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UVOD 
 

Tehnologija bolj kot kadarkoli prej vpliva na naša življenja. Nove tehnološke rešitve nas 

spreminjajo iz dneva v dan. Tako na delovnih mestih kot tudi doma v prostem času. Z današnjo 

tehnologijo se je mogoče voziti z avtomobilom brez voznika. Avto na električni pogon je že v 

množični produkciji. Vse bolj se govori in dela na tehnologiji stvari. Ni več daleč dan, ko bo 

hladilnik sam ugotovil, da nam je zmanjkalo hrane in pijače in jo bo prek aplikacije naročil v 

e-trgovini. Za zdaj je jasno, da je to mogoče, kmalu pa bodo te rešitve tudi resnično del našega 

življenja. V poplavi novih tehnoloških rešitev, se je mogoče še bolj kot katerakoli druga panoga 

spreminja tudi medijski trg. S pojavom interneta in kasneje pametnih telefonov, so se mediji v 

zelo kratkem časovnem obdobju spremenili tako kot že dolge ne. Kje se bo to končalo in 

predvsem kako, sta vprašanji, ki trenutno najbolj zanimata izdajatelje medijev. 

 

Slovenija nekoliko zaostaja za svetovnimi trendi. Globalizacija in povezanost s svetom v 

vsakem trenutku so zelo močno prizadeli slovenski medijski trg. Jezik, ki ga razume okoli dva 

milijona ljudi, je danes za razvoj medija in njegovo preživetje, zelo obremenjujoč kamen okoli 

vratu. Kar se je nekoč zdelo kot naravna zaščita slovenskih medijev, se je zdaj obrnilo proti 

medijem, ki nagovarjajo samo dva milijona potrošnikov. Slovenski mediji so z razvojem 

interneta in možnostjo spremljanja tujih medijev ter vse večjim znanjem tujih jezikov 

slovenskih državljanov, vse bolj v tekmi z medijskimi tekmeci z vsega sveta. Po drugi strani pa 

zaradi jezikovne ovire obsojeni samo na prihodke na domačem trgu.  

 

Na razvoj slovenskega medijskega trga je zelo vplival tudi razvoj celotnega slovenskega 

gospodarstva. Vse manj je slovenskih podjetij z izdelki za končnega kupca v Sloveniji, ki bi 

bili zainteresirani za oglaševanje v slovenskih medijih. Oglaševanje pa je vse pomembnejši vir 

prihodkov v medijski panogi. Za večino medijev je to edini vir prihodkov. Takih medijev je vse 

več. Bralcev, ki so pripravljeni plačati za medijsko vsebino, je vsak dan manj. Po drugi strani 

pa so slovenski mediji za tuje oglaševalce nezanimivi, ker nagovarjajo premajhno število 

bralcev oziroma potencialnih kupcev. Slovenski trg je za globalne igralce enostavno premajhen. 

Slovenija ni več zanimiva niti kot odskočna deska za regijo bivše Jugoslavije, saj se regijska 

središča globalnih igralcev ustanavljajo bodisi v Zagrebu ali Beogradu, bodisi na Dunaju ali 

Budimpešti. 

 

Vprašanje, ki si ga zastavljajo lastniki in vodstva medijskih podjetij, je, kako preživeti na 

slovenskem medijskem trgu. Pojav interneta in brezplačnih časopisov ter revij, je tako zelo 

povečal konkurenco, da imajo težave pri ohranjanju bralcev tudi uveljavljeni dnevni časopisi 

in revije. Vse bolj pa je na udaru tudi televizija.   

 

Za uspešno poslovanje morajo medijska podjetja tako kot druga podjetja imeti dovolj jasno 

zastavljene cilje, ki jih je treba znova in znova preverjati in jih po potrebi tudi spreminjati, saj 

se okolje in situacije, v katerih se podjetje nahaja, dnevno spreminjajo z neverjetno hitrostjo. 

Cilji morajo biti postavljeni, saj če ne veš, kaj je tvoj cilj, nikoli ne boš vedel, ali si tja že prišel. 

Strateško planiranje pa omogoča risanje potovalnega zemljevida in določi končni cilj 
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potovanja. S tem se opredelijo prednostne smeri razvoja podjetja. Managment s pomočjo 

strateškega planiranja predvideva dogodke v okolju, določa cilje in poti do teh ciljev. Ob 

spremembah na teh poteh, pa se pričakuje ustrezen odziv.   

 

Dimovski, Penger in Žnidaršič (2005, str. 116) navajajo: »Ključno za podjetja je, da poznajo 

moč konkurence v panogi, saj je od tega odvisna potencialna dobičkonosnost panoge.« Vsaka 

resna analiza podjetja pa mora vsebovati tudi analizo panoge, v kateri podjetje tekmuje s 

konkurenti. To je osnova za nadaljnje analize. Za podjetja, ki se ukvarjajo z izdajanjem medijev, 

bo lahko bila taka osnova Analiza medijskega trga v Sloveniji. In analiza medijskega trga 

namreč nikoli ni bila bolj potrebna. Tako kot povsod po svetu je slovenski tisk v težavah, saj 

prihodki padajo tako na področju prodaje časopisov kot na področju prodaje oglasov. Televizije 

so vse manj dobičkonosne, ali pa so celo v rdečih številkah. Razvoj nove tehnologije je tudi tu 

poskrbel za težave. Vse več ljudi uporablja možnost ogleda televizijskega programa za nazaj in 

se na tak način izogne gledanju oglasov. Vse več je internetnih televizij. Internetni mediji pa so 

vse bolj obiskani, vendar tega ne znajo vnovčiti. Težav je kar precej.  

 

Za uspešno proučevanje panoge je ključna pravilna opredelitev trga (Shepherd, 1990, str. 47), 

ki je največkrat opredeljen z vrsto izdelka ali z geografskim območjem. Jasnih in natančnih 

meja določenega trga ni moč določiti, ker bi to pomenilo, da imamo opraviti z izoliranimi trgi, 

na katerih se trguje samo s specifičnim blagom Tudi obe merili, ki smo ju izpostavili, nista 

popolni, vendar pa sta dobro orodje za pomoč pri omejevanju trga določenega izdelka ali 

storitve.  

 

Na tržno okolje nekega podjetja ali panoge vplivajo demografsko, ekonomsko,  tehnološko,  

politično-pravno in kulturno podokolje. Vse skupaj imenujemo makrookolje, ki ga lahko 

analiziramo s PEST analizo.  

 

Številne uradne statistične podatke in kazalce, ki jih raziskovalec uporabi pri raziskovanju, se 

lahko najbolj celovito predstavi s PEST analizo (Bregar, Ograjenšek, 2008, str. 99).  PEST 

analiza je orodje za premišljeno in načrtno raziskovanje zunanjih dejavnikov (Bregar, 2007, str 

64). Zunanji dejavniki so pomembni za strateške odločitve o prihodnosti, razvoju izdelka in 

podjetja kot celote ter planiranih prodajnih poteh. PEST analiza premišljeno in načrtno 

obravnava vplive okolja glede na štiri področja: politično, ekonomsko, socialno in tehnološko. 

Bregar (2007, str. 64) ugotavlja, da je uspeh analize odvisen od tega, ali nam je uspelo jasno 

identificirati predmet ali področje analize ter temu primerno opredeliti zunanje dejavnike, zato 

je PEST analiza dobra podlaga za SWOT analizo.  

 

Vse te vplive iz okolja je treba nadzorovati, poleg tega pa je treba upoštevati tudi zgodovino 

podjetja, trenutne preference lastnikov in poslovodstva, vire organizacije in značilna znanja. Za 

poslovanje podjetja je nujno, da določi poslanstvo podjetja, saj tako določi glavna konkurenčna 

področja, ki jih bo izkoriščalo v tekmi s konkurenti.  
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Podjetje mora najprej izdelati strukturo in oceno privlačnosti panoge, saj so od tega odvisne 

poslovne možnosti in nevarnosti, ki prežijo podjetju. Stopnja privlačnosti panoge pomeni 

dosegljivo donosnost za podjetja, ki v neki panogi poslujejo.  

 

Ne smemo pozabiti na konkurenco in zunanje dejavnike, kot je gibanje cen surovin, obrestnih 

mer in tečajev valut, ter na morebitno krizo v sami panogi. Danes dobičkonosne panoge bodo 

lahko že jutri izumrle. Zadeve, ki jih danes še niti ne poznamo, pa bodo spreminjale svet in 

posel. Facebook je začel delovati 2004. Danes je njegov ustanovitelj med najbogatejšimi ljudmi 

na svetu, njegovo storitev pa uporablja več kot milijarda in pol ljudi.  

 

Zlasti za panoge, ki s svojimi starimi modeli ne dosegajo več želenih ciljev, je zelo pomembno, 

da prepoznajo potrebo po zasuku in da se ta zasuk opravi čim prej in brez napak, saj so te lahko 

za panoge in podjetja znotraj njih usodne. Medijski trg je gotovo trg, ki potrebuje zasuk. Ne 

samo posamezno podjetje, vsa panoga potrebuje zasuk, zlasti ker nikoli ni bilo več uporabnikov 

medijev in ker mediji nikoli niso bili v slabšem finančnem položaju.   

 

Danes podjetja delujejo v okolju, ki se zelo hitro spreminja. Sreminjajo se okoliščine, zato se 

je treba hitro odzvati. Včasih ni časa niti za temeljit premislek in analizo. Tudi zato so se v 

teoriji razvili različni modeli poslovodenja oziroma upravljanja, ki pomagajo managmentu 

začrtati pravo smer potovanja. Modeli poskušajo v čim večji meri upoštevati bistvene probleme 

in v čim večji meri odmisliti nebistvene. Teoretični modeli nam pomagajo poenostaviti 

stvarnost.  

 

Kot smo že povedali, pa se stvari danes spreminjajo s svetlobno hitrostjo. Vse manj je 

teoretičnih modelov, ki bi veljali na daljši rok. Načrti za več kot dve leti vnaprej so že skoraj 

izumrli. Zato je treba zadeve analizirati, spremljati in nadzorovati ves čas.    

 

Problematika dela je analiza celovite medijske panoge v Sloveniji, upoštevajoč spreminjajoče 

se razmere na slovenskem medijskem trgu, ter pogled na perspektivo slovenskih medijev. 

Kakšni mediji bodo preživeli in kako naj si zagotovijo nadaljnji obstoj? Ali so obstoječi načini 

podajanja informacij preživeti? Kako bodo bralci in gledalci ter poslušalci uporabljali 

informacije, ki jih prinašajo mediji? Kaj so in kaj bodo pripravljeni plačati?  

 

Namen dela je s pomočjo domače in tuje literature ter s pomočjo izkušenj iz prakse pripraviti 

celovito analizo medijske panoge v Sloveniji ter vpogledati v perspektivo slovenskih medijev.  

 

Glavni cilj magistrskega dela je izvesti celovito analizo medijskega trga v Sloveniji s 

proučevanjem dosedanjih teoretičnih prispevkov s področja analize. Pomožni cilj pa je na 

podlagi analize medijskega trga v Sloveniji oceniti perspektivo slovenskih medijev.  

  

Uporabil bom teoretična spoznanja in podlage ter analitični pristop. Zato bom najprej teoretično 

opredelil, kaj je analiza trga in zakaj jo potrebujemo. To bom storil z naslednjima metodama 

proučevanja: 1. Splošna raziskovalna metoda spoznavnega procesa, ki obsega analizo in sintezo 
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spoznanj. 2. Znanstvena deskripcija, ki obsega zbiranje in urejanje obstoječih dognanj, njihovo 

primerjavo in interpretacijo. 

 

Temu bo sledilo empirično raziskovanje, primerjalna analiza uspešnosti in učinkovitosti 

izbranih slovenskih medijev. Za to bom uporabil trend gibanja njihovih prodanih naklad in 

branosti oziroma gledanosti ter kazalce finančne uspešnosti oziroma ekonomske učinkovitosti. 

To so prihodki od prodaje, dobiček iz poslovanja oziroma poslovni izid iz celotnega poslovanja, 

čisti dobiček oziroma čisti poslovni izid poslovnega leta. 

 

Pri izbiri metodološkega dela sem se oprl na strokovno literaturo tujih in domačih avtorjev, 

vire, prispevke in članke z najnovejšimi teoretičnimi ter tudi praktičnimi spoznanji s področja 

analize trga medijev. Pri tem bom vključil tudi lastno znanje, pridobljeno med študijem na 

magistrskem programu in 20 letnim delom v medijih. Uporabil pa bom tudi podatke o 

gospodarskih, demografskih in drugih za to poslovno okolje pomembnih trendih, ki so javno 

dostopni (UMAR, AJPES, Statistični urad RS, Ministrstvo za kulturo RS, Uradni list RS, SOZ, 

AKOS (bivši APEK), NRB…)  

 

Magistrsko delo ima več poglavij. Poleg uvoda, v katerem so opredeljeni problem, namen, cilji, 

metoda in zasnova dela, obsega še tri poglavja. V prvem poglavju bom predstavil teoretski okvir 

analize določenega trga.  

 

V drugem poglavju bom analiziral medijski trg v Sloveniji. Predstavil bom analizo trga medijev 

v Sloveniji skozi pomen opredelitve trga, analizo strukture trga, analize tržnega potenciala, na 

koncu bom uporabil še PEST analizo. Analiziral bom tako širše (gospodarsko, politično, 

pravno, kulturno) kot ožje okolje medijskega trga.   

 

V tretjem poglavju bom pogledal v prihodnost in opisal mogoče perspektive za slovenske 

medije. S SWOT analizo bom celovito ocenil medijski trg. Ocenil bom prednosti in slabosti ter 

priložnosti in nevarnosti, s katerimi se medijski trg srečuje. Celovita ocena trga medijev bo 

vsebovala ocene posameznih podstruktur: podstrukture financiranja, organizacijske 

podstrukture, kadrovske podstrukture, tržne podstrukture. Tako bom dobil informacije, katere 

podstrukture ne medijskem trgu imajo pozitiven in katere negativen vpliv. Na podlagi dobljenih 

rezultatov bom izdelal SWOT matriko. 

 

1 ANALIZA TRGA - TEORETSKI OKVIR 
 

V času, ko so edina stalnica spremembe, mora vsako podjetje, ki želi uspešno poslovati, dobro 

poznati vse svoje partn erje, tako dobavitelje kot svoje kupce oziroma končne potrošnike svojih 

izdelkov. Enako pomembno pa je tudi poznavanje svojih konkurentov in njihovih ciljev. Zato 

je treba ves čas spremljati in opazovati vse dejavnike, ki vplivajo na spremembe v poslovnem 

okolju podjetja. Ves čas je treba iskati nove poslovne priložnosti in se izogibati slabostim. Glede 

na te priložnosti in slabosti podjetje oblikuje svojo celovito strategijo, da bi se izognilo 
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nevarnostim ter izkoristilo dane priložnosti. Za podjetje je zato bistveno, da dobro pozna 

dogajanje v ožjem in širšem okolju podjetja. 

 

Podjetje, ki se hoče prilagajati tržnim spremembam, mora napraviti analizo panoge. To pomeni 

spoznavanje okolja podjetja in ugotavljanje položaja v njem. Poznavanje delovanja 

konkurentov je za učinkovito načrtovanje podjetja odločilnega pomena. Primerjava s 

konkurenčnimi podjetji nam da odgovore, v čem smo boljši in v čem smo slabši od 

konkurentov. Če poznamo te odgovore, lahko pripravimo korake, da bomo področja, kjer smo 

boljši, še bolj izkoristili, področja, kjer smo slabši, pa izboljšali.  

 

Za analizo panoge in vlogo podjetja v njej je treba poznati strukturo panoge, kakšni so razvojni 

trendi in kateri so ključni dejavniki uspeha v tej panogi. Meje panoge določa zamenljivost 

izdelkov. S pojmom panoga opredelimo skupino sorodnih podjetij, ki proizvajajo skupino 

izdelkov, ki za kupce predstavljajo istovrstno blago. Ponudbo tako opredeljenih podjetij 

predstavljajo produkti, ki jih imenujemo bližnji substituti, saj med njimi obstaja izredno visoka 

oziroma celo neskončna elastičnost povpraševanja (Prašnikar & Debeljak, 1998, str. 313). V 

praksi so se uveljavili tudi drugi kriteriji, saj je merjenje križne elastičnosti omejeno. Po 

Kotlerju (1996, str. 225) teoretiki opredeljujejo industrijsko panogo kot »skupino podjetij, ki 

ponujajo izdelek ali vrsto izdelkov, ki so med seboj zamenljivi«. Rebernik (1997, str. 331) pa 

navaja, da »pojem panoga pomeni veliko skupino podjetij, katerih izdelki so v tolikšni meri 

bližnji nadomestki, da si morajo podjetja pri zadovoljevanju želja kupcev konkurirati med 

seboj«.  

 

Mejo med panogo in dejavnostjo je težko določiti. Dejavnost je pojem, ki navadno predstavlja 

»proces, ki s smotrno uporabo in kombinacijo opreme, dela, proizvodnih tehnik, informacij in 

proizvodov vodi k nastanku novih proizvodov in storitev« (Bregar et al., 2000, str. 32). Analitiki  

zaradi lažjega razumevanja običajno kar sami določijo in poimenujejo panoge, v katere potem 

razporedijo podjetja. 

 

Panoga medijev v Sloveniji po razvidu medijev obsega nekaj čez 2000 medijev, ki si 

konkurirajo med seboj tako za gledalce, poslušalce oziroma bralce kot za oglaševalski denar na 

slovenskem trgu. Zaradi slovenskega jezika pa je panoga slovenskih medijev omejena na 

Slovenijo. 

 

Na današnjem evropskem medijskem trgu lahko vidimo visoko stopnjo horizontalne, vertikalne 

in diagonalne koncentracije. Vsemu temu pa lahko dodamo še vse večjo komercializacijo in 

varčevanje na vseh korakih in za vsako ceno. Vse to spremlja neverjeten tehnološki razvoj 

medijskih orodij (Matejčić, 2006, str 28) .  

 

Življenjski ciklus panoge nam lahko pomaga razložiti ekonomski razloge, zakaj so vrste 

združitve podjetij različne v različnih fazah razvoja panoge. Kljub temu Weston (1990, str. 99) 

prizna, da vloga življenjskega cikla panoge ni podprta z empiričnimi dokazi.  
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Oblike prevzemov, združitev ali nakupov so različne glede na to v katerem obdobju 

življenjskega cikla izdelka, storitve ali panoge se nahajamo. Različne vrste združitev oziroma 

prevzemov v različnih stopnjah življenjskega cikla panoge ali izdelka so predstavljene v Tabeli 

1.  

 

Ko govorimo o medijski panogi, lahko ugotovimo, da je stopnja življenjskega cikla odvisna od 

nosilca medija. Za tiskane medije lahko ugotovimo, da so v že zelo visoki stopnji zrelosti, 

mogoče celo v fazi upadanja. Največji pospešek k fazi upadanja jim je povzročil internet 

oziroma spletni mediji, za katere lahko rečemo, da so še v stopnji razvoja. Radijski in 

televizijski mediji v Sloveniji so v stopnji zrelosti, saj je vse večja želja po doseganju ekonomij 

obsega, kar se kaže z ustanavljanjem radijskih mrež in več televizijskimi kanali pri eni 

produkcijski hiši. 

 

Tabela 1: Združitve in življenski cikel panoge 

 

Stopnja življenjskega cikla panoge Vrsta združitve 

Stopnja razvoja Velika podjetja iz zrelih ali upadajočih panog 

oprezajo za malimi podjetji iz panog v 

razvoju. Če se zgodi nakup, govorimo o 

konglomeratni združitvi. Ponavadi vodstvo 

malega podjetja nima izkušenj z velikimi 

investicijami, zato se odloči za prodajo. 

Hkrati pa ob prodaji pride do zamenjave 

osebnih prihodkov s kapitalskimi dobički. V 

fazi razvoja se dogajajo tudi horizontalne 

združitve med malimi podjetji, združeno 

podjetje lažje zbere sredstva za velike 

naložbe ali pa dobi vodstvo z izkušnjami.  

Stopnja rasti Do združitev ali nakupov v tej stopnji prihaja 

iz enakih razlogov kot v stopnji razvoja, 

vendar je ob tem že veliko manj tveganja, ali 

je panoga oziroma podjetje dobičkonosno pri 

prodaji izdelkov ali storitev. 

Stopnja zrelosti Ob združitvah v stopnji zrelosti se zasleduje 

korist od ekonomije obsega pri nižanju 

stroškov v proizvodnih procesih, nabavah, 

skupnih zalednih službah, raziskavah in 

razvoju, prodajnih poteh, skupnem trženju. 

Nakupi manjših podjetij s strani večjih se 

zgodijo, ker se sledi želji po zagotavljanju 

širše finančne osnove in pridobivanja 

manjkajočih menedžerskih veščin. 

se nadaljuje 
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Tabela 1: Združitve in življenjski cikel panoge (nad.) 

 

Stopnja življenjskega cikla panoge Vrsta združitve 

Stopnja upadanja Brez sprememb ali združitve bo podjetje 

propadlo. Nujno je treba znižati stroške, zato 

prihaja do horizontalnih združitev. Iz enakih 

razlogov prihaja tudi do vertikalnih 

združitev. Ena od možnosti pa je tudi  

konglomeratni prevzem podjetij rastočih 

panog s strani podjetij iz panog, ki upadajo. 

 

Vir: J. F. Weston, Restructuring and Corporate Control, 1990, str. 102. 

 

1.1 Makrookolje 
 

Vsaka panoga, dejavnost ali podjetje ima svoje makrookolje ali poslovno okolje v širšem 

pomenu. 

 

Na tržno okolje nekega podjetja ali panoge vplivajo demografsko, ekonomsko,  tehnološko,  

politično–pravno in kulturno podokolje. To vse je makrookolje. Vse te vplive je treba 

nadzorovati. Določiti je treba področje panoge in tržnega segmenta, katerim izdelkom dajati 

prednost, določiti njihovo uporabnost, kakšne so sposobnosti podjetja, kakšna specialna znanja 

imajo, določiti geografsko področje … Z odgovori na ta vprašanja že dobimo širšo analizo trga. 

Makrookolje enako vpliva na vsa podjetja, kljub temu pa imajo lahko enaki makroekonomski 

vplivi različne posledice na različna podjetja. Zato mora vodstvo podjetja razviti sistem 

trženjskega opazovanja, ki zaznava trende in pomembnejša dogajanja na trgu. Ko se pojavi novi 

trend, mora vodstvo oceniti, ali prinaša priložnosti ali nevarnosti.  

 

1.1.1 Trendi in prepoznavanje priložnosti 

 

Tržno okolje, v katerem podjetje tekmuje s konkurenti, se vsakodnevno spreminja. Vsak dan se 

pojavljajo nove priložnosti in nove ovire, ki so lahko zelo pomembne za preživetje podjetja ali 

panoge. Od spremenjenih pogojev je odvisna prihodnja strategija poslovanja.  

