencija pomagala radiem in televizijam. 

3. Nikjer nismo zasledili niti besede o radiih, ki se v poplavi komercialnih radiev USPEŠNO trudijo 

ohranjati slovensko narodno identiteto (Radio Veseljak ipd.), pa so že vrsto let zapostavljeni, 

s čimer tudi AKOS kaže nezainteresiranost pri zaščiti narodnih interesov. Pri tem pričakujemo, 

da prav tako definira na kakšen način bi lahko olajšal delo radiem, ki imajo poseben status pri 

ohranjanju slovenske kulture in glasbe, ne pa da jih kljub prošnjam in predlogom že vrsto let 

meče v isti koš z vsemi ostalimi in s tem na zelo jasen način kaže odnos do slovenske kulture 

(kolikor nam je znano, AKOS spada pod pristojnost Ministrstva za kulturo!?). 

4. Metodologija za ugotavljanje postavk iz dovoljenja za izvajanje radijske  (in tudi televizijske) 

dejavnosti je zastarela in neprimerna in kljub temu, da smo že večkrat to skupaj ugotovili in so 

tudi bili predlogi na kak način stvari urediti, se na področju nič ne premika, celo več, tako 

pomemben dokument ni niti vključen ali vsaj omenjen v strategiji razvoja! 

5. AKOS na nivoju kontrole modernih kanalov komunikacije v dokumentu nezadostno rešuje 

problematiko, niti ne kaže interesa, da bi se ti kanali regulirali na način, na katerega bi zaščitili 

lastne radijske in televizijske programe. 

V podjetju RGL menimo, da dokument nikakor ne odraža, še manj pa rešuje težave s katerimi smo se 

na radijskih postajah soočali že zadnjih nekaj let, v teh kriznih časih pa je razvoj še toliko bolj 

pomemben saj je preživetje kvalitetnih radijskih in televizijskih programov v luči dogodkov zadnjih 

mesecev še bolj ogroženo! Dokument je slab, ne odraža realnega stanja in je bolj kot pomoči pri 

razvoju medijev namenjen samemu sebi. V kolikor ima AKOS namen tak dokument sprejeti, bo le ta 

še eno potrdilo, da je državi vseeno za medije. 

 