 

Kdor takšnih sprememb ne prepozna pravočasno oziroma jih ne upošteva, se znajde v poslovnih 

težavah, ki so lahko usodne za podjetje ali celo panogo. Priložnost prepoznamo s tržno 

raziskavo. »Tržna raziskava je sistematično načrtovanje, zbiranje, analiza podatkov in izdelava 

poročila o rezultatih raziskave o tržnih razmerah, ki so za podjetje ali panogo pomembne.« 

(Kotler, 1998, str. 130). 

 

Za odkrivanje novih priložnosti oziroma trendov, tako svetovnih kot lokalnih, se uporabljajo 

tržne raziskave. Trendi določajo smer oziroma zaporedje dogodkov, ki imajo določeno trajnost, 

in najbolje pokažejo značilnosti makrookolja. Uspešen manager podjetja bo prepoznal trend, 

pravilno sklepal o možnih posledicah in  izkoristil priložnosti, ki jih trend ponuja. 
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Megatrendi so globalne, trajne in makro gospodarske sile razvoja, ki vplivajo na dejavnosti, 

gospodarstvo, družbo, kulturo in osebno življenje ter s tem na oblikovanje prihodnosti sveta in 

na večjo hitrost sprememb. Futurist John Naisbitt megatrende opredeljuje kot »velike družbene, 

ekonomske, politične in tehnološke spremembe, ki se počasi oblikujejo in nato nekaj časa – 

med sedem in deset let – vplivajo na nas« (Naisbitt, 1982, str. 23). 

 

Poznamo trende, megatrende in na drugi strani modne muhe, ki so »nenapovedljive in 

kratkotrajne ter nimajo družbenega, gospodarskega in političnega pomena« (Kotler, 1998, str. 

152). Modne muhe je za razliko od trendov težko predvideti, ker se zgodijo bolj ali manj po 

naključju, zaradi določenih srečnih okoliščin in prave časovne umestitve. Ker je trende lažje 

predvideti, je tudi njihovo trajanje daljše. Ob tem se pogostokrat zgodi, da se pojavijo hkrati z 

drugimi pomembnimi dejavniki (Kotler, 1998, str.153). 

 

Zaradi novih možnosti, ki nam jih ponuja predvsem internet, se je svet »skrčil«. Naše 

makrookolje je postal ves svet, saj je prenos tehnoloških novosti, kapitala, ljudi ali pa znanja 

ter hitrost s katero se vsa ta znanja, izdelki in tudi storitve pretakajo po Zemlji, svet praktično 

spremenil v enoten trg. Kdor želi slediti globalizaciji, mora delovati na mednarodnem trgu in 

sodelovati internacionalno. Poslovanje pa mora potekati vse bolj uniformirano oziroma po 

enotnih načelih. Trend globalizma nastaja zaradi naslednjih prednosti, ki jih prinaša: 1. 

Ekonomije obsega (angl. economies of scale), saj večji obseg proizvodnje pomeni nižje stroške 

na enoto, s čimer se poveča konkurenčnost. Globalni trg je pri tem skoraj nujno potreben. 

Prednosti ekonomije obsega pridejo najbolj do izraza v kapitalno intenzivnih panogah. 2. 

Ekonomije povezanosti (angl. economies of scope) pridejo v poštev, ko lahko izkoriščamo 

skupne mednarodne prodajne mreže ter pri prenosu izkušenj iz razvoja z enega izdelka na 

drugega. 3. Prihranki pri proizvodnih dejavnikih, ko se proizvodnja seli zaradi nižjih stroškov 

dela ali ustreznejše zakonodaje, kot so nižji ekološki standardi, lahko gre za možnost državnih 

spodbud ali pa za večje količine virov proizvodnih dejavnikov.  

 

Ob nasprotnem predznaku trenda globalizacije dobimo protitrend, ki mu pravimo lokalizem, ki 

teži k vse večji lokalni povezanosti in poudarjanju lokalnih posebnosti ter ekoloških prednosti. 

Trend lokalizma nastaja, zaradi: 1. kulturnih razlik (predpostavke, vrednote, prepričanja družbe 

v posameznem okolju), ki zahtevajo različen pristop na trženjskem, organizacijskem in drugih 

področjih; 2. vladnih zahtev, ki vplivajo na zaviranje tujih multinacionalk ter spodbujajo 

domača podjetja. Imajo različno moč v različnih državah, odvisno od lokalnih virov; 3. lokalnih 

virov, ki so pogoj za delovanje podjetja. Lokalno okolje je lahko bogato s proizvodnimi 

dejavniki (delovna  sila, finančni viri, naravni viri), z dejavniki povpraševanja (zahtevnost in 

količina kupcev), z dejavniki podpornih in sorodnih panog, z dejavniki konkurence in strategije 

ter pomožnimi dejavniki (naključja in vloga vlade) (Zupančič, 2002, str. 7). 

 

1.1.2 Model Williama Gilesa 

 

Makrookolje trga slovenskih medijev bom predstavil z modelom Williama Gilesa (Piercy, 

1991, str. 207). Pogledal bom demografsko-socialno, gospodarsko, politično-pravno in 

tehnološko podokolje. Pri vsakem posebej bom predstavil najpomembnejše trende in mogoče 



 

9 

 

 

spremembe, ki lahko odločilno vplivajo na podjetje v medijski panogi. Za vsak potencialni 

dogodek bom napisal možnost nastanka in ocenil, kako bi ta dogodek vplival na poslovanje 

panoge ali podjetja. Upošteval bom obdobje prihodnjih petih let. Rezultati za medijski trg v 

Sloveniji so predstavljeni v matriki.  

 

Ocenjevanje vpliva dogodka na poslovanje obsega sedem stopenj: 1. idealen (predstavlja 

izredno priložnost za podjetje), 2. zelo dober, 3. dober, 4. indiferenten (na poslovanje lahko 

vpliva tako pozitivno kot negativno), 5. slab, 6. zelo slab, 7. katastrofalen (zelo nevaren za 

nadaljnji obstoj podjetja). 

 

Ocenjevanje verjetnosti nastanka dogodka v ocenjenem prihodnjem obdobju je poenostavljeno 

na tri dele: 70 – 100 %: velika verjetnost, skoraj gotovost; 30 – 70 %: srednja verjetnost; 0 – 30 

%: nizka verjetnost, izredno malo možnosti. 

 

V Tabeli 2 sem predstavil demografsko-socialno podokolje. Za potrebe ocenjevanja 

demografsko-socialnega podokolja medijskega trga v Sloveniji sem ocenil naslednje dogodke, 

ki bi lahko vplivali na razvoj medijskega trga: staranje prebivalstva, naraščajoča stopnja 

izobrazbe in znanja tujih jezikov, rast števila družinskih članov ter naraščajoča pričakovanja 

kupcev. 

 

Tabela 2: Demografsko-socialno podokolje 

 

Oznaka 

dogodka 

Dogodek, trend, značilnost, ki vpliva na 

poslovanje v pangi 

Vpliv na 

poslovanje 

(1-7) 

Verjetnost 

nastanka 

(0-100%) 

D1 Staranje prebivalstva 5 90 

D2 Naraščajoča stopnja izobrazbe in znanja tujih 

jezikov 

5 90 

D3 Rast števila družinskih članov 2 50 

D4 Naraščajoča pričakovanja kupcev 5 80 

 

Staranje prebivalstva slabo vpliva na slovenske medije, saj imajo starejši prebivalci običajno 

manjšo kupno moč, kar za oglaševalce ni posebej privlačno. Čeprav se tudi to počasi spreminja, 

saj je starejših prebivalcev vedno več, pa se oglaševalci še vedno oklepajo ciljne skupine med 

25 in 55 let.  

 

Za slovenski medijski trg je vedno boljše znanje tujih jezikov, zlasti mlajših bralcev, slab znak, 

ker so s pomočjo interneta tuji mediji vse bolj dostopni. Časa za spremljanje vseh medijev, 

domačih in tujih, pa bralci nimajo. Ker pa se slovenski mediji zaradi jezika lahko prodajajo 

samo v Sloveniji, samo za slovenske bralce in slovenske oglaševalce, težko tekmujejo z 

velikimi svetovnimi mediji, ki si lahko privoščijo poročanje direktno s svetovnih kriznih žarišč.  
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Stroški tovrstnega poročanja so enaki za slovenski ali pa za svetovno znani medij. Trg in število 

bralcev, s tem pa tudi možnost monetizacije tovrstne zgodbe, pa sta precej različna.   

S tem so povezana tudi naraščajoča pričakovanja kupcev, ki lahko vidijo, kaj delajo tuji mediji 

in kako poročajo ter kako izkoriščajo vse tehnološke možnosti oziroma novosti. Zato 

upravičeno pričakujejo, da bodo temu sledili tudi slovenski mediji, kar slovenskim medijem 

povečuje stroške, možnost monetizacije pa se ne povečuje. 

 

Rast števila družinskih članov je za slovenske medije ključni dejavnik. Manj kot bo Slovencev 

oziroma ljudi, ki govorijo slovenski jezik, manj bo možnosti za preživetje slovenskega medija 

oziroma slovenskih medijev. Trenutno slovenskim medijem glede tega ne kaže najbolje.   

 

Gospodarsko podokolje je mogoče ključno podokolje, ko govorimo o medijih. Boljši kot bodo 

gospodarski kazalci, več možnosti za uspešno poslovanje imajo tudi slovenski mediji.  

 

Tabela 3: Gospodarsko podokolje 

 

Oznaka 

dogodka 

Dogodek, trend, značilnost, ki vpliva na 

poslovanje v panogi 

Vpliv na 

poslovanje 

(1-7) 

Verjetnost 

nastanka 

(0-100%) 

G1 Gospodarska rast 2 50 

G2 Rast BDP na prebivalca 2 50 

G3 Rast števila integracij, strateških povezav in 

prevzemov podjetij v panogi 

4 20 

G4 Dobičkonosnost panoge 1 40 

G5 Naraščajoči pomen blagovne znamke 3 60 

G6 Naraščajoča konkurenčnost v panogi 6 80 

 

Dobre gospodarske razmere podjetjem in posameznikom omogočajo, da si lahko privoščijo 

nakup medija oziroma medijske vsebine ali pa oglas v mediju.  Ob nastopu gospodarske krize, 

ko je bilo treba varčevati, so slovenska podjetja najbolj zarezala prav v oglaševalske proračune.  

 

Za poslovanje vsakega poslovnega subjekta tudi medija je pomembna dobičkonosnost. V 

prihodnjih letih jo bodo slovenski mediji težko dosegali, kljub temu pa bo nekaterim uspelo 

tudi to.  

 

Glede na to, da je zaradi interneta in novih tehnologij mogoče enostavno priti do novega medija, 

lahko pričakujemo, da se bo pojavljalo vse več novih medijev. V poplavi medijev bo pomen 

blagovne znamke vse pomembnejši.  

 

Tehnološko podokolje bo zelo vplivalo na poslovanje in razvoj medijev po vsem svetu, tudi v 

Sloveniji. 
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Tabela 4: Tehnološko podokolje 

 

Oznaka 

dogodka 

Dogodek, trend, značilnost, ki vpliva na 

poslovanje v panogi 

Vpliv na 

poslovanje 

(1-7) 

Verjetnost 

nastanka 

(0-100%) 

T1 Potreba po lastnem strokovnem kadru 2 80 

T2 Višja  strokovnost kadrov 2 60 

T3 Razvoj in vpliv novih tehnologij 1 70 

T4 Naraščajoča kakovost izdelkov 2 50 

T5 Tehnološke spremembe in kupčeve zahteve 3 50 

 

Internetne povezave so vse hitrejše in vse bolj poceni. Same naprave pa nam omogočajo 

povezanost po vsej Sloveniji, kar zelo spreminja medije. Potreba po kadru, ki obvladuje 

programersko delo, je vse večja. Tudi samo novinarsko delo se spreminja. Novinar ni več samo 

tisti, ki zna pisati zgodbe. Pomembna je tudi hitrost podajanja informacij. Sodoben novinar 

mora znati uporabljati tehnologijo ter poznati njene prednosti. Novinarji vse bolj postajajo 

»multitasking«, saj opravljajo več vlog hkrati: pišejo tekste, fotografirajo, snemajo videe, 

montirajo foto in video materiale, obveščajo bralce preko socialnih omrežij, komunicirajo z 

bralci…   

 

Politično pravno podokolje ima na poslovanje podjetij v razvitih demokracijah manj direktnega 

vpliva kot v manj razvitih.  

 

Tabela 5: Politično pravno podokolje 

 

Oznaka 

dogodka 

Dogodek, trend, značilnost, ki vpliva na 

poslovanje v panogi 

Vpliv na 

poslovanje 

(1-7) 

Verjetnost 

nastanka 

(0-100%) 

P1 Politična pripadnost razvoja panoge 4 50 

P2 Sprememba oblasti 3 50 

P3 Politična stabilnost 3 60 

 

Politična stabilnost in sprememba oblasti za medije načeloma nimata niti dobrega niti slabega 

vpliva na poslovanje. Lahko politika pa posredno s spreminjanjem zakonodaje spremeni 

poslovanje v neki panogi.  

 

Z analizo PSPN (SWOT) mora podjetje temeljito proučiti razmere v panogi. V Tabeli 6 so 

zgoraj ovrednoteni dogodki združeni v matriki. Na enem mestu so zbrani mogoči scenariji in 

njihov vpliv na poslovanje medijskih podjetij na medijskem trgu v Sloveniji za naslednjih pet 

let.  
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Tabela 6: Trendi iz makrookolja glede na verjetnost nastanka in vpliva na poslovanje 

 

  VPLIV 

DOGODKOV 

NA 

POSLOVANJE 

  

  Idealen 

1                   2 

Indiferenten 

3        4             5 

Katastrofalen 

6                 7 

VERJETNNOST 

NASTANKA 

DOGODKA 

Visoka              

100 

 

                            

75 

 

 

T1  

 

D1  D2 D4 

 

 

 

G6 

 Srednja 

70   

 

35                           

 

D3 G1 G2 G4 

T2 T3 T4 

 

G5 T5 

P1 P2 P3 

 

 Nizka                  

30 

 

                             

0 

  

 

G3 

 

 

Vir: N. Piercy, Market – Led Strategic Change, 1991, str. 209/lastne ocene. 

 

1.1.3 Porterjev model  

 

Po analizi ključnih elementov makrookolja podjetja bom analiziral še ožje okolje medijskega 

trga v Sloveniji oziroma panogo. S pomočjo analize panoge lahko podjetja ocenijo svoje 

prednosti, če jih imajo, in slabosti, ki jih morajo skriti oziroma odpraviti. Lahko pa v svojih 

nadaljnjih korakih izpostavijo svoje priložnosti za konkurenčne prednosti (Haynes, 1995, str. 

125). Podjetja se analize panoge in konkurentov lahko lotijo na več načinov. Najpogosteje 

ugotavljajo panožno zasnovo konkurence in določijo tip panožne strukture, opredelijo koncept 

življenjskega cikla panoge, iščejo ključne dejavnike uspeha, ugotavljajo strategije 

konkurenčnih podjetij, s pomočjo SWOT analize ugotavljajo prednosti in slabosti konkurentov, 

raziskujejo Porterjev model določljivk privlačnosti panoge ter oblikujejo portfeljsko analizo 

podjetja. 

 

Podjetje mora nenehno zbirati informacije o strategijah in ciljih konkurentov, da lahko ustrezno 

ukrepa ter predvidi prihodnje poteze in odzive konkurentov. Še posebej se mora osredotočiti na 

ključne dejavnike konkurenčnega uspeha, ki jih mora izkoriščati z namenom doseganja 

dolgoročnega obstoja in razvoja v prihodnosti. Ker na vsako panogo vplivajo drugačni 

dejavniki, ki krojijo dogajanje, se tudi ključni dejavniki uspeha med panogami razlikujejo. Za 

različna podjetja veljajo različni ključni dejavniki uspeha, ki povedo, katera znanja in veščine 
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mora podjetje obvladovati, da se uveljavi v konkurenčnem okolju ter na katerih področjih je 

položaj kritičen, z namenom, da temu področju posveti več pozornosti. Čeprav je pridobiti čim 

več celovitih in zanesljivih podatkov o konkurentih, ki lahko vplivajo na poslovanje podjetja, 

pomebna naloga podjetja, pa ne sme zapostaviti odjemalcev. Enakovredno kot na konkurente 

se morajo osredotoči na odjemalce ter na njihove spremenljive potrebe, saj tudi te odločilno 

vplivajo na uspešnost poslovanja podjetja. 

 

V okviru analize okolja podjetja je za podjetje smiselno, da oceni ožje oziroma ciljno okolje, ki 

ga je mogoče povezati s panogo, v kateri podjetje deluje. Takšna analiza naj bi vsebovala oceno 

privlačnosti panoge in analizo prodajnega trga podjetja. V strateškem smislu panoga predstavlja 

prodajni trg konkurentov v panogi. Porterjev model petih sil je zelo primeren za analizo 

privlačnosti panoge kot del analize okolja. S Porterjevim modelom lahko analiziramo panogo 

v vertikalni in horizontalni smeri. Vertikalna smer razlaga mogoče sinergije od proizvodnje do 

trženja, ki omogočajo večjo konkurenčnost. Druga smer pa je horizontalna, ki prepozna 

možnosti sinergijskih učinkov v smislu večje kakovosti ali boljše stroškovne učinkovitosti. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vir: Pučko, Strateško upravljanje, 1999, str. 127/lasten prikaz. 

 

Po Porterju je privlačnost panoge odvisna od petih skupin določljivk, ki določajo pravila 

konkuriranja: 1. nevarnost vstopa novih konkurentov v panogo, 2. nevarnost substitucije 

izdelkov oziroma storitev, 3. pogajalska moč kupcev, 4. pogajalska moč dobaviteljev in 5. 

rivalstvo med obstoječimi konkurenti v panogi. Od teh določljivk so odvisni cena, stroški in 

investiranje. Na ta način pa vplivajo na ekonomsko privlačnost, ki jo panoga dosega. Bistvenega 

pomena za podjetje je, da ugotovi, od katerih dejavnikov so odvisne določljivke privlačnosti 

GROŽNJA NOVIH 

UDELEŽENCEV 

 

PANOGA 

(rivalstvo med 

obstoječimi 

konkurenti) 

POGAJALSKA MOČ 

DOBAVITELJEV 
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GROŽNJA 
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Slika 1: Sile konkurence v panogi 
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panoge, saj le na podlagi tega lahko oceni privlačnost panoge in hkrati določi strategijo za vstop 

v določeno panogo (Pučko, 1999, str. 127).  

1.1.3.1 Rivalstvo med konkurenti 

 

Z vidika intenzivnega tekmovanja med konkurenti je panoga za podjetja neprivlačna, če so v 

njej že prisotni veliki, močni in agresivni ponudniki. Še manj pa je zanimiva, če je stabilna ali 

če se nahaja v fazi upadanja. Določljivke rivalstva konkurentov je treba opaziti najprej v stopnji 

rasti panoge, v odnosu med fiksnimi stroški in dodano vrednostjo panoge oziroma v visokih 

fiksnih stroških, v presežnih zmogljivosti v panogi, v stopnji diferenciacije izdelkov, v močnih 

blagovnih znamkah, v številu enakovrednih ponudnikov, v strukturi konkurentov in v stopnji 

informiranosti znotraj panoge. Bolj kot so podjetja v panogi tekmovalna, težje podjetje 

izkorišča svojo konkurenčno prednost. Zaradi teh nevarnosti v panogi pogosto nastajajo 

cenovne vojne, oglaševalske bitke, podjetja uvajajo povsem nove izdelke, kar vodi v vedno 

dražji konkurenčni boj. 

 

V panogi imamo opraviti z neposredno konkurenco. Konkuriranje med tekmeci je lahko 

intenzivno oziroma agresivno ali pa je dogovorno oziroma omejeno na eno ali več dimenzij. 

Intenzivnost konkuriranja v panogi se povečuje, ko stopnja rasti in presežne zmogljivosti pada. 

K intenzivnejšemu konkurenčnemu boju prispeva tudi povečano število konkurentov, ki so si 

podobni po velikosti in moči, ali pa se povpraševanje umiri oziroma začne padati. Borbe za 

kupce se intenzivirajo, ko konkurenti povečajo proizvodnjo ali pa so si izdelki tako podobni, 

da kupci brez težav spreminjajo svoje nakupne navade. Rivaliteta med konkurenti je zelo visoka 

tudi, če so ovire za izstop visoke, kar pomeni, da je umik iz panoge dražji kot vztrajanje in 

konkuriranje v njej.  

 

1.1.3.2 Grožnja novih potencialnih ponudnikov 

 

V odvisnosti od velikosti vstopnih in izstopnih ovir je najbolj privlačna tista panoga, v kateri 

obstajajo visoke vstopne ovire ter nizke izstopne. Čim nižje so vstopne ovire in čim hitreje se 

začetna vlaganja povrnejo, tem bolj je panoga konkurenčna in zato nezmožna visokih dobičkov. 

Ovire za vstop predstavljajo dejavniki ekonomskega, finančnega, političnega ali 

makroekonomskega značaja,  kot so denimo ekonomija obsega, diferenciacija izdelkov ali 

storitev, blagovne znamke, velik obseg naložb, zahteve po kapitalu, nezmožnost dostopa do 

prodajnih poti, nezmožnost pridobivanja potrebnih surovin in materiala, absolutne stroškovne 

prednosti konkurentov, ki izvirajo iz učinkov krivulje učenja, razne zakonodajne ovire ter 

državne omejitve. Zaradi vstopa novih podjetij obstoječim grozi izguba tržnega deleža, 

zniževanje cen in posledično višji stroški zaradi boja za kupce.  

 

V dobičkonosnih panogah in takih, ki imajo nizke vstopne ovire, je grožnja novih potencialnih 

ponudnikov večja. Kljub temu ovire za nove ponudnike obstajajo, saj imajo obstoječi ponudniki 

stroškovno prednost, ker lahko izkoriščajo ekonomijo obsega. Tudi izkušnje so na strani že 

obstoječih ponudnikov, kar pomeni, da lahko svoje znanje uporabijo stroškovno bolj učinkovito 

uporabijo. Upoštevati je treba, da so zvesti kupci lojalni svoji najljubši blagovni znamki, zato 

so ponekod potrebni visoki začetni stroški za vstop v panogo. Pri razmišljanju o vstopu novega 
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ponudnika v panogo je treba upoštevati tudi morebitne logistične omejitve in možnosti lastne 

dostave izdelkov. Nemalo pa je panog, ki so zelo odvisne od zakonodaje oziroma regulative, 

kot so zaščitne carine ali patentne zaščite izdelkov ali postopkov. 

 

1.1.3.3 Grožnja nadomestkov 

 

Določljivke nevarnosti substitucije proizvodov oziroma storitev se kažejo v razmerju med ceno 

in kakovostjo substitutov, v stroških spremembe izdelkov (zamenjave s substitutom) ter v 

nagnjenosti kupca k substituciji. Če obstajajo dejanski ali potencialni nadomestki za določen 

izdelek, je privlačnost panoge nizka, saj nadomestki določajo omejitve pri oblikovanju cen in 

dobičkov, ki bi lahko bili doseženi v določeni panogi. Če se tehnologija v panogi izboljša in 

hkrati poveča konkurenca, ki izdeluje nadomestke, je velika verjetnost, da se bodo cene in 

dobički v panogi zmanjšali, povečali pa izdatki za kakovost in trženje.  

 

O možnosti pojava novih substitutov Jaklič (2002, str. 329) pravi: »Substituti so proizvodi oz. 

storitve, sicer različni od tistih, ki jih proizvaja obravnavana panoga, vendar zadovoljujejo 

enako potrebo. Če postanejo substituti privlačnejši v smislu cene in/ali delovanja, je precej 

verjetno, da bo kupec preusmeril svoje delovanje.«  

 

Grožnja substitutov ali nadomestkov ni enaka zamenjavi z drugim izdelkom ali storitvijo. O 

nadomestkih govorimo, ko se naša potreba zadovolji na drugačen način. Torej ne govorimo o 

zadovoljevanju potrebe z izdelkom neposrednega konkurenta v naši panogi. Potrošnik se za 

nadomestek odloči, ko je cena nadomestka, ki zadovolji potrošnikovo potrebo, precej nižja od 

originala ali pa je kakovost zadovoljitve potrošnikove potrebe precej boljša za enako ceno. Za 

potrošnikov prehod na nMerila adomestek je pomembno, da je prehod enostaven in poceni.  

 

1.1.3.4 Pogajalska moč kupcev 

 

Merila pogajalske moči kupcev merila predstavljajo relativna koncentracija kupcev, obseg 

nakupov, relativni stroški kupca, menjave dobavitelja, stopnja informiranosti kupca, obstoj 

substitutov ali nadomestkov, pomen nabavne cene za kupca oziroma velikost kupčevega 

dobička, stopnja diferenciacije in standardizacije proizvodov, blagovna znamka, možnost 

vertikalne integracije »nazaj«, kar pomeni, da kupec prevzame vlogo dobavitelja in postane 

kupec in dobavitelj hkrati.  

 

Panoga je nezanimiva, če pogajalska moč kupcev narašča, kar se zgodi, če so med seboj 

povezani in organizirani, če se združujejo v verige, če določen izdelek za njih predstavlja 

pomemben del njihovih stroškov, če izdelek ni diferenciran, če so stroški zamenjave dobavitelja 

nizki in če so cenovno občutljivi zaradi nizkih dobičkov. S svojo pogajalsko močjo bodo kupci 

poskušali znižati cene, zahtevali bodo višjo kakovost, hkrati pa obrnili konkurente enega proti 

drugemu. Zaradi tega prodajalci želijo kupce z majhno pogajalsko močjo, z majhnimi 

možnostmi menjave dobavitelja, pa tudi močnejše kupce, ki se ne bodo mogli upreti izjemno 

ugodni ponudbi. 
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Za ceno izdelka in s tem povezano dobičkonosnost je torej zelo pomembna pogajalska moč 

kupca. Močnejši kot je kupec, intenzivnejša je cenovna tekma med konkurenti ali pa se tekmuje 

s kakovostnejšimi izdelki. Kupci pa so močni, ko jih je malo, ki kupujejo velike količine ali ko 

imajo prevladujoči delež v celotnem prodajnem segmentu. Moč kupca se povečuje, kadar je 

zamenjava z nadomestkom enostavna in poceni. Pomembne so tudi informacije, saj dobro 

obveščen kupec laže najde nadomestek oziroma konkurenčni izdelek.  

 

1.1.3.5 Pogajalska moč dobaviteljev 

 

Pogajalska moč dobaviteljev je odvisna od sil, ki se kažejo v številu dobaviteljev, diferenciaciji 

izdelkov in storitev, stroških spreminjanja dobaviteljev, odsotnosti substitutov, v relativnih 

stroških nabavljenega glede na vse nabave v panogi, v možnosti vertikalne integracije »naprej«, 

kadar dobavitelj prevzame kupca in tako postane dobavitelj in kupec hkrati itd. Panoga je 

neprivlačna, če lahko dobavitelji brez večjih težav zvišajo ceno in ponujajo izdelke slabše 

kakovosti. Dobavitelji imajo večjo moč, če se tako kot kupci povezujejo ali organizirajo, če se 

vnaprej združujejo, če obstaja malo nadomestkov, če dobavljeni izdelek predstavlja pomemben 

vložek in če so stroški menjave dobavitelja visoki. Rešitev je izbira več dobavnih virov ali pa 

obojestranska korist tako za kupce kot za dobavitelje.  

 

Visoke cene ključnih surovin ali storitev pomenijo visoke stroške in s tem nižji dobiček. V taki 

panogi imamo opraviti z visoko pogajalsko močjo dobaviteljev. Do takšnega položaja pride, ko 

je proizvajalcev oziroma dobaviteljev, ki lahko zagotovijo potrebno blago, malo, hkrati pa ni 

primernih nadomestkov. Dobaviteljeva moč raste tudi v primeru, ko je težko pridobiti 

kakovostnega in cenovno primernega dobavitelja, ali pa je težko pridobiti visoko specializirani 

kader za delo v razvoju. Neugodno razmerje je tudi takrat, ko je obseg posla za dobavitelja 

majhen, za podjetje pa velik.   

 

1.2 Analiza strukture trga 
 

1.2.1 Opredelitev področja 

 

Teorija organizacije in strukture trga obravnava, kako se podjetja obnašajo glede na tržno 

strukturo trga ali določene panoge in kako uspešna so podjetja oziroma kakšna je vrednost 

njihovega delovanja. Najpomembnejše je proučevanje tržne strukture, ki je pomemben gradnik 

pri oblikovanju ekonomske politike. Pri odgovoru na vprašanje, ali je visoka stopnja 

koncentracije, ki pripelje do oligopola ali celo monopola, pozitivna ali ne, si ekonomska stroka 

ni enotna.  

 

Nekateri, denimo Schumpeter (1996), menijo, da je večja učinkovitost in večja konkurenčnost, 

če imamo opraviti z monopolno tržno strukturo. Na drugi strani pa Bain (1968) in Shepherd 

(1990) trdita, da monopol slabo vpliva na učinkovitost in pomeni manj inovacij v panogi.  

Učinkovito gospodarjenje, tehnični napredek, enakost in vrednote (svoboda izbire) so 

ekonomski cilji, ki si jih želi vsako gospodarstvo. Mnenja, s katero tržno strukturo se lahko ti 

cilji maksimirajo, pa so deljena.  
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Monopol naj bi bil posledica vmešavanja države v gospodarstvo, trdijo predstavniki čikaške 

šole. Tradicionalna šola oziroma strukturalisti pa trdijo, da si vsako podjetje prizadeva ali želi 

priti v monopolni položaj, ko do tega pride, je to posledica strateškega obnašanja podjetij. 

To sta tudi prevladujoči ekonomski razlagi o vzrokih monopolnega obnašanja podjetij.  

 

1.2.1.1 Teorije konkurence v ekonomski teoriji 

 

Adam Smith velja za začetnika ekonomskih teorij tržne konkurence. Konkurenco je definiral 

kot tekmo med dvema ali več tržnimi subjekti. Na dolgi rok bo »nevidna roka« trga poskrbela 

za spremembe, ki bodo prispevale k optimalnim rezultatom za družbo, torej tako za ponudnike 

kot potrošnike. Konkurenca je torej proces, ki odvisno od stopnje rivalstva med subjekti 

spreminja ceno produkta. Klasična ekonomska šola ne izenačuje konkurence s tržno strukturo 

(Smith, 1986, str. 279), niti ne predlaga nedvoumno samostojne politike konkurence. Vse, kar 

»nevidna roka« za svoje delovanje potrebuje, je zaščita pravno-institucionalnega okolja, ki 

prepoveduje nepošteno ravnanje med gospodarskimi subjekti in odločno sankcionira tovrstno 

početje, če do njega pride.  

 

Pri neoklasikih je cena parameter in ne več spremenljivka kot pri klasikih. Pri njih zaradi 

dinamičnega procesa ne pride do tržnega ravnovesja, ki ga zagotovi popolna konkurenca. 

Njihov pogled je statičen. Pri neoklasikih v ospredju ni več vedenje udeležencev v tržni tekmi, 

temveč je v ospredju sama tržna struktura. Koncepta konkurence in trga se pri neoklasikih 

združita. 

 

Država nima potrebe po poseganju v urejanje konkurence, ker naj bi (po Syevem zakonu trga) 

ponudba ustvarjala povpraševanje, posledica pa je samodejno vzpostavljeno ravnovesje. Zato 

ni nobene potrebe po državnem poseganju na trg. Clark (1887) ne verjame, da je trg sam 

sposoben dolgoročno zagotoviti popolno konkurenco. Glede na to, da je neoklasična 

ekonomska teorija prevladovala, leta 1890 v ZDA razglasijo prvi zakon o varstvu konkurence 

(Shermanov zakon). To je čas, ko je v razvitih industrializiranih državah (Anglija, ZDA, 

Nemčija) prišlo do združevanj velikih ponudnikov, kar je pomenilo večjo nevarnost za 

monopol. Shermanov zakon je v ZDA prepovedoval monopol, cenovne dogovore podjetij (npr. 

fiksiranje cen in umetno zniževanje ali dvigovanje cen), vendar je bil preveč splošen. Zato so 

bile potrebne dopolnitve, kar so storili s Claytonovim zakonom (1914), ki je med drugim 

prepovedoval ekskluzivne in vezane pogodbe. 

 

Kriza v tridesetih letih dvajsetega stoletja zamaje položaj popolnega trga v ekonomski politiki. 

Večjo veljavo dobi politika konkurence. Neoklasiki s teorijo cen, niso več znali pojasniti 

tržnega ravnanja v nekaterih panogah. Modeli monopolistične konkurence in koncept 

»delujoče« konkurence (Clark, 1940, str. 241-256; Reid, 1987, str. 115) dopolnijo teorijo cen 

neoklasikov. »Delujoča« konkurenca ni odvisna od tržne strukture, saj jo lahko najdemo v vseh 

tržnih strukturah, če se pojavijo nove tehnologije, nove organizacijske oblike, nove ugodnosti 

in izdelki brez javnih ali privatnih omejitev. Koncept pojmovanja »delujoče« konkurence je 

postal temeljna teoretična paradigma zakonov in politike varstva konkurence. Zaradi 

tradicionalne šole politike konkurence ekonomistov s Harvarda postane politika konkurence 
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sestavni del ekonomske politike. S tradicionalno šolo politike konkurence označujemo skupino 

avtorjev, ki so na teoretičnem področju usmerjeni predvsem v empirično analizo relacij med 

tržno strukturo, ravnanjem podjetij v različnih tržnih strukturah in rezultati poslovanja v takšnih 

tržnih razmerah. Empirično se ugotavlja vzročno posledična povezava »tržna struktura-

obnašanje-rezultati«. V primeru ugotovljenih nekonkurenčnih tržnih razmer, je državni 

intervencionizem zaželen in potreben, ker se tako doseže »delujoča« konkurenca. 

 

Čikaška šola je doktrini teorije in politiki konkurence harvardske šole najprej na teoretski ravni 

potem pa tudi v ekonomski politiki nasprotovala. Zlasti v času Reagana in Thatcherjeve v 

osemdesetih. Ves čas so nasprotovali državnemu intervencionizmu in zagovarjali učinkovito 

delovanje trga, ki ga zagovarja neoklasična teorija cen. Ne verjamejo v kakršnokoli vzročno 

posledično povezavo med  tržno strukturo, obnašanjem podjetij in rezultati podjetij. 

Nasprotujejo kakršnemkoli poseganju države. Zahtevajo le pogoje za svobodno delovanje trga. 

Čikaška šola zato zahteva deregulacijo in liberalizacijo trgov (Clarke, 1985, str. 5-6). 

 

Čikaška šola je bila temelj tudi za teorijo tekmovalnih trgov (angl. contestable markets theory) 

(Baumol, Panzar & Willig, 1983). Njihova glavna misel je bila, da je tudi monopol lahko 

učinkovit, če je omogočena možnost vstopa konkurence. Po drugi strani pa je virginijska šola 

zagovarjala tržni liberalizem (Tollison, 1985; McChesney, 1999). Pripadniki te šole so bili proti 

kakršnemkoli vplivanju države, kar je pomenilo še strožje zavračanje državnega 

intervencionizma, kot pri njihovih zgledih v čikaški šoli politike konkurence, novi politični 

ekonomiji in teoriji javne izbire. Državni ukrepi naj bi, kljub nekaterim pozitivnim posledicam, 

na trg vseeno vnašali negotovost in zavirali sposobnost trga po samokorekturi. 

 

Mnoge nove ekonomske teorije, ki jih lahko poimenujemo »nova teorija strukture in 

organizacije trga«, so v osemdesetih letih »merile moči« s čikaško šolo. S pomočjo vrste 

analitičnih instrumentov teorije iger so izpopolnile zlasti teorijo oligopola in doktrino politike 

konkurence čikaške šole.  

 

Novi teoretični modeli strukture in organizacije trga se razlikujejo od čikaške šole tudi po tem, 

kako vidijo vstopne ovire. Za razliko od čikaške šole, ki priznava le politične oziroma 

institucionalne ovire, novi teoretični model strukture in organizacije predvideva tudi strateške 

tržne ovire. Različni avtorji vstopne ovire vidijo tudi na povsem svobodno delujočih trgih, saj 

pri podjetjih lahko opažamo strategijo poslovanja s presežnimi kapacitetami (Dixit, 1980, str. 

95-106), omejevanje cen (Milgrom & Roberts, 1982, str. 443-466) in strateško diferenciranje 

izdelkov (Dixit & Stiglitz, 1977, str. 297-308). 

 

Vendar pa čikaška šola dokazuje, da predatorske cene za politiko konkurence niso pomembne, 

saj jih je ob učinkovitih finančnih trgih nemogoče uveljavljati ali pa pripeljejo do propada 

neučinkovitih podjetij na trgu.  

 

Predstavniki nove ekonomske teorije so večkrat dokazali, da združevanje podjetij povečuje 

tržno moč združenega podjetja, to pa večkrat zmanjšuje alokacijsko učinkovitost, kakor da bi 
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povečala produkcijsko učinkovitost (Cabral, 2003, str. 607-623; Gugler, Mueller, Yurtoglu & 

Zulehner, 2003, str. 625-653).  

 

1.2.1.2 Tradicionalna šola 

 

Bain in Mason veljata za začetnika t. i. tradicionalne šole, ki ji nekateri pravijo tudi  harvardska 

tradicija. Njuno stališče je, da tržna struktura določa obnašanje podjetij, česar posledica so tržni 

rezultati (Tirole, 1995, str. 1). Sledilci  tradicionalne šole razlagajo teorijo organizacije in 

strukture trga s pomočjo vzorca »struktura-obnašanje-rezultati« (t.i. S-C-P modelu, angl. 

structure-conduct-performance). 

 

Bain (1968, str. 7) vidi razporeditev elementov trga kot organizacijske značilnosti trga. 

Določajo se razmerja med samimi prodajalci, med samimi kupci in seveda med prodajalci ter  

kupci. Določena razmerja pa se dogajajo tudi med obstoječimi ponudniki in morebitnimi 

potencialnimi novimi konkurenti, ki bi lahko vstopili na trg. Pogoji, ki najbolj določajo tržne 

strukture, so (Bain, 1968, str. 7; Davies, Lyons, Dixon & Geroski, 1991, str. 3-4): stopnja 

koncentracije med ponudniki (popolnokonkurenčna, oligopolna in monopolna tržna struktura); 

stopnja koncentracije med kupci; pogoji zmožnosti (ne)vstopa na trg; stopnja produktne 

diferenciacije (panoge s popolnoma homogenimi produkti in panoge s diferenciranimi 

produkti), kjer se produkti razlikujejo glede na kakovost, ime, obliko itd.  

 

O produktni diferenciaciji teorija pravi, da ločimo tri vrste diferenciacije (Kierzkowski, 1984, 

str. 231): - ko imajo izdelki ali storitve enake bistvene značilnosti, ločijo pa se po blagovnih 

znamkah, govorimo o horizontalni diferenciaciji. Horizontalna diferenciacija se pogostokrat 

nanaša na t. i. lokacijsko diferenciacijo (začetnik te opredelitve je Hotelling, 1929); - ko se 

izdelki ali storitve razlikujejo po značilnostih, govorimo o vertikalni diferenciaciji; - ko so 

izdelki ali storitve v isti skupini razlikujejo po značilnostih, ki so posledica tehnoloških 

izboljšav, govorimo o tehnološki diferenciaciji. 

 

Bain glede na pogoje vstopa ali nevstopa na trg razlikuje lahek vstop, kjer ni ovir za vstop, in 

težki vstop, kjer so ovire ravno toliko nizke, da ne omogočajo oblikovanje monopolnih cen. 

Opozori pa še na panoge, v katere je vstop novim ponudnikom povsem onemogočen, saj so 

vstopne ovire tako visoke, da lahko ponudniki oblikujejo celo monopolne cene. Lahek vstop 

(angl. easy entry) v panogo je mogoč ob treh pogojih: pomembno je, da obstoječi ponudniki 

nimajo absolutnih stroškovnih prednosti pred potencialnimi konkurenti; obstoječi ponudniki ne 

izvajajo procesa produktne diferenciacije; morebitne ekonomije obsega so zanemarljive (Bain, 

1993, str. 12). 

 

Pogledi na morebitno soodvisnost tržne strukture, stopnje oglaševanja in na koncu 

dobičkonosnosti so v ekonomski teoriji različni. Ali obstaja in kakšna je odvisnost med stopnjo 

tržne koncentracije in intenzivnostjo oglaševanja? Ali podjetja v visoko koncentriranih panogah 

potrošijo več za oglaševanje in ali podjetja, ki potrošijo veliko za oglaševanje, dosegajo tudi 

nadpovprečne dobičke (George, Joll & Lynk, 1992, str. 302)? Oglaševanje, po Kaldorju (1950), 

lahko pripelje do višje tržne koncentracije, če obstajajo pri oglaševanju prihranki obsega. 
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Demsetz (1982) meni, da se zaradi oglaševanja lahko vzpostavi produktna diferenciacija, zaradi 

katere imamo opraviti z manjšo cenovno elastičnostjo, kar novim ponudnikom otežuje vstop na 

trg.  

 

Za večino komercialnih medijev pomeni oglaševanje večino prihodkov, zato lahko uporabimo  

t. i. S-C-P paradigmo. Lah, Sušjan in Ilič (2007, str. 309-326) ugotavljajo, da tudi neoklasično 

pojmovanje optimizacije oglaševanja sovpada s S-C-P paradigmo, saj je S-C-P model vzročna 

zveza dejavnikov, ki se začne v strukturi. Podjetja se glede na vstopne ovire in stopnjo 

koncentracije obnašajo predvidljivo (cenovno obnašanje, oglaševanje itd.). Posledice se 

poznajo na rezultatu poslovanja. Analizirali so dva teoretična pristopa o vlogi oglaševanja: 

neoklasičnega in postkeynesianskega.  

 

Neoklasični pogled obravnava ekonomiko podjetja s statičnega vidika, kjer sta cilja stroškovna 

učinkovitost in kratkoročno maksimiranje dobičkov. Edini namen je  zadovoljiti kratkoročne 

potrebe, na osnovi katerih ponovno dosegajo dobičke. Postkeynesianci pa pravijo, da podjetja 

vlagajo v oglaševanje in/ali investirajo v raziskave in razvoj zadržane dobičke, s čimer skrbijo 

za dolgoročno rast podjetja in panoge. S tem se ustvarjajo nove potrebe in krepi tržni oziroma 

konkurenčni položaj podjetja. Predstavniki tradicionalne šole vidijo linearen odnos med tržno 

strukturo, ki določa obnašanje podjetij na trgu, in obnašanjem podjetij, ki vpliva na tržne 

rezultate. Zato sklepajo, da visoka stopnja tržne koncentracije prej ali slej pripelje do oligopola 

ali monopola, posledica česar pa bo alokacijska neučinkovitost. Kupci bodo zato plačevali višjo  

ceno, saj bo ponudba manjša, kot bi bila v primeru popolne konkurence (Moschandreas, 1994, 

str. 29).  

 

Vlada mora poznati razmerje med tržno strukturo, obnašanjem podjetij in rezultati, če hoče 

voditi politiko uravnavanja oziroma regulacije trga. Od uspešnosti vladnih ukrepov je odvisen 

razvoj v državi. Določanje cen s strani države imenujemo metoda regulacije rezultatov, za 

katere so tradicionalisti ugotovili, da niso vedno uspešne metode regulacije prosto 

konkurenčnih trgov. Po Bainu (1968, str. 12) se optimalni rezultati dosežejo z regulacijo tržne 

strukture in obnašanjem podjetij. Politika konkurence ob zagotavljanju konkurenčnih tržnih 

struktur zasleduje cilje, kot so blaginja potrošnikov, inovacijska dinamika, fleksibilnost in 

elastičnost gospodarstva, poštena razdelitev dohodka, promocija majhnega gospodarstva, 

mednarodna konkurenčnost, trajnostni razvoj ipd. 

 

Optimalni rezultati pa niso nekaj samo po sebi umevnega. Kar nekaj panog potrebuje državno 

regulacijo. Mednje sodijo proizvodnja in distribucija električne energije, proizvodnja in 

distribucija elektronskih komunikacij, lokalni cestni in avtobusni transport. Na medijskem trgu 

sta tovrstni področji televizijsko in radijsko oddajanje. To sta področji, katerih zaradi 

tehnoloških razlogov običajno pride do oligopola, saj so televizijske in radijske frekvence 

omejene, to pa pomeni omejeno število ponudnikov.  

 

Komercialnim radijskim in televizijskim postajam v ZDA koncesije podeljuje nacionalna 

komisija Federal Communications Commission. Ob pridobitvi koncesije se postaje zavežejo, 

da bodo oddajale točno določeno programsko vsebino. Za raznovrstnost programskih vsebin 
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skrbi komisija, kar zagotavlja medijsko pluralnost. Federal Communications Commission pa se 

ne vtika v višino cene oglaševanja. Zato je trg radijskih in televizijskih postaj v bistvu  

nereguliran. Bain (1968, str. 637) meni, da je to posledica dejstva, da so »kupci« in 

»uporabniki« (poslušalci in gledalci) radijskih in televizijskih storitev različni in da je »kupcev« 

mnogo manj kot »uporabnikov« teh storitev. »Kupci« so običajno podjetja, ki zakupijo 

oglaševalski prostor. V Sloveniji za trg radijskih in televizijskih postaj skrbi AKOS (Agencija 

za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije). 

 

1.2.1.3 Čikaška šola 

 

Država je s svojim delovanjem in poseganjem glavni krivec za nastanek monopolov, zato 

čikaška šola zagovarja prosto delovanje trga, ki zagotavlja optimalne rezultate, ne glede na 

tržno strukturo, bodisi so dominantna velika bodisi mala podjetja. Lahek oziroma prosti vstop 

je samoumeven za prosto delovanje trga, če pa se v panogi dosegajo nadpovprečni dobički, je 

to znak za nova podjetja, da vstopijo na trg. Praktično edini možni krivec za nastanek monopola 

je vmešavanje države s subvencijami, nakupi, carinsko zaščito ipd.. Do koncentracije na trgu 

pride zaradi večje proizvodne učinkovitosti in ne zaradi izkoriščanja tržne moči. Prepričani 

zagovorniki čikaške šole menijo, da tehnologija in lahek oziroma prosti vstop določata strukturo 

trga ter obnašanje podjetij in rezultate poslovanja. Ideal za čikaško šolo je model popolne 

konkurence (Martin, 1998, str. 11).  

 

Sporočilo čikaške šole glede politike uravnavanja trga je, da je prevelika tržna moč podjetij 

posledica vmešavanja države v gospodarstvo, zato meni, da je treba zagotoviti čim bolj prosto 

delovanje trgov.  

 

Tudi t. i. avstrijska šola proučuje odnose med tržno strukturo, obnašanjem podjetij in rezultati 

podjetij v panogi. Vendar ne proučuje več statičnega modela, temveč je to dinamični proces, ki 

ga poganjajo sposobni podjetniki, ki ustvarjajo in izkoriščajo priložnosti, ki jih ponuja trg. Za 

Kirznerja (1985, str. 130) je konkurenca »proces rivalskih aktivnosti podjetij, ki poskušajo 

ustvariti dobiček z nudenjem boljših in novih tržnih priložnosti«. Vse, kar mora podjetnik 

narediti, je, da ugotovi, kje kupci plačujejo preveč in kje prodajalci dobijo premalo, ter 

premostiti to vrzel s tem, ko kupuje po nižji ceni in prodaja po višji. Nobenih specialnih znanj 

ne potrebuje (Barreto, 1989, str. 18). Edini pogoj je lahek oziroma prost vstop na trg. Podobno 

Hayek (1978) opredeli konkurenčni tržni proces kot »postopek raziskovalnih priložnosti in 

dejavnosti«. 

 

Konkurenčni boj na konkurenčnem trgu prisili tekmece v izkoriščanje novih priložnosti, ki se 

jih podjetniki lotijo le, če se jim zdijo koristne. Zato avstrijska šola trdi, da je vloga države samo 

v tem, da zagotavlja zakonodajo za pravno delovanje države oziroma trga: pravni red in zaščito 

lastninskih pravic. Podjetnik bo za nagrado v obliki dobička poskrbel za proizvodnjo izdelkov 

ali storitev, ki jih do njegove odločitve ni še nihče proizvajal. Zato pravijo, da je  podjetnik 

motor gospodarskega razvoja (Kirzner, 1985, str. 130-136).  
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Čikaška šola v državnem poseganju v delovanje trga vidi naslednje nevarnosti (Kirzner, 1985, 

str. 137): država oziroma regulator lahko trg usmerja v napačno smer, ker ne prepozna tržnih 

signalov; vrsta podjetniških priložnosti se ne bo izkoristila, ker ni podjetniške želje po ekstra 

dobičkih; zaradi državne regulative pride do odsotnosti ustvarjalnega procesa, ki bi ga 

spodbujala konkurenčna tekma; po drugi strani pa lahko državni regulator povzroča nepotrebne 

ustvarjalne procese. 

 

Čikaška šola je v sedemdesetih letih v ZDA in Veliki Britaniji močno vplivala na politiko 

uravnavanja trgov, zlasti pri sprejemanju protimonopolne politike. Ameriško sodišče je 

zavrnilo nekaj vladnih zahtev po preprečitvi nastanka velikih podjetij (nastala je velika združba 

General Dynamics Corporation). Poznamo tudi nekaj sodnih postopkov, v katerih se je 

poskušalo obsoditi izkoriščanje monopolne moči v primerih korporacij IBM in Kodak (Pepall, 

Norman & Richard, 2002, str. 40). V EU pa poznamo primer Microsofta, ki je že večkrat moral 

plačati kazen zaradi izkoriščanja monopolnega položaja, denimo 497 milijonov evrov zaradi 

medijskega predvajalnika Media Player, 561 milijonov zaradi Inernet Explorerja in 860 

milijonov evrov zaradi zaračunavanja previsokih cen za dostop do informacij. 

 

1.2.1.4 Nova teorija strukture in organizacije trga  

 

Brez nedvoumno pojasnjenega linearnega odnosa med tržno strukturo, obnašanjem podjetij in 

rezultati gospodarjenja, se mnogim ekonomistom razlaga tradicionalne šole ni zdela 

sprejemljiva. Kritiki so največkrat izpostavili, da tradicionalna šola sloni na teoretičnih 

predpostavkah in ne na preizkušenih modelih ali analizah. Največja pomanjkljivost 

tradicionalne šole je bila nezmožnost zbrati dovolj empiričnih rezultatov oziroma dokazov za 

omenjeni linearni odnos (Pepall et al., 2002, str. 39). Ni bilo razlage, zakaj v panogi  z nekaj 

velikimi podjetji in z visokimi dobički, ti ne bi bili posledica visoke proizvodne učinkovitosti, 

nizkih stroškov ali pa izkoriščanja boljše tehnologije (Caves&Porter, 1977; Comanor, 1985).  

 

Pomembna kritika je tudi, da obnašanja in rezultatov ni mogoče vedno pojasniti le s stopnjo 

tržne koncentracije. Zelo pomembne so možnosti vstopa novih ponudnikov na trg, saj so tudi v 

panogah, ki imajo visoko koncentracijo, podjetja primorana tekmovati konkurenčno, če jim 

grozijo nova podjetja, ki so pripravljena in imajo možnost vstopiti na trg. Baumol, Panzar in 

Willig so iz tega razvili t. i. teorijo tekmovalnih trgov. 

 

Z interaktivnim odnosom med posameznimi elementi se ukvarja novodobna teorija strukture in 

organizacije trga (Martin, 1998, str. 6-7): na tržno strukturo in obnašanje podjetij najbolj 

vplivata tehnologija in povpraševanje; tržna struktura nadalje vpliva na obnašanje, obnašanje 

pa na strukturo; tržna struktura in obnašanje podjetij interaktivno delujeta na rezultate; 

pospeševanje prodaje deluje na povpraševanje, obnašanje vpliva na tehnologijo, ta pa na 

strukturo; donosnost povratno vpliva na strukturo. 

 

Neposredni povezavi med učinkovitostjo poslovanja in težnjo po pridobivanju tržne moči noče 

pritrditi niti novejša ekonomska teorija, t. i. nova industrijska organizacija. O paradigmi 

struktura-obnašanje-rezultati izražajo dvom. Nasproti temu menijo, da podjetja ne zasledujejo 
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le cilja pridobivanja tržne moči, saj lahko njihove odločitve oziroma njihovo obnašanje 

temeljijo na drugih vzrokih in niso nujno posledica želje po pridobivanju tržne moči. Podjetja 

pri svojem obnašanju sprejemajo strateške odločitve, ki vplivajo tudi na druge igralce na trgu, 

in sicer tako na partnerje (dobavitelji, kupci) kot na konkurente. Kako se bodo odzvali drugi 

tržni akterji, je vprašanje, s katerim se ukvarja nova industrijska organizacija.  

 

1.2.2 Oblika tržne strukture 

 

V Tabeli 7 se predstavljene oblike tržnih struktur glede na značilnosti oziroma stopnjo tržne 

koncentracije. 

 

Tabela 7: Oblike tržnih struktur 

 

OBLIKA TRGA         

 

ZNAČILNOSTI PRIMER PANOGE 

Monopol Na trgu deluje samo en 

ponudnik. 

Javnostoritvene panoge: 

energetika, železnica, 

vodovod 

Dominantno podjetje 

 

Podjetje z najmanj 40-

odstotnim tržnim deležem 

dominira. 

Letalski prevozniki 

 

Tesen oligopol 

 

Seštevek tržnih deležev 

največjih štirih na trgu je med 

60 in 100 odstotki. 

Bančništvo, proizvodnja 

bakra, aluminija 

 

Ohlapen oligopol 

 

Največji štirje imajo skupaj 

manj ko 40-odstotni tržni 

delež.  

Pohištvena industrija 

 

Monopolistična konkurenca 

 

Več ponudnikov, vendar 

nihče med njimi nima več kot 

10 odstotkov tržnega deleža. 

 

Tekstilna industrija 

 

Čista konkurenca 

 

Ponudnikov je več kot 50 z 

majhnimi tržnimi deleži.  

Kmetijski izdelki 

 

 

Vir: W. G. Shepherd, The Economic of Industrial Organisation, 1990, str. 14. 

 

Glede na stopnjo tržne koncetracije ekonomska teorija pozna šest oblik tržnih struktur. 

Dejansko pa je težko potegniti jasno ločnico med njimi, saj se medsebojno prepletajo. 

 

Bain je oblike tržne strukture razvrstil na atomistično, oligopolno in monopolno strukturo. 

Atomistično je potem razdelil na panoge z in panoge brez produktne diferenciacije. Tudi pri 

oligopolni strukturi je razlikoval panoge z in brez produktne diferenciacije, le da jih je potem 
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še razdelil glede na možnosti vstopa: z lahkim vstopom, s težkim vstopom, brez možnosti 

vstopa (Bain, 1968, str. 32).  

 

1.2.2.1 Monopol 

 

Z monopolom imamo opraviti, ko je na trgu samo en ponudnik, ki ponuja svoje blago ali storitve 

množici kupcev, ki svojih potreb ne morejo zadovoljiti s substitutom. Vedno obstajajo vzroki, 

zakaj potencialne priložnosti ne izkoristijo novi konkurenti. Zato je čisti monopol v praksi težko 

najti (Baumol & Blinder, 1988, str. 598). Vzroki za monopol so lahko različni, vendar pa imajo 

skupni imenovalec, in sicer, da je onemogočen vstop v dejavnost, v kateri deluje monopolist 

(Samuelson & Nordhaus, 1992, str. 190). Zaradi neelastičnega povpraševanja, ki je enako 

tržnemu, si monopolno podjetje lahko privošči zvišanje cene brez bojazni, da bosta 

povpraševanje in prodaja padla. Odsotnost konkurence lahko povzroči opustitev izvajanja 

raziskovalno-razvojnih dejavnosti. Pojavi se alokativna neučinkovitost na dolgi rok, saj je 

alokacijska učinkovitost zagotovljena, ko je cena izdelka enaka mejnim stroškom. Podjetje, ki 

proizvaja z najnižjimi povprečnimi stroški, je lahko tudi proizvodno učinkovito. 

 

Monopolist doseže odločilno prednost, če poseduje redke naravne vire, če je v pravni prednosti 

ali če nadzira večino proizvodnje (Sraffa, 1926, str. 545). Vpliv oziroma moč monopolista je 

odvisna od elastičnosti povpraševanja: monopolist ima večji vpliv, če je povpraševanje po 

njegovem izdelku ali storitvi neelastično, in obratno (McGee, 1988, str. 235). Monopolna 

podjetja proizvajajo pri obsegu, kjer se mejni dohodek izenači z mejnimi stroški, medtem ko je 

obseg proizvodnje v popolnoma konkurenčnem podjetju tam, kjer velja, da je cena enaka 

mejnim stroškom. Ker proizvaja pri ceni, ki je višja od mejnih stroškov, monopolna podjetja ne 

dosegajo alokacijske učinkovitosti.  

 

Vstopne ovire so med najpomembnejšimi vzroki za nastanek in predvsem obstoj monopola. 

Baumol in Blinder (1988, str. 599) kot najpogostejše vstopne ovire na monopolnem trgu 

navajata: - pravne ovire oziroma zakonodaja: primer slovenske Športne loterije, soj so edini v 

Sloveniji, ki lahko pridobijo licenco za prirejanje športnih stav. - patenti: države s 

podeljevanjem patentov oziroma licenc želijo vzpodbuditi inovativnost podjetij, ki prinaša 

razvoj. Podjetje z zaščitenim patentom pridobi začetno prednost pred posnemovalci, ker je 

vlagalo v raziskave in razvoj. Ob izkoriščanju patenta je čas za monetizacijo vloženega truda 

in denarja. - nadzor nad redko dobrino. 

 

Niso pa vsi monopoli nastali na tak način. Monopol se lahko zgodi tudi, če neko podjetje zaradi 

tehnoloških izboljšav pridobi pomembno stroškovno prednost (podjetje IBM je imelo dolgo 

časa tehnološke prednosti pred konkurenti, kasneje je bil v podobnem položaju Microsoft na 

področju programske opreme) ali zaradi t.i. ekonomij obsega (masovna produkcija npr. 

avtomobilskih motorjev, saj takšna proizvodnja podjetju omogoči, da proizvaja po najnižjih 

mogočih povprečnih stroških). 

 

Na monopolnem trgu lahko pride tudi do cenovne diskriminacije, ko prodajalec oziroma 

proizvajalec svoje izdelke prodaja različnim kupcem po različnih cenah, čeprav te razlike niso 
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povezane z razlikami v stroških. Ne glede na obseg proizvodnje, podjetje zaradi diskriminacije 

cen dobi višje prihodke, kot bi jih dobilo, če bi maksimiralo dobiček pri eni ceni, saj mu to 

omogoča padajoča krivulja povpraševanja. Zato običajno velja, da podjetja proizvajajo več, če 

imajo opraviti z monopolno diskriminacijo, kot če proizvajajo samo z eno monopolno ceno 

(Gordon, 1994, str. 40). 

 

Motiv za združevanje podjetij na nekem trgu je želja po izkoriščanju mogočih sinergij. Če do 

njih res pride, se znižajo stroški proizvodnje, kar pomeni, da padajo na celotnem intervalu 

proizvodnje, ki ga zahteva povpraševanje na trgu. Zaradi takih rezultatov združenega podjetja 

se konkurenti sami izločijo, saj niso več sposobni proizvajati po tako nizkih povprečnih 

stroških. Nizki povprečni stroški proizvodnje pa so tudi velika ovira za vstop novih 

konkurentov na trg. Če je združeno podjetje sposobno zagotoviti celotno količino, ki jo zahteva 

trg oziroma za katero obstaja povpraševanje, dobimo monopol. Britanska vlada je dolgo časa 

menila, da mora biti PTT storitev organizirana kot javno podjetje, saj naj bi šlo za naravni 

monopol: dolgoročni povprečni stroški padajo na dolgem intervalu, kar naj bi preprečevalo 

uvajanje konkurence v panogo in zmanjševalo učinkovitost večjega števila ponudnikov (Vogel, 

1996, str. 66). 

 

Tradicionalna razlaga pa ni primerna za pojav monopola, ko imamo opraviti z več izdelki. 

Včasih ima en proizvajalec dveh ali več različnih izdelkov nižje stroške od seštevka stroškov 

za vsakega posebej v več podjetjih. Govorimo o subadativnosti stroškov. V takem primeru 

lahko pride do naravnega monopola, kar upošteva novejša razlaga (Hrovatin, 1994, str. 434). 

Tako bi lahko sklenili, da je proizvodnja ob najnižjih stroških mogoča le takrat, ko v panogi 

deluje samo eno podjetje. Če želi država doseči proizvodno učinkovitost, bi bilo logično, da 

podeli koncesijo za opravljanje dejavnosti samo enemu podjetju (Hrovatin, 1994, str. 434).  

 

Naravni monopoli se lahko pojavljajo na področjih ponudbe vode, plina, nekaterih  transportnih 

storitev, odvoza smeti, električnega omrežja ipd. Če na enem območju obstaja več naravnih 

monopolistov, se ti prekrivajo s svojo dejavnostjo, zato njihove izkoriščanje proizvodnih 

zmogljivosti ni optimalno, kar posledično pomeni povečanje povprečnih stroškov. V tovrstnih 

primerih  lahko država omeji delovanje trga le na eno samo podjetje, ki pa ga vseeno nadzoruje 

(Tajnikar, 2003, str. 233). Najnižje stroške izdelkov ali storitev v primeru naravnega monopola 

lahko zagotovi en sam ponudnik. V primeru več ponudnikov bi prišlo z družbenega vidika do 

neučinkovitosti (Baumol, 1997, str. 809). 

 

Veliko število malih in neučinkovitih proizvajalcev ni nikomur v interesu, če je eno samo 

podjetje učinkovitejše in cenejše. Ekonomska politika skrbi, da monopolista ne bi zamikal 

ekstra dobiček na račun omejevanja proizvodnje in povišanja cene. Zato so naravni monopoli 

običajno organizirani kot javne službe, katerih cene nadzira država, s čimer so jim omogočene 

normalne cene donosa. Nadzor, ki ga ponavadi opravlja posebna institucija oziroma agencija, 

izjemoma vlada neposredno, pa je v primerih naravnega monopola nujen tudi zaradi zaščite 

potrošnikov (Bannock et al., 1987, str. 349).  
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Pri naravnem monopolu se države bolj kot z učinkovitostjo, ki naj bi bila nižja v primerjavi s 

popolno konkurenco, ukvarjajo s preprečevanjem negativnih posledic monopolnega položaja 

podjetja. V takih primerih lahko država naredi naslednje (Prašnikar, 1992, str. 299): z zakonom 

določi dovoljeno stopnjo donosa, vendar je težava, ker je to težko kontrolirati in določiti prave 

kriterije; lahko podržavi podjetje; vzpodbudi konkurenco med potencialnimi nosilci storitev 

naravnega monopola; sprejme protimonopolno zakonodajo; izvaja »laissez-faire« politiko do 

naravnih monopolov. 

 

Kelley (1996, str. 43) pravi, da je za telekomunikacije, kamor spadata tudi področji 

radiodifuzije in televizije, monopol primeren: manj je težav s pravico do dostopa pri gradnji 

infrastrukture (polaganje kablov, optike …); radijski frekvenčni spekter je omejen; zaradi 

ekonomije obsega so manjši produkcijski stroški; lažje subvencioniranje za območja, ki niso 

gosto poseljena (za Slovenijo je značilna velika razdrobljenost gospodinjstev, kar povečuje 

stroške postavljanja infrastrukture); večje število omrežij otežuje ustrezno medomrežno 

povezavo; nekateri telekomunikacijski operaterji lahko monopolni položaj na domačem trgu 

izkoristijo za lažjo borbo v mednarodni konkurenci na tujih trgih. 

 

1.2.2.2 Dominantno podjetje 

 

Prave monopole v realnem življenju težko najdemo. Tudi tisti, ki to so, so ponudniki javnih 

storitev. Večkrat pa se zgodi, da je na trgu podjetje, ki ima velik tržni delež, tudi več kot 50- 

odstotni. Preostali del si razdelijo manjši ponudniki.  

 

Neoklasična razlaga pravi, da je na trgu dominantno podjetje, ko ima več kot 40-odstotni tržni 

delež, preostala podjetja pa so precej manjša (Shepherd, 1990, str. 55). Ob dodatnem večanju 

tržnega deleža pa postajajo dominantna podjetja tudi po svojih značilnosti vse bolj monopolna. 

Povpraševanje je tako vse bolj neelastično. Značilnosti monopolnega obnašanja lahko 

prepoznamo, ko začne podjetje tudi s cenovno diskriminacijo pridobivati dodatne tržne deleže. 

Ker dominantno podjetje nima direktnih konkurentov, lahko samo določa količino proizvodnje 

glede na krivuljo povpraševanja, ne da bi upošteval druge ponudnike.  

 

Neoklasična teorija pravi, da je trg, na katerem prevladuje dominantno podjetje, neučinkovit.   

Avstrijska šola na čelu s Schumpetrom je videla konkurenco skozi dinamični proces, ki ga 

poganja inovativnost in se kaže na tehnološkem, organizacijskem in marketinškem področju, 

pri čemer ves čas spreminja parametre proizvodnje (Geroski & Mueller, 1990, str. 187). 

Schumpeter (1981, str. 109) izpostavi tekmo med konkurenti kot stroškovno in kakovostno 

prednost, ki poteka z uvajanjem novih izdelkov, novih tehnologij, novih surovin, novih načinov 

organizacije. Tako pridobljena prednost ni pomembna samo zaradi trenutnega dobička, temveč 

je dejavnik njihovega obstoja.  

 

Ekonomist Clark, ki je zagovarjal efektivno oziroma dinamično konkurenco, je imel podoben 

pogled na konkurenco. Dinamična konkurenca predpostavlja, da si konkurenti želijo potrošniku 

predstaviti čim več izdelkov ali storitev, ki se razlikujejo in tako pospešujejo razvoj novih, 

boljših izdelkov ter ustvarijo napredek z novimi tehnologijami (Sfiligoj, 1979, str. 63-69). Ena 
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najpomembnejših zadev je časovni interval med potezo podjetja in odzivom njegovih 

konkurentov na to potezo. V tem vmesnem času morajo podjetja pripraviti poteze, ki bodo 

nevtralizirale poteze konkurentov, s čimer preprečijo odhod kupcev h konkurenci (Clark, 1955, 

str. 457). Sawyer (1989, str. 143) pa vidi konkurenco kot neskončen proces v inovativni tekmi 

med podjetji, ki poskušajo biti boljši od svojih tekmecev. 

 

Za Capoglo (1991, str. 45) je investicijska bitka projektov bistvo konkurenčnega boja. 

Investicije pomagajo priti do razvoja novih tehnologij, bodisi z novimi in izboljšanimi izdelki 

ali storitvami bodisi z novimi organizacijskimi metodami, ki izboljšajo učinkovitost 

proizvodnih postopkov. Bistvo konkurence kot procesa preživetja je torej tehnološka rivaliteta. 

 

Maksimiranje rasti podjetju omogoča povečanje proizvodnih zmogljivosti, če je to potrebno, 

hkrati pa omogoča razvoj novih izdelkov ter vpeljavo učinkovitejših proizvodnih tehnologij. V 

skladu s tem postkeynesianska literatura s pojmom konkurenca označuje investicijsko tekmo. 

Eichner (1985, str. 33) trdi, da v oligopolnem boju podjetja ne tekmujejo s ceno, temveč z 

različnimi oblikami investicij. Zaradi konkurence se v ekonomiji ne zapravljajo dobičkonosne 

investicijske priložnosti (Eichner & Kregel, 1975, str. 1305). 

 

Schumpetrov model konkurenčnega kapitalizma predvideva, da se inovacije uresničijo prek 

nastajanja novih podjetij, ki so posledica dela posameznega podjetnika. Ta je hkrati še lastnik, 

organizator in vodja proizvodnje. Schumpeter opaža inovacije tudi znotraj podjetij z 

monopolno močjo in  meni, da nepopolna konkurenca ne zavira ekonomskega razvoja.  

 

Klasična in neoklasična teorija menita, da je monopol neučinkovita oblika tržne strukture, 

zaradi katere je obseg proizvodnje manjši, cene pa višje. Schumpeter temu pritrdi, a le ob 

konkuriranju podjetij na osnovi cen. Za širšo sliko gospodarskih razmer po Schumpetru ni 

odločilna cenovna konkurenca, temveč konkurenca na področju inovacij.  

 

Enaki izdelki podjetij, proizvedeni na enak način, ne konkurirajo med sabo, saj se konkurenčni 

boj odvija med starimi in novimi izdelki, med staro in novo tehnologijo, med starimi in novimi 

organizacijskimi oblikami. Za Schumpetra konkurenca ni statična kot za neoklasike, temveč je 

to dinamičen proces, posledica katerega je razvoj tehnologije, novih izdelkov in storitev ter 

organizacijskih oblik (Sušjan, 1995, str. 105). 

 

Zato lahko monopolna in oligopolna podjetja, ki imajo nadpovprečne dobičke, lažje razvijajo 

in uvajajo inovacije. Lažje dosežejo večjo rast proizvodnje in produktivnosti kot mala podjetja 

v popolni konkurenci. Schumpeter dodaja, da je pri inovacijah dolgoročne narave določena 

stopnja monopola zaželena, saj podjetja brez tega »zavarovanja« ne bi bila pripravljena tvegati 

(Napoleoni, 1981, str. 46).  

 

Schumpeter je prepričan, da lahko dominantno podjetje deluje učinkoviteje in z večjim 

dobičkom kot neoklasično konkurenčno podjetje (Shepherd, 1990, str. 69-71). Konkurenca je 

po njegovem le prehodno stanje trenutnega neravnovesja, v katerem podjetji v panogi 

zamenjata vodilni vlogi. Ta proces Schumpeter imenuje kreativna destrukcija. 
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Dominantno podjetje, ki na trgu samo določa cene in jemlje monopolne dobičke, opazujejo 

drugi proizvajalci, ki si prav tako želijo zasesti vodilni položaj. To jim lahko uspe, če odkrijejo 

inovacijo, s pomočjo katere bodo dominantno podjetje na vodilnem položaju nadomestili.  

 

Za Schumpetrovo teorijo neravnovesja tržna dominantnost in monopolni dobički niso ovira za 

sunkovit in dinamičen proces inovacij, v katerem je korist ustvarjenega tehničnega 

(tehnološkega) napredka večja od izgube zaradi neučinkovite alokacije proizvodnih 

dejavnikov. Ta teorija ni najbolj trdna pri predpostavki o lahki zamenjavi vlog dominantnih z 

nedominantnimi podjetji. Na trhlih temeljih je tudi predpostavka o nizkih vstopnih ovirah, ki 

omogočajo zainteresiranim podjetjem, da s pomočjo inovacij pridobijo dominanten položaj. 

 

Bolj logično je, to mnenje prevladuje tudi v teoriji, da dominantna podjetja poskušajo na vse 

načine ohraniti svoj položaj. Čeprav obstajajo ekonomisti, ki pravijo, da nekatera dominantna 

podjetja zavzamejo pasivno vlogo. Teorija pasivnega dominantnega podjetja predpostavlja, da 

dominantna podjetja zaspijo oziroma zavzamejo neaktivno vlogo in tako dovoljujejo in 

omogočajo konkurenčnim podjetjem prevzem dominantnega položaja na trgu (Shepherd, 1990, 

str. 71). Monopolne dobičke ne vlagajo v svoj tržni oziroma konkurenčni položaj. V bistvu s 

svojim nedelovanjem omogočijo drugim podjetjem na trgu, da prevzamejo ofenzivno vlogo in 

postopoma prevzamejo dominantni položaj na trgu. Do pasivnosti dominantnih podjetij pride, 

ko jih zanima samo jemanje monopolnih dobičkov in se ne ukvarjajo z morebitnimi vstopi 

novih podjetij v panogo. V realnosti pa se pokaže, da tovrstne pasivnosti ni. Dominantna 

podjetja uporabljajo vsa sredstva za ohranitev svojega položaja in s tem ohranitev možnosti 

jemanja monopolnih dobičkov.  

 

Worcester (1986) vseeno meni, da dominantna podjetja prej ali slej padejo v pasivnost. Z 

analizo je dokazal, da manjša podjetja lahko prehitijo dominantno podjetje le, ko imajo nižje 

stroške in hkrati prodajajo po ceni, ki ne omogoča dobička. Zato je zaključil, da so obstoječa 

dominantna podjetja ne le enaka, temveč bolj učinkovita kot nedominantna. 

 

1.2.2.3 Oligopolna tržna struktura 

 

Za mnoge je oligopol najbolj zanimiva tržna struktura. Višja kot je stopnja koncentracije, trši 

je oligopol. Oligopol lahko deluje, če se oligopolisti zavedajo medsebojne odvisnosti zaradi 

tržne koncentracije in dejstva, da vsaka njihova poteza, sproži odziv pri konkurentih. Na 

skrajnih koncih lahko vidimo dve nasprotujoči si situaciji: ko dominantno podjetje skupaj z 

malimi podjetji začne sodelovati, se jim tržna moč poveča. Z višanjem cene imajo vsi večje 

dobičke. Nasprotna situacija pa je, ko se dominantno podjetje, ki ima zelo velik tržni delež, 

odloči samo določati ceno in ne upošteva malih ponudnikov, ki lahko tako početje 

dominantnega podjetja samo opazujejo in se mu pri oblikovanju cene prilagodijo (Burgess, 

1989, str. 97-98). 

 

Popolna konkurenca in oligopol se zelo razlikujeta po tem, kako se gibajo cene. V popolni 

konkurenci se cene spreminjajo sproti glede na to, kako se spreminjata povpraševanje in 

ponudba. Oligopolisti redkeje menjajo cene, vendar so spremembe, ko do njih pride, večje.  
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Oligopolisti se na vsako spremembo povpraševanja ne odzovejo s ceno. Kratkoročno cen ne 

spreminjajo, saj se povpraševanju raje prilagodijo z obsegom proizvodnje, kar imenujemo 

togost oligopolnih cen (Lipsey, 1989, str. 42). 

 

Chamberlin (1947, str. 31) o oligopolu in duopolu govori kot o mešanici nekaterih značilnosti 

monopola in nekaterih značilnosti popolne konkurence. Nimamo opraviti samo z enim 

ponudnikom, vendar tisti, ki so, lahko vplivajo na ceno. Oligopol definira kot konkurenco med 

maloštevilnimi velikimi ponudniki, ki so medsebojno odvisni in se te odvisnosti včasih 

zavedajo, včasih pa ne. Obnašanje oligopolnega podjetja je lahko enako obnašanju podjetja v 

popolni konkurenci. Njegovo obnašanje je odvisno od tega, kako zelo so oligopolna podjetja 

medsebojno soodvisna. Chamberlin pri duopolu, kjer sta samo z dva ponudnika, predpostavlja, 

da sta povsem neodvisna drug od drugega, saj bi njuna združitev pomenila monopol. Zato 

Chamberlin predvideva, da je med konkurentoma sprejet »tihi sporazum«. Med njima obstaja 

soodvisnost, kajti vsak od njiju mora spremljati in upoštevati poteze konkurenta in se nato 

samostojno odločati o svojih ukrepih. 

 

Chamberlin (1947, str. 56-57) meni, da pride do diferenciacije izdelkov zaradi specifičnih  

značilnostih samega izdelka, kot so npr. patenti, blagovne znamke, kakovost, embalaža itd.. V 

takem primeru, se kupci ne bodo pogajali s prodajalci kot v pogojih popolne konkurence. Na 

nakupno odločitev kupcev bodo prodajalci poskušali vplivati z večjo količino in agresivnejšim 

oglaševanjem.  

 

Lah (2004, str. 830) ugotavlja, da so osnutki klasične trženjske paradigme 4P (po Kotlerju angl. 

product, price, place, promotion) prisotni že pri Chamberlinu. Chamberlin v svojem delu The 

Theory of Monopolistic Competition (1947, str. 71) med drugim pravi: »V monopolistični 

konkurenci je trg monopolističnega konkurenta omejen in določen z ozirom na njegove 

tekmece s tremi elementi, in sicer: s ceno, z naravo njegovega proizvoda in z njegovimi 

oglaševalskimi izdatki.« Za zadnji P, »place«, pravi, da lahko pomeni lepše  pakiranje ali lepšo 

embalažo, povsem spremenjen način poslovanja ali morebiti novo lokacijo. Chamberlinu je 

pomemben drugačen vrstni red klasične trženjske paradigme 4P. Njegovo zaporedje cena, 

izdelek, oglaševanje in lokacija kaže, katerim elementom daje prednost in večjo pomembnost. 

Zanj je najpomembnejša cena, saj je teorija cene oziroma vrednosti najpomembnejši element v 

tradiciji razvoja politične in neoklasične ekonomije (Lah, 2004, str. 832). 

 

Diferencirani oligopol prepozna, ko malo ponudnikov proizvaja in ponuja diferencirane 

izdelke. Ob tem si ponudniki med seboj razdelijo trge. Zato imajo posamezni ponudniki 

oziroma proizvajalci omejeno prodajo s ceno, z naravo izdelka in s stroški za oglaševanje. 

 

Vsa oligopolna podjetja lahko maksimirajo svoje dobičke, če bodo molče »sodelovala« pri 

monopolni ceni, vendar pod pogojem, da so vsi obveščeni o tržnem položaju. Ampak tu za 

oligopoliste ni konec negotovosti. Med oligopolnimi podjetji ni nikoli popolnega zaupanja, zato 

vsi dvomijo o svojem konkurentu. Kaj bo storil jutri in, posledično, kaj bo storil sam. Aktualna 

politika konkurentov se bo v nekem trenutku spremenila, odvisno od tega, kako izkušeni so 

konkurenti in kako bo konkurent znižal cene.  
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S tesnim oligopolom imamo opraviti, ko imajo največji štirje v panogi med 60 in 100-odstotki 

tržnega deleža (Shepherd, 1990, str. 243–246). Na trgu z majhnim številom ponudnikov je 

običajno značilna medsebojna povezanost podjetij. Strategija oligopolnega podjetja je odvisna 

od predvidenih potez konkurentov. Za razliko od  monopola ali popolne konkurence 

individualne krivulje povpraševanja v oligopolu niso znane, saj so preveč odvisne od potez 

oligopolnih konkurentov.  

 

Strategija oligopolnega podjetja je zelo odvisna od tega, ali vodilna podjetja sodelujejo ali pa 

si popolno konkurirajo. Za pojasnjevanje dogovarjanja med oligopolnimi podjetji pri tesnem 

oligopolu si pomagamo z modeli. Upoštevati pa moramo, da sta sodelovanje ali popolno 

konkuriranje med oligopolisti dve skrajnosti, ki se dejansko težko zgodita. Bolj realno je 

dogajanje nekje vmes med tema dvema skrajnostma. Pri sodelovanju oligopolistov bi dobili 

rezultat podoben monopolnemu, ko bi podjetja lahko maksimirala skupni dobiček. V Sloveniji 

smo imeli primer dogovarjanja med gradbenimi podjetji, znan tudi kot »zemonski sporazum«. 

V primeru popolne konkurence med oligopolnimi podjetji bi podjetja težila k maksimiranju 

lastnih dobičkov. Podjetja pa morajo ves čas opazovati druge, ki so sprejeli sodelovanje, saj 

nikoli ne morejo vedeti, kdaj se bo katero od sodelujočih podjetij prenehalo držati dogovora. S 

solističnim nastopom znižanja cen bi lahko pobralo ekstra ali monopolni dobiček, s čimer bi 

izničilo tudi koristi dogovora med oligopolnimi podjetji. 

  

Odgovori na vprašanje, ali lahko oligopolni oziroma kartelni dogovori trajajo dalj časa, so 

različni. Predstavniki čikaške šole trdijo, da se oligopolni oziroma kartelni dogovori ne morejo 

izvajati dolgoročno. Po drugi strani pa obstajajo zgledi, ko karteli delujejo že desetletja. Telser 

(1988, str. 190) izpostavi tri pogoje, ki so nujno potrebni za delovanje kartela: najprej je nujen 

dogovor o skupnem nastopu na določenem trgu, kar pomeni, da se pristopniki dogovorijo glede 

ekskluzivnih trgov. Ponavadi se dogovorijo tudi glede načina prodaje, oglaševanja, cene izdelka 

ali storitve, investicijskih potreb, potrebnih finančnih sredstev za raziskovanje in razvoj, 

delovne oziroma zaposlitvene politike; dogovorijo se tudi glede deleža čistega dobička za člane 

kartela; dogovori se način izvajanja sprejetega sporazuma, kamor spadajo tudi morebitne kazni 

za tiste, ki se dogovorov ne držijo.  

 

Do dogovora med oligopolnimi podjetji lažje pride, ko je na trgu večja tržna koncentracija, saj 

je na takem trgu manj podjetij, kar pomeni lažje dogovarjanje med vodilnimi podjetji, prav tako 

je lažje iskanje in kaznovanje tistega podjetja, ki ni spoštovalo pravil monopolne igre. Na 

nastanek oligopolnega dogovora ugodno vpliva dejstvo, da imajo oligopolna podjetja  

primerljive stroške in individualne krivulje povpraševanja. 

 

Dlje kot traja kartelni dogovor, večje je medsebojno zaupanje med vodstvenimi delavci, ki z 

leti raste. Daljše časovno obdobje jim omogoča tudi spoznavanje vodstvenih delavcev drugih 

podjetij in s tem možnost predvidevanja njihovih odzivov. Novi igralci zmanjšujejo zaupanje, 

saj jih ne poznajo in so zato nepredvidljivi. Ravno zaradi tega so dogovori bolj mogoči in 

trdnejši v starejših panogah. Podjetja morajo o svojih tekmecih na konkurenčnem trgu poznati 

naslednja dejstva: kdo sploh so njihovi konkurenčni tekmeci, s kakšno strategijo konkurenti 

nastopajo in kakšni so njihovi dolgoročni cilji, katere so njihove prednosti in kakšne so njihove 
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slabosti, vedeti morajo, na kakšen način se konkurenti odzivajo na dražljaje s trga (Kotler, 1988, 

str. 224).  

 

Razlikovati pa moramo med konkurenti v panogi in med panožno konkurenco. Ko skupina 

podjetij ponuja produkt ali skupino produktov, ki so bližnji substituti, govorimo o panožni 

konkurenci. Pomembni so tudi potencialni konkurenti. Konkurenco v panogi zanimajo 

naslednji dejavniki: število ponudnikov, stopnja diferenciacije, vstop v panogo in ovire 

mobilnosti, izstop iz panoge in ovire, struktura stroškov.  

 

Tržno obliko, ko imajo vodilna štiri podjetja manj kot 40 odstotni delež, imenujemo  ohlapni 

oligopol, kar jim omogoča učinkovito kartelno dogovarjanje. Modeli za proučevanje ohlapnega 

oligopola domnevajo, da vsako podjetje samo določa cene in količine proizvodnje ob 

upoštevanju odziva konkurenčnih tekmecev. Po Shepardu (1990, str. 245–248) je v ohlapnem 

oligopolu dogovor med konkurenti mogoč, če velja vsaj eden od dveh dejavnikov: prodajalci 

so zelo dobro informirani, zato je manjša možnost, da pride do nespoštovanja dogovora. Hkrati 

pa morajo imeti več informacij od kupcev, da ti ne začnejo kupovati pri prodajalcih, ki niso del 

kartela. Drugi dejavnik pa je, da so vstopne ovire v panogo visoke. 

 

1.2.2.4 Monopolistična konkurenca 

 

Med pomembnejše začetnike teorije nepopolne konkurence štejemo Chamberlina in 

Robinsonovo. Kljub temu, da sta menila, da je model popolne konkurence nerealen, sta 

priznavala teoretični pomen modela nepopolne konkurence. Robinsonova je novo obliko 

konkurence poimenovala »nepopolna konkurenca« (angl. imperfect competition), Chamberlin 

pa je uporabljal izraz »monopolistična konkurenca« (Sfiligoj, 1994, str. 79). 

 

Na teorijo nepopolne konkurence sta imela podoben pogled. Pri tem sta izpostavila dve 

ugotovitvi, podobno kot pred njima že Sraffa. Prva ugotovitev je povezana s predpostavko o 

homogenosti izdelkov, ki ne velja več. Podjetja proizvajajo izdelke, ki se med seboj razlikujejo 

(največkrat gre za umetno narejene razlike, nepomembne tehnične različice) do določene 

stopnje, tako da si ustvarijo pogoje za povečanje produkcije nad obsegom, ki je bil v pogojih 

popolne konkurence premajhen, da bi lahko vplival na ceno. Druga ugotovitev poudarja, da se 

podjetja srečujejo s padajočo krivuljo povpraševanja. Ta je neprimerno manj elastična kot v 

pogojih popolne konkurence, kjer se predpostavlja popolno elastičnost krivulje (Norčič, 1990, 

str. 198). 

 

Med konkurenco na eni strani in monopolom na drugi strani obstaja vmesno področje, ki ga je 

treba analizirati. Monopolistična konkurenca je tržna struktura, v kateri je vsak posamezni 

ponudnik monopolist, hkrati pa ima tudi konkurenco (Konstantinović, 1973, str. 85). Do  tega 

lahko pride ob predpostavki, da je na trgu veliko število podjetij, ki proizvajajo diferencirane 

produkte, kar pomeni, da produkti med sabo niso popolni substituti. Zato je krivulja 

povpraševanja padajoča (Cabral, 2000, str. 92). Značilnost monopolistične konkurence je nizka 

stopnja tržne koncentracije. Najpomembnejša lastnost je, da podjetja svoje proizvodnje ne 

prilagajajo ceni. Krivulja povpraševanja po njihovih produktih je padajoča, a je precej elastična. 
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Drugi ponudniki lahko ponudijo samo bližnje substitute. Druga pomembna lastnost pa je, da 

možnost vstopanja in izstopanja iz panoge na dolgi rok odpravi dobičke.  

 

V svoji analizi nepopolne konkurence je Robinsonova predpostavljala, da je vsak, ki nekaj 

proizvaja, po svoje monopolist, saj ima monopol nad svojim lastnim izdelkom, ki je po svoje 

edinstven (Robinson, 1969, str. 5). Krivulja povpraševanja po produktu individualnega 

producenta je padajoča. Na elastičnost krivulje pa najbolj vplivata (Robinson, 1969, str. 50) 

število drugih proizvajalcev, ki prodajajo enake produkte, in stopnja substitucije med produkti 

konkurence in produkti opazovanega podjetja. 

 

Še ena lastnost nepopolne konkurence, ki jo ugotavlja Robinsonova, je, da kupcem ni enostavno 

zamenjati dobavitelja. Le če bi vsak ponudnik razdelil svoj trg na posamezne podtrge, bi lahko 

ustvaril pogoje za cenovno diskriminacijo. Kot tipični primer cenovne diskriminacije navaja 

primer prodaje t. i. osebnih storitev. Robinsonova (1969, str. 180) to razloži na primeru 

kirurških storitev, kjer zdravniki diskriminirajo paciente na podlagi njihovega premoženjskega 

stanja. V Sloveniji bi takšen primer lahko bile odvetniške ali svetovalne storitve. Na trgih, ki 

so geografsko ločeni in med njimi obstajajo različne carinske omejitve, lažje pride do 

diskriminacije cen. Cenovna diskriminacija je po mnenju Robinsonove odvisna od razlik v 

elastičnosti povpraševanja med različnimi trgi, na katerih se produkti prodajajo. Če se 

elastičnost povpraševanja med trgi ne razlikuje, cenovna diskriminacija ne bo mogoča oziroma 

bodo cene in mejni dohodki na vseh trgih enaki. Rezultati bodo v takšnih razmerah enaki 

pogojem, kjer ne obstaja možnost delitve dela (Robinson, 1969, str. 185). 

 

Dogovarjanje med podjetji je težko izvedljivo, saj je na trgu veliko podjetij, katerih tržni delež 

ne presega 10 odstotkov, kar pomeni, da je veliko možnosti za goljufanje.  

 

Shepard (1990, str. 74–76) izpostavi naslednje značilnosti monopolistične konkurence: za 

kupce so produkti diferencirani, saj so zvesti blagovnim znamkam ali pa so prodajalci v veliki 

prednosti pred ostalimi ponudniki zaradi lokacije; vsako podjetje zase ima premajhen tržni 

delež, da bi lahko vplivalo na trg, iz istega razloga ni niti medsebojne odvisnosti med podjetji 

na trgu. Vstopne ovire podjetjem, ki bi hotela vstopiti na trg takoj, ko bi začeli nastajati 

nadpovprečni dobički, tega ne otežujejo; monopolistična konkurenca kratkoročno dovoljuje 

doseganje nadpovprečnih dobičkov, ker krivulja povpraševanja po izdelkih posameznega 

podjetja leži nad krivuljo njegovih povprečnih stroškov. Na začetku dobičke pobirajo tudi 

podjetja, ki vstopijo v panogo na novo, zato se začne krivulja povpraševanja zniževati, dokler 

ne postane tangenta glede na krivuljo povprečnih stroškov. Takrat lahko rečemo, da podjetja 

dobijo običajen dobiček, ki je primerljiv dobičku, ki bi ga lahko dobili na konkurenčnem trgu. 

Podjetja morajo zato z inovacijami zniževati stroške na minimum; zaradi monopolistične 

konkurence lahko prepoznamo alokacijsko in proizvodno neučinkovitost, ker so stroški, 

posledično pa tudi cene, višje kot v pogojih popolne konkurence, pa tudi proizvodne 

zmogljivosti niso vedno polno izkoriščene. Cene se vseeno približujejo stroškom, to pa je 

značilnost konkurenčnega boja. 
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1.2.2.5 Popolna in čista konkurenca  

 

V ekonomski teoriji so marginalisti začeli z konkurenco istovetiti s tržno strukturo. Marginalisti 

so temelje za takšno razumevanje konkurence našli pri njihovem predhodniku francoskem 

matematičnem ekonomistu Cournotu, ki so ga zanimali končni učinki konkurenčnega boja. 

Zato je konkurenco videl kot stanje, kjer proizvajalci v tekmi dosežejo svoje meje. Meje 

dosežejo takrat, ko »proizvodnja posameznega podjetja (...) postane nepomembna (...) glede na 

celotno proizvodnjo panoge« oziroma ko jo je mogoče od celotne panožne proizvodnje odšteti, 

»ne da bi to povzročilo kakšno pomembnejšo spremembo cene blaga« (Cournot, 1983, str. 10). 

Teoretično gledano je Cournotov pristop obravnavanja konkurence predstavljal precej 

radikalno konceptualno spremembo v primerjavi z ugotovitvami klasičnih ekonomistov. 

Koncept popolne konkurence v ekonomski teoriji se je začel razvijati prav s Cournotom, 

katerega ideje so upoštevali zlasti matematični ekonomisti v drugi polovici 19. stoletja  (Jevons, 

Edgeworth, Clark) in po katerem je konkurenca »situacija, v kateri cena ne variira s količino, v 

kateri je krivulja povpraševanja za podjetja vodoravna«. Popolna konkurenca pomeni 

ravnotežje. Cena pa je za individualno podjetje parameter, ki onemogoča vsakršne tržne 

aktivnosti (McNulty, 1968, str. 649). 

 

Popolna konkurenca je bolj kot ne teoretični model, ki ga v realnosti ne uporabljamo, temveč 

govorimo o čisti konkurenci. V tem primeru imamo opraviti z nizko tržno koncentracijo, saj je 

v panogi veliko ponudnikov (50 ali več), njihovi tržni deleži pa so majhni. Še posebej 

pomembno je, da so vstopne in izstopne ovire in s tem povezani stroški nizki. Alokacijska in 

proizvodna učinkovitost sta visoki, saj so ponudniki oziroma proizvajalci zaradi elastične 

krivulje povpraševanja primorani v konkurenčni boj, kjer ne morejo vplivati na samo ceno 

izdelka ali produkta. Tržna struktura čiste konkurence je najbolj podobna  strukturi trga popolne 

konkurence, čeprav nekaterim značilnostim popolne konkurence ni zadoščeno (Cabral, 2000, 

str. 85–86).  

 

Ob pravilnem delovanju konkurence pride do ravnovesja v panogi, saj se cene izenačijo z 

mejnimi proizvodnimi stroški. Pravilno delovanje je delovanje z značilnostmi popolne 

konkurence. V panogi vlada popolna konkurenca, ko je v njej veliko število malih ponudnikov, 

ki na trgu tekmujejo s homogenim produktom. Ovir za vstop in izstop v panogo pa ni.  

 

Za popolno konkurenco veljajo naslednje predpostavke (Burke, Genn - Bash & Haines, 1988, 

str. 52): (1) na tržno ceno ne more nihče vplivati, saj je na trgu veliko število ponudnikov in 

kupcev; (2) kupci in ponudniki so popolnoma seznanjeni z dogajanjem na trgu; (3) izdelki so 

homogeni, zato je kupcem precej enostavno zamenjati ponudnika; (4) podjetje maksimira 

dobiček oziroma potrošniki maksimirajo koristnost; (5) prosto gibanje blaga in produkcijskih 

dejavnikov. Ob izpolnjenih vseh omenjenih predpostavkah bi lahko govorili o idealni tržni 

strukturi, ki omogoča Pareto optimalno alokacijo resursov neke družbe, kar je temeljni teorem 

ekonomike blaginje. 

 

 



 

34 

 

 

1.2.2.6 Tekmovalne tržne strukture 

 

Redke so panoge, kot denimo kmetijstvo, v katerih lahko v realnosti najdemo popolno 

konkurenco. Kljub temu je bila tržna oblika popolne konkurence dolgo časa standard 

ekonomske politike za proučevanje tržnih subjektov v gospodarstvu. Zato so nekateri teoretiki 

iskali zamenjavo za popolno konkurenco s t.i. popolnim tekmovalnim trgom (angl. perfectly 

contestable market). Čeprav nekatere predpostavke popolne konkurence ne veljajo v nekaterih 

panogah, pa so lahko panoge oziroma trgi z nekaj velikimi ponudniki zelo tekmovalne. Za 

popolni tekmovalni trg lahko označimo tisti trg ali panogo, kamor podjetja vstopajo in izstopajo 

popolnoma prosto in brez izgubljenega investiranega vložka (Baumol et al., 1983, str. 3; 

Jacquemin, 1987, str. 25). 

 

Zato je ključno, da obstaja nevarnost za neoviran vstop ali izstop iz panoge, saj to ponudnike 

prisili, da ceno in proizvodnjo približajo tistim vrednostim, ki bi veljale ob popolni konkurenci. 

S tem pa se zagotavljata alokacijska in produkcijska učinkovitost. Tekmovalni trgi, ki so 

dobičkonosni, so zanimivi za nove investitorje oziroma nove ponudnike na trgu, saj tveganja, 

ker ni vstopnih in izstopnih ovir in stroškov, ni. Ob neuspešnih poslovnih strategijah lahko 

podjetje brez izgubljenega vložka zapusti trg ali panogo. Razkorak dobička nad oportunitetnimi 

stroški se zaradi prostega vstopa na trg (nepopolni konkurenti proizvajajo v točki, kjer je mejni 

prihodek višji od mejnih stroškov) na dolgi rok izniči. Neuspešna podjetja ne morejo dolgo 

poslovati na tekmovalnem trgu, ker lahko novi ponudniki ponudijo enak obseg proizvodnje pri 

nižjih stroških in zato nižjih cenah.  

 

Le najuspešnejši, ki delajo z najnižjimi mogočimi stroški in učinkovito izkoriščajo tehnologijo, 

lahko preživijo na tekmovalnih trgih. Koncept tekmovalnih trgov se je izkazal kot zelo 

uporaben model za regulacijo panog, v katerih se poskuša preprečiti monopolno obnašanje 

podjetij. Zato je bil teoretični koncept tekmovalnih trgov osnova, za ukrepe glede deregulacije 

trga (Baumol et al., 1982, str. 233). 

 

Schwartz in Reynolds (1983) sta izpostavila dva obvezna pogoja za popolno tekmovalnost: če 

je monopolna cena dovolj visoka, lahko novi ponudnik takoj vstopi v panogo oziroma na trg s 

svojo proizvodnjo po lastni želji. Avtorjema se zdi nerealna predpostavka tekmovalnih trgov, 

da novi ponudnik vstopi v panogo oziroma na trg, začne s proizvodnjo in prodajo po nižji ceni 

ter hitro zapusti panogo ob ničelnih stroških (angl. hit and run entry), ne da bi monopolistu v 

tem času uspelo prilagoditi ceno. Tudi Shepard (1984) je kazal na nerealnost predpostavk. 

Manjkala naj bi empirična dejstva, ki jih empirična analiza ni znala izmeriti, saj ni možno 

natančno izmeriti vstopnih, izstopnih in izgubljenih stroškov.  

 

Zaradi mogočega vstopa novih ponudnikov in morebitne izgube tržnega deleža naj bi bila 

obstoječa podjetja primorana učinkovito proizvajati in ponuditi cene, ki so blizu mejnih 

stroškov. Realno pa vstopni in izstopni stroški vedno obstajajo, zato so učinki, ki naj bi jih 

zagotavljali tekmovalni trgi kljub vsemu slabši kot v teoriji (Bannock et al., 1987, str. 88). 
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Teorija tekmovalnih trgov kot alternativa regulaciji javno storitvenih panog uvaja tudi koncept 

t. i. nepovratnih stroškov (angl. sunk costs). Po definiciji nepovratnih stroškov (Baumol et al., 

1982, str. 280–281) so to stroški, ki se jim v konkretno določenem obdobju ne moremo izogniti, 

tudi če nič ne proizvajamo. Dejansko pa lahko pomenijo velik delež v celotni strukturi stroškov.  

 

Fiksni stroški se ne spreminjajo ne glede na obseg proizvodnje in običajno obstajajo tudi v 

daljšem obdobju. Baumol (1982, str. 281–282) razliko med nepovratnimi in fiksnimi stroški 

prikaže s primerom železniškega prometa. Železniško podjetje za svoje delovanje potrebuje 

vsaj eno lokomotivo in vagon. V primeru prenehanja poslovanja podjetja se je stroškom najema 

lokomotive in vagona mogoče izogniti, saj se lahko lokomotiva in vagon preusmerita na drugo 

linijo. Stroškom železniške proge pa se ni mogoče izogniti in so zato nepovratni stroški. Zaradi  

koncepta nepovratnih stroškov  prihaja do dvomov o veljavnosti teorije tekmovalnih trgov. 

Podjetja, ki so v panogi že dalj časa, so večino nepovratnih stroškov že odpisala. Novi ponudnik 

pa mora vse te nepovratne stroške še plačati, zato je lahko to močan razlog, da se za vstop ne 

odloči. V takem primeru je ključna predpostavka teorije tekmovalnih trgov, in sicer vstop in 

izstop na trg brez stroškov, nerealizirana. Rezultati konkurenčnega boja v panogi ne bodo 

takšni, kot bi jih povzročil konkurenčni boj na konkurenčnem trgu.   

 

Teorijo tekmovalnih trgov so z veseljem pograbili kot »obrambno« strategijo monopolistov. 

Primer Microsofta, ki je sicer priznaval, da ima monopol na področju ponudbe operacijskega 

sistema, vendar naj bi bili stroški vstopa na trg tako »nizki« (potreben je le osebni računalnik), 

da je trg ponudbe programske opreme konkurenčen. Zaradi te teorije so  regulatorji začeli 

raziskovati škodljivost monopola, namesto da bi raziskali obstoj monopola. V praksi se 

tekmovalni trgi pojavljajo predvsem na trgu: t. i. on-line komunikacij (video konference, 

potovalne agencije, informacijski servisi, baze podatkov), finančnih storitev, dobave električne 

energije, plina, optičnih storitev, nizko cenovnih letalskih prevoznikov in cestno prevoznih 

storitev. Poskusi podeljevanja koncesij in izvajanje drugih deregulacijskih ukrepov, s katerimi 

so poskušale nekatere države, v železniškem, avtobusnem ali trajektnem prometu so se bolj kot 

ne končali neuspešno. Problem pa je tudi, da podeljevanje kratkoročnih koncesij onemogoča 

dolgoročne investicije, saj ponudniki ne bodo vlagali brez zagotovila za dolgoročno delovanje, 

ker tvegajo visoke nepovratne stroške. 

 

1.3 Analiza poslovanja in opredelitev računovodskega analiziranja 
 

V literaturi lahko zasledimo dva pogleda, ko govorim o ekonomiji medijev. Na eni strani so 

tisti, ki zagovarjajo mnenje, da se medijev ne gleda skozi ekonomski dobiček, saj zaradi pomena 

medijev v družbi ti ne smejo biti podvrženi zgolj ekonomski logiki. V drugi skupini pa so tisti, 

ki menijo, da za medije veljajo enaka ekonomska pravila kot za vsako drugo podjetje.  

Posebnost medijev je tudi v tem, da z enim izdelkom (medij – ne glede na to, na katerem nosilcu 

izhaja) deluje na dveh ločenih trgih, in sicer na trgu potrošnikov in na trgu oglaševalcev 

(Močnik, 2004, str. 162).  

 

Nimajo pa vse medijske družbe samo ekonomskega poslanstva. Večina držav ima tudi javni 

servis RTV, ki ga državljani financirajo ali sofinancirajo. Ponekod imajo ti mediji, tudi pri nas, 
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možnost nastopati na oglaševalskem trgu. Javni servisi običajno ne sledijo samo tržnim 

zakonitostim, temveč je njihov cilj kakovost novinarskih izdelkov in produkcija vsebin tudi za 

različne depriviligirane skupine gledalcev. Zaradi različnih ciljev je medije težko dati na skupni 

ekonomski imenovalec (Doyle, 2002a, str 10–12). Po drugi strani pa so ne glede na to, kaj so 

njihovi primarni cilji, vsi mediji podvrženi ekonomskim dejavnikom, zaradi česar za nje vseeno 

veljajo enaka ekonomska pravila kot za vsa druga podjetja, če želijo preživeti (Picard, 2002, str 

1).  

 

Picard ugotavlja, da medij ne glede na cilje in ne glede na lastništvo mora stremeti k 

dobičkonosnosti, saj v nasprotnem primeru pade v spiralo upadanja, kot jo imenuje sam (Picard, 

2002, str. 8). Brez dobičkonosnosti se mediju praviloma zgodi naslednje: medijska družba ni 

dobičkonosna – zmanjša izdatke za vsebine, zaposlene, opremo, marketing – medijski izdelek 

je za potrošnike manj privlačen – manjši oglaševalski prihodki – dodatno zmanjšanje finančnih 

virov – ponovno zmanjšanje izdatkov za vsebine, zaposlene … Krog zniževanja odhodkov in 

prihodkov se ponovi. Medijske družbe, ki poslujejo z dobičkom, pa lahko svoje presežke 

investirajo nazaj v vsebine in zaposlene ter tako naredijo svoj izdelek za potrošnike še 

privlačnejši, s čimer poslovanje postane uspešnejše (Picard 2002, str 7).  

 

1.4 Modeli za presojanje uspešnosti poslovanja 
 

Računovodski kazalniki, izračunani iz računovodskih izkazov, so osnova za tradicionalni način 

merjenja uspešnosti. Glede na potrebe po finančnem in gospodarskem načinu presojanja in 

glede na izhodišča v bilanci stanja ter izkazu poslovnega izida se računovodski kazalniki 

razvrščajo v skupine. V teoriji najdemo več različnih razvrstitev računovodskih kazalnikov. 

Računovodske kazalnike lahko ob upoštevanju vrste uspešnosti poslovanja delimi na 

(Duhovnik,  2002,  str.  143): – kazalnike  ekonomske  uspešnosti poslovanja  podjetja  (na 

podlagi ocene dobičkonosnosti kapitala podjetju napovemo dobičkonosnost kapitala v 

prihodnje); – kazalnike finančne uspešnosti poslovanja podjetja (na podlagi ocene finančne 

stabilnosti podjetja se presoja sposobnost podjetja poravnati  vse  svoje obveznosti in hkrati 

njegovo sposobnost financiranja potrebne rasti podjetja).   

 

Po Ehrbarju lahko kazalnike delimo glede na to, katere modele uporabljajo za presojanje 

uspešnosti. Pri tem imajo na voljo računovodski ali ekonomski model, ki se razlikujeta zaradi 

različne opredelitve  dobička  in  spremenljivk  vrednosti (Ehrbar,  1998, str. 70): pri 

računovodskem modelu je cena delnice kombinacija čistega dobička na delnico, rasti dobička 

in donosa na lastniški kapital; pri tem pa uporabljajo kazalnike uspešnosti, ki so vezani na te 

kategorije (na primer rast prodaje, rast dobička ali iz računovodskih podatkov izvedeni 

kazalniki uspešnosti); pri ekonomskem modelu se predvideva, da investitor spremlja le  denarni 

tok in tveganje tega denarnega toka.  

 

Računovodski model analizira podatke iz preteklosti, ekonomski model pa poskuša predvideti 

denarni tok, ki naj bi ga podjetje imelo v prihodnosti. Modela se razlikujeta tudi po tem, kako 

opredelita dobiček, ki je predviden za lastnike. Računovodski dobiček, imenovan tudi čisti 

dobiček ali dobiček, ki ga analizira računovodski model, še preden lastniki uresničijo planiran 
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donos, je preostanek, ki je na voljo za rezidualne terjatve lastnikov. Pri ekonomskem dobičku 

pa imamo opraviti z dobičkom lastnikov, ko so ti že uresničili zahtevan donos. Ob tem se 

položaj podjetja glede vrednosti sredstev v predhodnem obdobju ne sme poslabšati (Dillon, 

Owers, 1997, str. 34). Razliko v višini dobička lahko spremeni tudi različno upoštevanje 

stroškov kapitala. Računovodski model računa samo stroške dolžniškega kapitala, medtem ko 

ekonomski model stroške poveča tako za ceno dolžniškega kot za ceno lastniškega kapitala.  

 

Merjenja uspešnosti se danes izvajajo podrobneje in celoviteje. Potrebe po vse boljših podatkih 

o poslovanju podjetja so privedle do tega, da so začeli izboljševati dosedanje modele za 

ocenjevanje uspešnosti. Modelom, ki so analizirali na osnovi računovodskih kategorij, so začeli 

dodajati nefinančne podatke.  

 

V nadaljevanju podrobneje razlagam računovodski model in ekonomski model in model  

oziroma sistem uravnoteženih kazalnikov uspešnosti, ki sodi med sodobne modele merjenja 

uspešnosti.  

 

1.4.1 Računovodski model 

 

Analitiki pogosto uporabljajo računovodske kazalnike za izračune, ki jih delajo. Brez izračunov 

in analiz je ogromna količina podatkov, ki jih najdemo v računovodskih izkazih,  sama po sebi 

neinformativna. Če pa podatek, ki je sam po sebi neinformativen, primerjamo z drugim 

podatkom, ki je sam po sebi neinformativen, ga lahko kvalitativno ovrednotimo. Finančna 

analiza je običajno analiza računovodskih kazalnikov (Turk, 2000, str. 17).  

 

Za ključne informacije o finančnem stanju in uspešnosti podjetja, ki jih potrebujemo za 

računovodsko analiziranje, uporabljamo obračunske in predračunske podatke. 

 

Najpreprostejši del analize je izračun kazalnika. A izračun kazalnika in njihovo povezovanje še 

ni analiza. Za analizo je nujna še ocena primernosti njihove višine. Kar se lahko počne tudi 

tako, da se kazalniki medsebojno primerjajo (Duhovnik, 2002, str. 176): –  kazalniki različnih 

obračunskih obdobij v enem podjetju; – z normativnimi oziroma načrtovanimi vrednostmi; – 

med različnimi podjetji v eni panogi.  

 

Primerjava kazalnikov nam lahko pokaže spremembe po koncu poslovnega leta, ne pokaže pa 

nam razlogov, ki so pripeljali do teh sprememb. Vedno pa se lahko zgodi tudi napaka analitika, 

ki ne opazi neobičajnih, a hkrati pomembnih vplivov.  

 

Ravno zaradi tega je treba kazalnike  meriti v več zaporednih obračunskih obdobjih, da bi 

opazili in izničili neobičajne vplive in spremembe v posameznih obdobjih (Duhovnik, 2002, 

str. 176). Težava na katero opozarja strokovna literatura je, da ne obstajajo normativi za 

posamezni kazalnik in njegovo optimalno vrednost. Mogoči so izračuni povprečja znotraj 

panoge, kar je lahko uporaben normativ znotraj ene panoge. Ni pa tak izračun uporaben za 

medpanožno primerjavo oziroma analizo (Duhovnik, 2002, str. 177).  
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Glede na opisane težave oziroma omejitve lahko kazalnike kljub svoji enostavnosti označimo 

za precej zapleteno orodje analiziranja uspešnosti poslovanja podjetja. Zato se nam lahko hitro 

zgodi, da sprejmemo napačno poslovno odločitev.  

 

Podrobna analiza uspešnosti poslovanja zahteva uporabo več različnih kazalnikov hkrati, ki jih 

lahko tudi medsebojno povežemo. Na ta način je mogoče ugotoviti, kako vplivajo drug na 

drugega. Najboljši način, da se izognemo napačnim odločitvam, je, da analiziramo več 

računovodskih kazalnikov hkrati ter pri tem upoštevamo njihovo medsebojno odvisnost, 

dopolnjevanje in pojasnjevanje.  

 

Eno prvih podjetij, ki je začelo uporabljati sistem povezanih kazalnikov, je ameriška družba I. 

E. Du Pont de Nemours & Company. Kot izhodiščni kazalnik je vzela dobičkonosnost kapitala 

(angl. Return on Equity – ROE) in okoli njega v piramidno obliko zbrala ostale logično 

povezane kazalnike.  

 

Vsako podjetje, tudi medijsko, si želi čim višji dobiček, zato so kazalniki dobičkonosnosti 

najpomembnejši in največkrat uporabljeni kazalnik. S pomočjo kazalnikov dobičkonosnosti 

prepoznamo samo delovanje ter sposobnost in učinkovitost poslovodstva, ki je odgovorno za 

dolgoročni dobiček. Dejavniki, ki lahko vplivajo na dolgoročni dobiček, pa so: implementiranje 

novih izdelkov, večanje tržnega deleža, sodelovanje z drugimi podjetji, rast prodaje itd.  

 

1.4.1.1 Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala (ROE) 

  

Koeficient čiste dobičkonosnosti kapitala je opredeljen kot razmerje med čistim dobičkom 

oziroma čisto izgubo in povprečnim kapitalom. Vsak lastnik si želi čim večjo dobičkonosnost, 

torej čim višje donose na vložena finančna sredstva. To je za lastnike najpomembnejši kazalnik 

in zato največkrat uporabljen, saj z njim dobimo odgovor na to, kako uspešno poslovodstvo 

upravlja s premoženjem lastnikov. Dobičkonosnost kapitala se lahko dosega na različne načine.    

 

Dobičkonosnost kapitala je višja tam, kjer je višja dobičkovnost prihodkov, kjer se hitreje  

obračajo celotna sredstva in kjer je manjši delež kapitala v financiranju. Ob tem je treba biti 

pozoren na medsebojno odvisnost različnih kazalnikov, saj lahko imajo nekateri pozitivni 

premiki na enem področju negativne posledice pri drugem. Poslovodstvo lahko z večjim 

zadolževanjem zmanjša delež kapitala v financiranju in tako poveča dobičkonosnost kapitala, 

vendar se s tem podjetje izpostavi veliko večjemu tveganju.  

 

Kako se prevelika izpostavljenost tveganju z zadolževanjem lahko konča, smo videli ob 

nastanku finančne krize, ko je precejšnje število prezadolženih slovenskih podjetij končalo v 

stečaju. Zato je bolj zdrav način za izboljšanje dobičkonosnosti kapitala, ko povečamo 

dobičkovnost prihodkov ali izboljšamo učinkovitost upravljanja celotnih sredstev, brez 

agresivne politike financiranja.  
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1.4.1.2 Koeficient čiste dobičkonosnosti sredstev (ROA)  

 

Uspešnost poslovodstva pri upravljanju s sredstvi, merimo s koeficientom čiste 

dobičkonosnosti sredstev, ki ga dobimo kot razmerje med čistim dobičkom in povprečnimi 

sredstvi. Pove, koliko dobička podjetje zasluži z obstoječimi sredstvi. Dobičkonosnost sredstev 

je višja tam, kjer je višja dobičkovnost prihodkov in hitrejše obračanja sredstev.  

 

1.4.2 Ekonomski model  

 

Predpostavka ekonomskega modela je, da vlagatelje zanimata le denarni tok, ki ga bo podjetje 

ustvarilo, in stopnja tveganosti tega. Ob tem pa ekonomski model sešteva stroške dolžniškega 

in lastniškega kapitala, torej računa s celotnimi stroški kapitala (Košir, 2003, str. 31).   

 

Pri izračunih upoštevajo ekonomski dobiček in ne računovodskega, ki ga uporabljajo kazalniki 

računovodskega modela. Ekonomski dobiček se od računovodskega bistveno razlikuje 

predvsem zaradi dveh temeljnih načel (Bergant, 1998, str. 94): – za razpoložljivimi celotnimi 

sredstvi je treba ustvariti toliko, da se pokrijejo vsi stroški do virov financiranja, kar pomeni, 

da je treba zaslužiti tudi za strošek kapitala, ki je odvisen od dobičkonosnosti drugih mogočih 

naložb ob enakem tveganju; – ekonomski dobiček upošteva le osnovno poslovanje brez 

nepričakovanih oziroma občasnih prihodkov, kajti le ekonomski dobiček na podlagi osnovnega 

posla dolgoročno povečuje tržno vrednost delnice.  

 

Med kazalnike ekonomskega modela uvrščamo tržno dodano vrednost (MVA), ekonomsko 

dodano vrednost (EVA), denarni tok iz poslovanja, delež dodane vrednosti v prihodkih od 

prodaje in kazalnike tržne vrednosti. 

 

1.4.2.1 Tržna dodana vrednost (MVA)  

 

Poslovne finance poslovodstvu podjetja kot osnovni cilj narekujejo maksimiranje vrednosti 

podjetja s  pomočjo vloženega lastniškega kapitala. Povečanje vrednosti vloženega kapitala 

imenujemo tržna dodana vrednost ali MVA (angl. Market Value Added – MVA) (Riceman, 

Cahan, Lal, 2002, str. 539).  

 

Tržno dodano vrednost (MVA) dobimo tako, da od tržne vrednosti lastniškega kapitala 

odštejemo knjigovodsko vrednost lastniškega kapitala. 

 

Vsi vložki v podjetje od njegove ustanovitve, vse dokapitalizacije, vsi zadržani dobički in vse 

ustvarjene rezerve pomenijo knjigovodsko vrednost. Tržna vrednost podjetja pomeni, za koliko 

bi lahko podjetje prodali, upošteva pa tudi zadolženost podjetja in perspektive za poslovanje ter 

s tem povezana tveganja (Savič, 2001, str. 39). 

Ko podjetje raste, to ne pomeni hkrati tudi avtomatskega povečanja vrednosti podjetja. Rast 

podjetja povečuje vrednost podjetja takrat, ko je stopnja povečanja vrednosti podjetja večja od 

stopnje povečanja stroškov vloženega kapitala (angl. Net Present Value  –  NPV ali neto  

sedanja  vrednost  prihodnjega poslovanja mora biti večja od 0). Tržna dodana vrednost kaže, 
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ali le poslovne odločitve poslovodstva v investicije ustvarjajo vrednost, ki imajo pozitivno neto 

sedanjo vrednost (Košir, 2003, str. 32). 

 

Model tržne dodane vrednost lahko uporabljajo le tista podjetja, ki kotirajo na borzi in se z 

njimi javno trguje. Še ena slabost pa je ta, da tržna dodana vrednost kaže rezultate celotnega 

poslovanja podjetja, ne pa posameznih poslovnih odločitev.  

 

Ekonomska  dodana vrednost (angl. Economic Value Added – EVA) ocenjuje poslovanje v 

tekočem oziroma proučevanem letu.  

 

1.4.2.2 Ekonomska dodana vrednost (EVA) 

  

Model ekonomske dodane vrednosti ali EVA analizira uspešnost poslovanja skozi oči lastnika 

podjetja, kjer sta najpomembnejša tveganje in pričakovana donosnost. EVA temelji na konceptu 

ekonomskega dobička, zato je njen poudarek na splošnih principih maksimiranja vrednosti 

premoženja. Za povečanje vrednosti premoženja je nujen pogoj, da  dobičkonosnost na enoto 

kapitala presega stroške vloženega kapitala. O'Hanlon in Peasnell (Riceman, Cahan, Lal,  2002, 

str. 539) pravita, da je EVA odvisna od dobičkonosnosti sredstev v določenem časovnem 

obdobju, višine vloženega kapitala in stroškov tega kapitala, pri čemer uporabljajo samo 

dobiček iz poslovanja.  

 

Zato lahko sklepamo, da se EVA lahko poveča: – z realizacijo projektov, ki imajo 

dobičkonosnost višjo od stroška kapitala; – z večjo učinkovitostjo, s čimer dosežemo višje 

dobičke z obstoječim kapitalom (povečanje ROA); – z opustitvijo investicij, ki ne dosegajo 

dobička oziroma je nižji od stroška kapitala. 

  

Podjetja, ki bodo znala povečati svojo vrednost oziroma bodo znala vlagateljem povečati 

vrednost vloženega kapitala, bodo lahko na trgu dobila svež kapital. Višina donosa, ki ga 

pričakujejo vlagatelji, je odvisna od pričakovanega tveganja. Večje je tveganje, višji so 

zahtevani donosi. Donos mora biti višji od pričakovanega donosa, če hočemo povečevati 

vrednost svojih sredstev. Donos, ki je enak pričakovanem, samo ohranja vrednost vloženih 

sredstev. Vlagateljev dobiček je za podjetje strošek kapitala. Strošek lastniškega kapitala je 

donos, ki ga pričakujejo vsi, ki so vložili kapital v podjetje. Poznamo več vrst dolgoročnih virov 

financiranja, zato si pomagamo z izračunom tehtane povprečne cene kapitala (angl. Weighted 

Average Cost of Capital – WACC) (Rejc, 1999, str. 58).   

 

Z izrazom lastniška premija ali premija za tveganje označimo presežek povprečnega donosa na 

trgu nad netveganim posojilom. V razvitih gospodarstvih je ta nekje med pet in deset odstotki. 

Stroške lastniškega kapitala lahko ocenimo po različnih metodah. Najpogosteje se uporabljajo 

naslednje tri (Brigham, Gapenski, 1996, str. 150): metoda CAPM; metoda donosa na obveznico 

plus premija; metoda diskontiranih denarnih tokov. Vse tri so lahko predmet napak, ko se 

uporabljajo v realnem življenju, zato ni nobena dominantna. 
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1.4.2.3 Netodenarni tok in prosti denarni tok  

 

Če razumemo citat iz revije Economist: »Denar je dejstvo, dobiček je mnenje«, lahko 

razumemo, zakaj je denarni tok vse bolj pomemben pri finančnem analiziranju (Rejc, 1999, str. 

64).  

 

Temeljite analize računovodskih izkazov podjetja, brez upoštevanja denarnega toka, si je  danes 

nemogoče zamisliti. Poslovodstvo lahko v veliki meri vpliva na višino dobička. Odhodki in 

prihodki se lahko knjižijo tudi brez transakcij s tretjimi osebami. Nasprotno pa so zneski 

denarnega toka vedno rezultat transakcij s tretjimi osebami. Ravno zato, da bi zmanjšali vpliv 

subjektivnih računovodskih meril, se je zelo razvil izkaz finančnega izida (Slapničar, 2003, str. 

20).   

 

Neto oziroma čisti denarni tok predstavlja vsoto denarnih sredstev, ki jih podjetje ustvari v 

poslovnem letu in je kot tako na voljo lastnikom podjetja. Za izračun neto denarnega toka  

uporabljamo naslednjo enačbo, ki pojasnjuje odnos med čistim dobičkom in denarnim tokom 

podjetja (Brigham, Daves, 2004, str. 197): neto denarni tok dobimo, ko od čistega dobička 

odštejemo prihodke, ki nimajo narave prejemkov in prištejmo odhodke, ki nimajo narave 

izdatkov.   

 

Primer odhodka, ki nima narave izdatka je amortizacija. Amortizacija zmanjšuje čisti dobiček,  

vendar ni izplačana z denarjem, tako da jo prištejemo k čistemu dobičku, ko računamo neto 

denarni tok (Brigham, Daves, 2004, str. 197).  

 

Prosti denarni tok (angl. free cash  flow) je izraz za celotni denarni tok  po obdavčenju, ki je 

namenjen tako lastnikom – delničarjem (lastniški kapital) kot dolžnikom (dolžniški kapital), 

skratka vsem lastnikom kapitala.  

 

1.4.2.4 Kazalniki tržne vrednosti  

 

Pri kazalnikih tržne vrednosti analiziramo razmerje med vrednostmi ekonomskih kategorij iz 

računovodskih izkazov s tržno vrednostjo delnice. Izračun je mogoč, če poznamo tržno 

vrednost delnic. To je mogoče le takrat, ko je podjetje uvrščeno na borzo in se lahko z njegovimi 

delnicami prosto trguje. Ravno trgovanje z delnicami na borzi pa pomeni, da se kazalci tržne 

vrednosti spreminjajo pogosteje kot drugi kazalci. Spremembe se dogajajo praktično na dnevni 

ravni (Sekavčnik, 1998, str. 29).   

 

Damodaran (2001, str. 262) kazalnike razdeli v tri skupine, in sicer: v prvo poveže kazalnike, 

ki jih računamo na podlagi dobičkov, v drugo skupino da kazalnike, ki jih pridobivamo iz  

knjigovodskih vrednostih, v tretjo skupino pa sodijo kazalniki, izračunani na podlagi  

prihodkov. 
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1.4.2.5 Delež dodane vrednosti v prihodkih od prodaje  

 

Podatek o tem, koliko je podjetje ustvarilo z delom oziroma poslovnimi odločitvami, dobimo z 

izračunom dodane vrednosti. Uspešnost poslovanja se ocenjuje z deležem dodane vrednosti 

podjetja v kosmati vrednosti prodaje. Tako izvemo, kolikšen delež predstavlja novo ustvarjena 

vrednost. Pri tem se ne upošteva stroškov kapitala.  

 

2 ANALIZA TRGA MEDIJEV V SLOVENIJI 
 

2.1 Pomen opredelitve trga  
 

V kolikor želimo pravilno ugotoviti tržno koncentracijo, moramo ob proučevanju splošnega 

stanja in obnašanja podjetij na trgu najprej pravilno opredeliti sam trg (Shepherd, 1990, str. 47). 

Največkrat ga opredelimo z vrsto izdelka ali geografskim območjem. Križna elastičnost je tisti 

pripomoček, s katerim lahko določimo mejo trga glede na vrsto izdelka ali storitve. Pomagamo 

si z lastnostmi izdelka v očeh potrošnikov, s proučevanjem gibanja cen produktov in seveda s 

poznavanjem trga kot celote. Na geografsko območje trga vpliva doseg prodaje produktov in 

kako dolgo pot je kupec pripravljen narediti za sam nakup. Natančne meje trga je težko določiti. 

Zato nobeno od obeh meril ni idealno, vendar sta uporabni za lažje določanje meja trga.  

 

Glede medijskega trga velja bolj kot na geografske meje biti pozoren na meje jezika. Slovenski 

mediji imajo svojo naravno oviro v jeziku, ki ga govori in razume samo okoli dva milijona 

ljudi. Zato lahko zapišemo, da je trg za slovenske medije tam, kjer govorijo slovensko. Radijski 

in televizijski mediji imajo omejitve tudi s frekvenco, ki jo podeljuje država. Vendar je danes 

vse več internetnih in kabelskih televizij in radiev, ki te težave ne poznajo več. Internetni mediji 

lahko svoj trg opredelijo kot povsod po svetu, kjer govorijo slovensko. Po drugi strani pa imajo 

internetni mediji hkrati tudi konkurenco v svetovnih in balkanskih medijih, saj Slovenci v 

povprečju zelo dobro govorijo tuje jezike. Slovenščino razen Slovencev pa razume zelo malo 

ljudi. 

 

2.2 Analiza strukture trga medijev v Sloveniji 
 

Podjetja običajno nimajo direktnega vpliva na tržno strukturo, ki je odvisna od številnih 

dejavnikov. Na strukturo trga vplivajo tako zunanje spremenljivke kot tudi notranja struktura 

podjetij, ki je posledica ciljev in motivov odločevalcev v podjetjih. V konkurenčnih pogojih je 

trg edina determinanta obnašanja podjetij, ki jo določajo zunanji dejavniki. To pomeni, da se 

podjetja prilagajajo tržnim spodbudam. Podjetja s tržno močjo v monopolu ali oligopolu lahko 

zavestno vplivajo na tržne rezultate. S svojo močjo lahko vplivajo na cene, učinkovitost, 

inovativnost in podobno.  
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2.2.1 Determinante tržne strukture 

 

S svojimi strateškimi odločitvami poskušajo podjetja pridobiti konkurenčno prednost pred 

drugimi, hkrati pa vplivajo na tržno strukturo. V tem poglavju obravnavam in analiziram število 

ponudnikov, politiko diferenciacije izdelkov oziroma storitev, nato pa vstopne ovire oziroma 

velikost začetnega kapitala, potrebnega za začetek poslovanja medijskega izdajatelja.  

 

2.2.1.1 Število ponudnikov 

 

Med ponudniki na medijskem trgu je po evidenci Razvida medijev na ministrstvu za kulturo 

evidenčno vpisanih 2021 različnih medijev (na dan 8. april 2016). V Pregledu medijske krajine 

v Sloveniji (2014), ki ga je izdalo ministrstvo za kulturo, so ugotovili, da število medijev vsako 

leto narašča. Leta 2007 jih je bilo 1356, leta 2013 pa že 1844. Nenehno se sicer dogajajo tudi 

izbrisi, zato je dejansko stanje malce drugačno. Leta 2013 je bilo delujočih medijev v Sloveniji 

dejansko 1787.  

 

Tabela 8: Pregled razvida medijev 

 

Leto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Evidenčno 

stanje 
1.356 1.399 1.486 1.584 1.682 1.765 1.844 

Dejansko 

vpisani 
1.230 1.325 1.409 1.513 1.615 1.697 1.787 

Televizijski 66 69 79 86 95 102 108 

Radijski 105 107 110 112 113 116 116 

Tiskani 896 939 984 1036 1083 1117 1151 

Elektronski 163 210 236 279 324 362 412 

 
Vir: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Pregled medijske krajine v Sloveniji, 2014, str. 9. 

 

Glede na številke v Razvidu medijev bi lahko rekli, da imamo v Sloveniji v medijski panogi 

opraviti s popolno konkurenco. Ob dejstvu, da vse medije uvrstimo v eno panogo ne glede na 

vrsto medija. Čeprav vsi mediji na različnih platformah konkurirajo med sabo, si nekateri mediji 

konkurirajo bolj (več o tem v naslednji točki, ko govorimo o diferenciaciji proizvodov). Zato 

bom predstavil stanje medijev glede na različne nosilce informacij oziroma programa.  

 

Televizijskih medijev je najmanj. V letu 2013 jih je bilo 108. Vzroke za to lahko vidimo v 

visokih zagonskih stroških, včasih pa so bile problem tudi frekvence. Z digitalizacijo in 

razvojem interneta ter internetne televizije pa so frekvence vse manj pomemben dejavnik. 

Glede na podatek, da imamo več kot 100 televizijskih medijev, bi moral slediti sklep, da obstaja 

na področju televizijskih medijev v Sloveniji popolna konkurenca, vendar ni tako. V bistvu 
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imamo duopol, kjer sta glavna protagonista Produkcija Plus s svojimi programi POP TV, Kanal 

A, Brio, Kino in RTV Slovenija s 1., 2. in 3. programom. To duopolnost bi lahko ogrozil Planet 

TV. Glede na gledanost je na dobri poti, vprašanje pa je ali bo lahko posegel tudi na prihodkovni 

strani. Vendar pa se zadeve lahko hitro spremenijo. Govoril sem že o internetni televiziji in 

ponudnikih televizijskih kanalov preko interneta. Z razvojem ponudbe se morajo slovenske 

televizijske postaje vse bolj boriti za svoje gledalce, in to ne le s slovensko konkurenco, temveč 

s svetovno. Borba pa je tudi za oglaševalce, saj tehnologija omogoča lokalno oglaševanje tudi 

na programih, ki niso sproducirani v Sloveniji.    

 

Število radijskih postaj z leti ne narašča prav veliko. Številka se je ustalila pri malo več kot 100. 

Zadnji podatek je, da imamo v Sloveniji 116 radijskih postaj, kar je posledica dejstva, da je 

število radijskih frekvenc omejeno. Kot poročajo v Pregledu medijske krajine v Sloveniji so 

praktično vse frekvence, do katerih ima Slovenija pravico, že podeljene. Pri radijskih postajah 

imajo veliko vlogo lokalne radijske postaje in nišne radijske postaje, kot je Radio Ognjišče. Po 

številu radijskih postaj sodeč bi lahko trdili, da gre za popolno konkurenco, čeprav so z leti 

nastale t.i. radijske mreže. V Sloveniji trenutno oddaja  pet regionalnih radijskih programskih 

mrež: radijska mreža Radio 1, radijska mreža Radio 94,  radijska mreža lokalnih radijskih 

programov Primorski val, radijska mreža Radio Center in  radijska mreža Radio Antena. Svoje 

tri programe ima tudi javni radio servis RTV Slovenija. Radio Ognjišče pa se lahko pohvali s 

pokritostjo po vsej Sloveniji.  

 

Ob številu tiskanih medijev v Sloveniji (1151) lahko takoj rečemo, da gre za popolno 

konkurenco. Vendar pa so ti mediji zelo različni med seboj. Pri primerjanju samega izdelka, 

težko rečemo, da so konkurenca. Res pa je, da konkurirajo za bralčev čas, saj imajo ljudje vedno 

manj časa za branje tiska, in za oglaševalce, ki imajo zelo omejene proračune za Slovenijo.  

 

Dnevno-informativni časopisi so Delo, Slovenske novice, Dnevnik, Večer in Svet24. Kot 

dnevni časopis izhajajo tudi poslovni dnevnik Finance, športni dnevnik Ekipa SN in lokalni 

Primorski dnevnik.  

 

Pri tednikih so zadeve že bolj specializirane. Politično-informativna sta dva, in sicer Mladina 

in Reporter. »Splošnoljudska« sta Nedeljski Dnevnik in Nedeljske novice. Potem pa je tu še 

kup revij z lahkotnejšo in rumeno tematiko. Za vsako nišo obstaja izbira dveh ali treh različnih 

edicij, kot denimo Lady in Nova, čeprav še ni povsem jasno, kako se bo razpletla zgodba z 

blagovnimi znamkami propadlega podjetja Delo revije.  

 

Za tisk kot celoto lahko rečemo, da gre za popolno konkurenco. Vendar pregled produktov 

pokaže, da gre bolj za oligopole, največkrat pa celo za duopole. Tudi monopole (imamo samo 

en športni dnevnik, samo en poslovni dnevnik…). 

 

Pri spletnih oziroma elektronskih medijih število novonastajajočih medijev ekstremno narašča. 

Od leta 2007, ko jih je bilo 163, se je njihovo število v letu 2013 povzpelo na 412. Čeprav so 

profili teh medijev, ki pokrivajo različne vsebine, različni, pa lahko trdimo, da gre v tem 

primeru za popolno konkurenco. Način, kako bralci berejo internetne medije, je namreč 
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drugačen od tiska. Lahkotnost dostopa do drugega medija, do naslednje zgodbe, do nove 

informacije je takšna, da se zelo težko zgradi neka lojalnost mediju v smislu, da se vse 

informacije dobijo pri enem ponudniku. Zelo enostavno in brez veliko napora se lahko dobi 

gospodarska tema pri enem ponudniku, politična pri drugem, športna pa spet pri tretjem. Poleg 

tega je tu še konkurenca svetovnih medijev. Bralec ne izbira več medija, temveč točno določeno 

temo ali zgodbo. V bistvu je konkurenca tako velika, da so si tudi zgodbe v enem mediju že 

konkurenca.   

 

2.2.1.2 Diferenciacija izdelkov (storitev) 

 

Mediji oziroma medijske storitve se diferencirajo z različnim podajanjem informativnih vsebin 

in oglaševanja.  

 

Mencej (2010, str. 101) je na podlagi razgovorov s predstavniki manjših lokalnih radijskih 

postaj za radijski trg ugotovil, da ti v radijskih postajah javnega zavoda RTV praktično ne vidijo 

resne konkurence. Lokalne radijske postaje se prilagajajo lokalnim poslušalcem in 

oglaševalcem. V regijah, kjer oddaja več radijskih postaj, lahko opazimo večjo stopnjo 

diferenciacije radijskih vsebin. Radio Ognjišče je primer radijske postaje, ki oddaja pretežno 

verske vsebine. Imeli smo Radio Poslovni val, ki je predvajal velik delež novic iz 

gospodarskega okolja, Radio Šport pa je nagovarjal športno občinstvo z vsebinami iz sveta 

športa, vendar sta prenehala oddajati. Danes bi lahko kot najbolj drugačen radijski medij 

označili Radio Študent ali Radio Rock.  

 

Pri tiskanih dnevno-informativnih medijih lahko najdemo nekaj vsebinsko diferenciranih 

medijev. V Sloveniji tako izhaja dnevni časopis za športne navdušence Ekipa SN, za poslovne 

teme je specializiran časopis Finance, za lokalne primorske teme pa skrbijo pri Primorskih 

novicah. Ostali dnevnoinformativni časopisi so splošne narave in bi jih lahko razlikovali po 

politični orientiranosti. Slovenski mediji nimajo te navade, da bi svojo politično orientiranosti 

izkazovali deklarativno. Predvsem slovenski politiki radi medijem določajo politični predznak. 

Slovenski mediji, vsak zase, pa menijo, da so bolj kot ne sredinski.  

 

Malo drugače je pri politično-informativnih tednikih. Mladina svoje naklonjenosti levi politični 

opciji in Reporter svoje naklonjenosti desni politični opciji ne skrivata.  

 

Televizije lahko razlikujemo bolj po njihovih namenih. Delimo jih na komercialne in javno 

televizijo. Slovenska javna RTV hiša na svoji spletni strani o svojem delovanju pravi: »RTV 

Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki opravlja javno 

službo na področju radijske in televizijske dejavnosti, z namenom zagotavljanja demokratičnih, 

socialnih in  kulturnih potreb državljanov Republike Slovenije in Slovencev po svetu, 

pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, italijanske in 

madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter druge dejavnosti v skladu z zakonom o 

RTV Slovenija.«  
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Ker so financirani predvsem iz prispevka, ki je za prebivalce Slovenije obvezen, so jim tudi 

določene naloge, ne glede na komercialno uspešnost. Pripravljajo pet televizijskih in osem 

radijskih programov: »Skladno z zakonom o RTV Slovenija mora javni zavod pripravljati dva 

nacionalna televizijska programa, tri nacionalne radijske programe, radijske in televizijske 

programe regionalnih RTV-centrov v Kopru in Mariboru, po en radijski in televizijski program 

za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost ter radijske in televizijske oddaje za 

romsko etnično skupnost, radijske in televizijske programe za slovenske narodne manjšine v 

sosednjih državah ter za slovenske izseljence in zdomce, radijske in televizijske programe za 

tujo javnost ter teletekst internetni in mobilni portal. Poleg tega mora RTV Slovenija pripravljati 

tudi poseben nacionalni televizijski program, namenjen neposrednim prenosom in predvajanju 

posnetkov sej Državnega zbora Republike Slovenije in njegovih delovnih teles.« 

 

Komercialne televizije pa vse svoje prihodke pridobijo na trgu. Njihovo preživetje je odvisno 

od njihove poslovne uspešnosti. Dobra gledanost ni dovolj, saj ne prinaša nujno tudi enako 

dobrih poslovnih rezultatov. V Sloveniji lahko gledalci trenutno gledajo POP TV in Kanal A, 

ki sta v lasti podjetja Produkcije Plus, Planet TV, ki je v lasti Antenna TV SL, in TV3 Medias, 

ki je last Pink SI d.o.o. Ostali televizijski kanali so bolj nišni, denimo TV Golica, ali pa so 

programi lokalnega pomena. Novičarska televizija Nova24, ki je nastala s pomočjo politične 

stranke SDS, si šele poskuša prebiti med najbolj gledane.    

 

2.2.1.3 Vstopne ovire in velikost začetnega kapitala 

 

Glavni vir nekonkurenčnega obnašanja podjetij so ovire za vstop novih podjetij v panogo. Brez 

prostega vstopa obstaja možnost, da obstoječa podjetja začnejo zaračunavati ceno, ki je višja 

kot bi bila na konkurenčnem trgu. V kolikor podjetja s tržno močjo uporabljajo svojo moč za 

postavljanje vstopnih ovir, tržna struktura ne bo več posledica prostega delovanja trga. 

Potencialni novi konkurenti bodo pred vstopom v panogo analizirali obstoječe konkurente 

oziroma obstoječa podjetja. Analizirali bodo njihovo obnašanje v preteklosti ob poskusu vstopa 

novih konkurentov v panogo glede na stanje in dostop do likvidnih sredstev ter rast panoge. 

Dominantna podjetja na trgu postavljajo različne ovire za vstop na trg (Cabral, 2000, str. 261–

285): – pospešujejo prodajo, inovirajo, cenovno diskriminirajo; – vzdržujejo odvečne 

kapacitete, ki jih aktivirajo, če se pojavijo potencialni konkurenti; – povečujejo prodajne stroške 

zato, da pridobijo lojalnost potrošnikov; – razvijajo patente; – kupujejo njim konkurenčna 

podjetja ali pa se z njimi povezujejo; – diferencirajo proizvodnjo. 

 

Število potencialnih podjetij na trgu in hitrost njihovega vstopa vpliva na obnašanje podjetij na 

tem trgu. Zelo verjetno je, da bo podjetje, ki je samo na trgu, postavilo tako ceno, ki bo 

odganjala oziroma destimulirala vstop novim podjetjem. Na oligopolnem trgu pa je to mogoče 

storiti le, če so podjetja sposobna kartelnega dogovora o enotni cenovni politiki. Kartelni 

dogovor pa je mogoč, če so izračunali, da si niso konkurenca oziroma, da konkurenca med njimi 

ni pomembna.  

 

Politiki oziroma politične stranke so zelo zainteresirane za nadzor medijskega prostora in za 

vplivanje na javno mnenje. Privlačnost radijske panoge zelo zmanjšuje način pridobivanja 
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frekvenc in dovoljenj, za kar je potrebno veliko časa. Potencialni novi medij bo od že obstoječih 

težko programsko drugačen, kar je še ena vstopna ovira pri pridobitvi nove frekvence, 

pridobivanju novih poslovnih partnerjev in vstopu na radijski trg.  

 

Ustanovitev televizije v Sloveniji je z razvojem digitalne platforme in razvojem ponudnikov 

IP-televizije postala lažja, kot je bila, ko so bile televizije odvisne samo od zemeljskih frekvenc. 

Televizijski kanali se do uporabnikov danes prenašajo na različne načine. Eden od načinov 

oddajanja je prek omrežja za digitalno prizemno oddajanje (DVB-T), ki ga upravlja javni zavod 

RTV Slovenija oziroma njihova enota Oddajniki in zveze. Poleg prizemnega oddajanja, ki ga 

lovimo s pomočjo anten, satelitskega sprejema ter omrežij kabelskih operaterjev, digitalna 

televizija za transportno omrežje izkorišča tudi telekomunikacijska omrežja.  

 

Pri tem uporablja internetni protokol, od katerega je tudi dobila svoje ime oziroma kratico IP-

TV. IP-televizija navadno uporablja širokopasovna omrežja, ponudnik pa pri tem zagotavlja 

ustrezno kakovost storitve (QoS) in skrbi, da ima signal digitalne televizije denimo prednost 

pred drugimi oblikami komunikacij. To je nujno potrebno, saj bi bila sicer uporabniška izkušnja 

precej okrnjena – slika bi se »kockala«, zatikala, prekinjala in podobno. Internetna televizija, 

včasih imenovana tudi Web TV, pa na drugi strani kot transportno omrežje uporablja kar 

medmrežje samo, večina storitev televizijskih prenosov pa kot tehnologijo uporablja protokol 

UDP.  

 

V zadnjem času se sicer pri distribuciji televizijskih vsebin vse bolj uveljavljajo tudi omrežja 

za izmenjavo podatkov med uporabniki (peer-to-peer; P2P). Uporabniki do vsebin dostopajo 

prek internetnih domen/naslovov. Ker ponudnik vsebin seveda ne more nadzorovati svetovnega 

spleta, je kakovost storitve odvisna predvsem od kakovosti uporabnikove internetne povezave.  

 

Poleg že omenjenih razlik obstaja tudi več tehničnih podrobnosti, po katerih se IP-televizija 

loči od internetne. Ponudniki IP-TV oddajajo več kanalov hkrati, internetna TV pa ponuja le po 

eno pretočno povezavo do uporabnika. Prav tako se storitve IP-TV večinoma nanašajo na 

namenske naprave, sprejemnike, ki jih imajo uporabniki ob TV (tako imenovani set-top-boxi, 

STB).  

 

Internetno TV pa spremljamo predvsem na računalniških zaslonih. Seveda IP-TV oddajanje z 

ustrezno programsko opremo razvozla sleherni računalnik z omrežno povezavo, prav tako pa 

znajo nekateri sodobni STB spremljati tudi programe internetnih TV postaj. Ta razvoj 

tehnologije je omogočil, da se je ponudba televizijskih oziroma video vsebin lahko zelo 

povečala. Televizija danes nima več konkurence samo med televizijskimi postajami, ampak 

tudi v YouTube kanalu, ki mu ravno ponudba IP-televizije omogoča gledanje tudi na 

televizijskih kanalih v dnevni sobi vsakega doma.  

 

To pa pomeni, da so investicijski stroški lahko zelo nizki. Po drugi strani, pa so stroški, ki so 

potrebni za zagon »prave« televizije, še vedno ogromni. Zlasti če se novi ponudnik televizijskih 

vsebin odloči ponujati tudi informativni program. Pri zagonu zadnje tovrstne televizije pri nas 

Planet TV so načrtovali vložiti od 10 do 15 milijonov evrov (STA), do trenutka, ko naj bi 
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televizija začela poslovati pozitivno. Danes po nekaj več kot treh letih lahko vidimo, da je bilo 

treba vložiti veliko več. Ni pa še jasno, ali bo televiziji sploh uspelo doseči pozitivni rezultat.   

 

Dovoljenje za opravljanje radijske dejavnosti podeljuje Agencija za komunikacijska omrežja in 

storitve Republike Slovenije – AKOS (prej APEK). Pri tem sodeluje s svetom za radiodifuzijo. 

Najprej objavijo javni razpis za dodelitev radijske frekvence na razpisani oddajni točki, kamor 

se lahko prijavi pravna ali fizična oseba, ki je registrirana za opravljanje radijske in televizijske 

dejavnosti in je hkrati imetnik dovoljenja za opravljanje radijske in televizijske dejavnosti. Pred 

tem se mora vpisati v Razvid medijev pri ministrstvu za kulturo RS. Vsebinske zahteve so, da 

mora novi ponudniki radijskega programa oddajati lokalne vsebine na določenem območju. Na 

tedenski ravni so vsebinske zahteve določene v Pravilniku o merilih za opredelitev vsebin lastne 

produkcije (zakon o medijih). Januarja 2016 je državni zbor sprejel novelo zakona o medijih. 

Prišlo je do sprememb pri kvotah za slovensko glasbo. Določene so časovnice, kdaj morajo 

slovenski radii predvajati določene kvote. Delež slovenske glasbe je za javni radio 40 

odstotkov, za radio s programom posebnega pomena 25 odstotkov, za komercialni radio pa 20 

odstotkov. Ker so radii določene deleže večinoma opravljali v poznih, celo nočnih urah, so 

poslanci sprejeli zakon, ki določa tudi čas oddajanja slovenske glasbe. Slovenski radii morajo 

najmanj 60 odstotkov zakonsko določenih deležev predvajati med 6. in 19. uro.  

 

Za zagon radijske postaje naj bi potrebovali okoli 100.000 evrov (Mencej, 2010, str. 106). S 

tem denarjem bi lahko pokrili stroške za nabavo snemalne in oddajne opreme, za investicije v 

studijsko tehniko, računalnike, programsko opremo in tehnično oddajno-sprejemno 

infrastrukturo. 

 

Mencej (2010, str. 113) napoveduje integracijo manjših postaj z večjimi, ker manjše radijske 

postaje ne bodo imele dovolj sredstev za investicije v digitalizacijo. K temu je treba prišteti še 

prenasičenost radijskega trga v Sloveniji in vse hujšo konkurenco. Tako se bo povečala stopnja 

koncentracije trga radijskih postaj v Sloveniji.  

 

Za tiskanje prve številke nekega časopisa v Sloveniji, niti niso potrebni veliki stroški. Če 

predpostavimo, da ne bomo imeli svoje tiskarne. Težava pri večini novonastalih slovenskih 

dnevnih in tudi drugih tiskanih medijih je bila, da so imeli premalo denarja za »prepričevanje« 

svojih potencialnih bralcev in kupcev. Praktično vsi neuspešni projekti so bili pod pritiskom 

takojšnjega uspeha. Branje tiskanih edicij pa je zelo odvisno od navade. In navado je treba 

ustvariti. To pa zahteva čas in denar za nekajletno produkcijo in oglaševanje. Zagotovila, da bo 

nekajletno vlaganje dalo na koncu tudi finančne rezultate, pa ni.   

 

Še manj finančnega vložka pa je potrebnega za zagon internetnega medija. Oblikovno in 

tehnično rešitev lahko na WordPressu kupimo za nekaj deset evrov. Vsebina pa je odvisna od 

števila in kakovosti novinarjev. Strošek delovne sile je lahko zelo različen, odvisno od ambicij 

novega medija. Ali bo zaposlil uveljavljene novinarje, ali bo medij, ki bo odvisen od samo 

enega človeka … Težava pri nastajanju novega internetnega medija ni v stroških, temveč v 

prihodkih. Na internetu mediji za prihodke ne tekmujejo samo z drugimi slovenskimi mediji, 

ampak z vsem svetovnim spletom. Od Facebooka do Googla.    
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2.3 Analiza tržnega potenciala  
 

Tržniki trg opredelijo kot niz vseh dejanskih in morebitnih kupcev nekega produkta. Velikost 

je odvisna od števila kupcev, ki so pripravljeni kupiti produkt po ponujeni ceni na trgu. Poznajo 

potencialne, razpoložljive, ciljne in dejanske trge. Niz vseh porabnikov, ki pokaže zadostno 

raven zanimanja za ponudbo nekega produkta, tvori potencialni trg. Na razpoložljivem trgu 

imajo porabniki zanimanje, dohodek in dostop do ponujenega izdelka. Ko porabniki produkt 

dejansko kupijo, govorimo o dejanskem trgu (Kotler, 2004, str. 144). Analiziral bom porabo 

oziroma branost, poslušanost, gledanost na medijskem trgu. Na podlagi tega bom podal nekaj 

napovedi, s pomočjo katerih bi lahko ocenil potencial na medijskem trgu v Sloveniji.  

 

Analiza tržnega potenciala odgovori na vprašanje, katere so pravno zakonodajne omejitve, ki 

omejujejo dostop do posameznega trga in kakšen je potencial produkta. Dobimo odgovore o 

potrebah in željah porabnikov na določenem trgu, koliko znaša trenutna poraba določenega 

izdelka, kakšne so ključne posebnosti povpraševanja po našem izdelku ipd. (Kotler, 2004, 

str.145). 

 

2.3.1 Analiza konkurence  

 

Strateško planiranje in sam pomen vloge konkurence se v podjetju vse bolj upošteva. Zato je 

vse bolj upoštevana in pomembna analiza konkurence, ki je del konkurenčne strategije. Dobra 

analiza konkurence je dober temelj za izbiro ustrezne strategije podjetja. Vsaka analiza 

konkurence zasleduje tri najpomembnejše cilje (Pearce, 1991, str. 101): – opredeliti sedanje in 

prihodnje konkurente; – ugotoviti naslednje mogoče korake pri konkurentih; – biti podjetju 

temelj za razvoj učinkovite konkurenčne strategije.  

 

Celostna analiza konkurence poleg analize največjih in najpomembnejših konkurentov posebno 

pozornost namenja tudi podjetjem, ki danes še niso največji konkurenti, vendar bi to lahko 

kmalu postali. Celostna analiza ne zanemarja in ne podcenjuje mogočih konkurentov v 

prihodnosti. Spremembe v panogi in nasploh v okolju so danes tako hitre, da za podjetje ni 

nobena redkost spreminjanje že opravljenih analiz. Zato mora biti proces analiziranja 

konkurence nenehno prisoten.  

 

Steckel (1998, str. 120) pri analizi konkurence poudarja tri pomembne vidike analize dejanske 

in potencialne konkurence: 1. konkurenca je obravnavana široko, ker je odvisna od stopnje 

definiranosti porabnikovih potreb; 2. potrošnikovo vedenje definira in določa gibanje 

konkurence; 3. svoj vpliv na konkurenco imajo tudi posredniki na tržnih poteh.  

 

Brez dobrega poznavanja konkurence, kar je odločilnega pomena za podjetja, in upoštevanja 

teh spoznanj, podjetja ne morejo poslovati uspešno. Dobra analiza konkurence v panogi 

pomaga poiskati pomembne odgovore: kaj je gonilna sila konkurence, kaj trenutno naša 

konkurenca počne ali katera je šibka točka naše konkurence, kakšne so strategije poslovanja in 

cilji konkurence ter kateri so najmočnejši in najšibkejši konkurenti v panogi (Aaker, 2001, str. 

56). Analiziral bom konkurenco na slovenskem medijskem trgu in predstavil podatke o 
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najpomembnejših konkurentih v slovenski medijski panogi, kolikšen del medijskega trga 

zasedajo in  katere so njihove prednosti in slabosti.  

 

Tabela 9: Pomembnejši mediji in njihovi izdajatelji v Sloveniji 

 

VRSTA MEDIJA IME MEDIJA IZDAJATELJ 

Televizija TV Slovenija 1, TV Slovenija 

2, TV Slovenija 3 

Radiotelevizija Slovenija, 

javni zavod 

 POP TV, Kanal A, Brio, 

Kino, Oto, Voyo 

Produkcija Plus, d.o.o. 

 Planet TV Antenna TV SL d.o.o. 

 Šport TV 1,2,3 ASPN d.o.o. 

 TV3 Medias Pink SI d.o.o. 

 MTV Adria MTV Adria d.o.o. 

 Čarli TV Čarli d.o.o. 

 Imajo pravice za trženje za: 

Animal Planet, Discovery 

Channel, Discovery ID, CBS 

Reality, E! Entertainment, 

Minimax, SK1, SK2, SK3, 

TLC, Travel Channel, 

Universal Channel, Viasat 

History, Viasat Explorer, 

Viasat, TV1000 

Agencija za marketing CAS 

media d.o.o. 

 Sport Klub 1,2,3,4,5,6 IKO media PRO d.o.o. 

 TV Vaš kanal Televizija Novo mesto d.o.o. 

Radio Prvi program radia, Val 202, 

Ars 

Radiotelevizija Slovenija, 

javni zavod 

 Radijska mreža Radio 1 Radio Pro 1 d.o.o. 

 Radio Center RC marketing d.o.o. 

 Aktual, Salomon, Veseljak Radio glas Ljubljana d.d. 

 Radio Ptuj Radio tednik Ptuj d.o.o. 

 Radio City Radio City d.o.o. 

 Radio Center Radio Center d.o.o. 

 Radijska mreža Radio 1 Radio Pro 1 d.o.o. 

 Radio Ognjišče Radio Ognjišče d.o.o. 

 Radio Ekpres Megaline d.o.o. 

 Radio Capris Radio Capris d.o.o. 

Tisk Delo, Slovenske novice, 

Nedeljske novice, Nedelo 

Delo d.o.o. 

 Ekipa, Salomonov oglasnik, 

Salomonov ugankar… 

Salomon d.o.o. 

 Reporter Prava smer d.o.o. 

 Dnevnik, Nedeljski dnevnik, 

Razvedrilo 

Dnevnik d.d. 

          se nadaljuje 
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Tabela 9: Pomembnejši mediji in njihovi izdajatelji v Sloveniji (nad.) 

 

VRSTA MEDIJA IME MEDIJA IZDAJATELJ 

 Večer, Večer ob nedeljah Večer d.d. 

 Finance Časnik Finance d.o.o. 

 Avto magazin, 

Cosmopolitan, Elle, Lady, 

Jana, Lisa, Nova, Lea, 

Playboy, Sensa, Story 

Adria media Ljubljana d.o.o. 

 Lepota & Zdravje Videotop d.o.o. 

 Primorske novice Primorske novice d.o.o. 

 Gorenjski glas Gorenjski glas d.o.o. 

 Svet 24 Svet 24 d.o.o. 

 Mladina, Global, Monitor Mladina d.d. 

Spletni medij Siol.net TS media 

 Žurnal24.si Feniks media 

 

Glede na to, da je v Razvidu medijev vpisanih 2021 medijev bom predstavil nekaj 

najpomembnejših po lastnem izboru. Slovenska oglaševalska zbornica (SOZ) dela za tiskane 

medije dva projekta, skozi katera lahko vidimo, kako gre tiskanim medijem. Eno je branost, 

drugo merilo pa je revidirana prodana naklada. V Tabeli 10 vidimo, kako se je gibala branost 

slovenskih splošno-informativnih dnevnikov od leta 2007 do danes.  

 

Tabela 10: Branost slovenskih splošno-informativnih dnevnikov 2007–2015 (v tisočih) 

 

Dnevniki 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2014/2013 2015 

Delo 167 155 134 130 114 114 157 141 

Dnevnik 152 147 111 118 106   96 112   98 

Ekipa SN   40   35   38   37   23   27   26   50 

Finance   54   53   48   57   53   44   51   55 

Primorske novice   68   66   61   53   48   55   50   53 

Slovenske novice 352 350 318 318 311 305 336 314 

Svet24         58 118 

Večer 153 131 123 127 100   97 108   95 

Žurnal24 201 212 259 294 261 248 242  
 

Vir: Priloga 1.  

 

Založniki se na merjenja odzivajo različno. Nekateri si pustijo revidirati prodane naklade, 

nekateri pa raje skrivajo svoje prodajne rezultate. Ker so rezultati vedno slabši, je tudi vedno 

manj medijev, ki si želijo pregledne in transparentne meritve. Verjetno pa je to povezano tudi 

s stroški, saj je treba te meritve SOZ plačati.  

 

Branost je praktično vsem tiskanim dnevnikom do leta 2012 padala. Potem pa so pri merjenju 

upoštevali tudi bralce spletnih strani tiskanih dnevnikov, zaradi česar je izmerjena branost 
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zanihala nekoliko navzgor. Že naslednje leto se je trend padanja nadaljeval. Še huje je pri 

prodani nakladi. V Tabeli 11 se vidi padanje prodane naklade tiskanih dnevnikov. 

 

Tabela 11: Revidirana prodana naklada slovenskih dnevnikov 2007–2015 

 

Dnevniki 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Finance 12.112 13.690 13.080 12.375 12.416 11.171 10.268   8.922   8.081   6.894 

Večer 44.301 43.100 40.459 37.321 34.694 31.150 27.268 25.139 22.778 21.831 

Delo 64.469 61.687 56.343 52.700 49.253 45.440 40.126 35.089 32.364 29.903 

Slovenske 

novice 88.440 89.900 82.805 76.983 77.248 73.719 68.507 64.853 63.007 59.516 

Dnevnik 49.030 48.863 44.963 42.458 39.107 36.391 30.653 26.408 23.632 22.394 

Ekipa   6.890   6.843   6.153  5.507 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

 
Vir: Slovenska oglaševalska zbornica, Preglednica revidiranih prodanih naklad, 2016. 

 

Slika 2 pokaže, da je trend prodane naklade v obdobju od 2007 do 2016 vseskozi padajoč. 

 

Slika 2: Gibanje prodane naklade slovenskih dnevnikov 2007-2016 

 

 
 

Vir: Slovenska oglaševalska zbornica, Preglednica revidiranih prodanih naklad, 2016. 

 

Pri tedenski periodiki padci branosti niso tako veliki, vendar tudi tu branost pada, kar lahko 

vidimo v Tabeli 12. Leta 2012 so začeli tiskati Nedeljske novice, ki so v bistvu nedeljska izdaja 

Slovenskih novic. 
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Leta 2008 se je po sporu z vodstvom družbe Delo, ki je kupilo Mag, večina sodelavcev tega 

tednika odločila izdajati svojo tedensko revijo Reporter. Leta 2015 pa je nastal spor okoli 

blagovnih znamk Jana in Lady, kar je povzročilo nastanek Zarje, Zvezde in še nekaterih revij.  

 

Tabela 12: Branost slovenskih tednikov 2007-2015 (v tisoč) 

 

TEDNIKI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013/2014 2015 

Dolenjski list   49   51   52   56   49   45   42   38 

Nedeljske novice      180 165 102 

Nedeljski dnevnik 416 387 313 355 319 315 288 212 

Nedelo 151 150 129 157 134 133 131 99 

REVIJALNI TISK n.p.        
Jana* 128 112 111 125 123 119 117   97 

Lady* 225 208 224 223 215 205 163 131 

Mladina   78   69   63   59   59   60   62   56 

Vklop**          31 

Zarja**          90 

Zvezde**        138 

Nova   92   93   90   91   78   66 n.p. n.p. 

7 dni   50   45   32   38   35   28   34 n.p. 

Družina 123 115 107   97 n.p. n.p. n.p. n.p. 

Reporter    15   20   29 n.p. n.p. n.p. n.p. 

Lea   42   44   44   49   44   41 n.p. n.p. 

Lisa   81   78   65   60   54   49 n.p. n.p. 

 

Legenda: *Podatek za obdobje marec-junij  2015 

   **Podatek se nanaša na obdobje julij-december 2015 

   ***n.p. – ni podatka alil ni še obstajal 

 

Vir: Priloga 1. 

 

Pri revijalnem delu moram omeniti zaplete okoli blagovnih znamk Dela revij. NKBM je, ko se 

je podjetje Delo revije znašlo v stečaju, zaplenila vseh 44 blagovnih znamk, kot so Jana, Lady, 

Stop … Ker jih nihče ni želel kupiti, so jih oddali družbi Salomon.  

 

Po nekaj letih se je med NKBM in Salomonom zapletlo, sledila je prekinitev pogodbe o najemu. 

NKBM je potem nameravala blagovne znamke, po veliko nižji ceni, prodati Bojanu Požarju in 

poslovnežu Jocu Pečečniku.  

 

Vendar pa so pri Salomonu, kjer so ostali tudi vsi novinarji zaplenjenih revij, začeli izdajati 

»klone« revij.  

 

Nastale so Zarja, Zvezde, Vklop … Ali je to dovoljeno ali ne, zdaj odloča sodišče. Stare revije 

oziroma revije s starimi blagovnimi znamkami pa so prenehale izhajati, saj sta se Požar in 

Pečečnik poslovno razšla, še preden sta plačala kupnino.  
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NKBM je kasneje blagovne znamke prodala družbi Večer, ki je dve najbolj znani blagovni 

znamki, Jano in Lady, že oddala naprej Adrii medii. Zdaj spet izhajata tako Jana kot Lady. Še 

naprej pa izhajajo tudi  

»kloni«.  

 

Tabela 13:Revidirana prodana naklada slovenskih tednikov 2007-2016 

 

TEDNIKI 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Dolenjski 

list   13.054   12.791   12.427   11.591   10.783 10.309   9.497   8.752 n.p. n.p. 

Nedeljske 

novice 
            36.724 31.738 28.683 26.409 

Nedeljski 

dnevnik 124.393 112.095 106.856 106.545 103.880 96.259 88.846 85.978 86.021 85.846 

Nedelo   48.495   47.738   45.941   48.546   45.154 44.335 36.886 33.740 31.119 28.600 

REVIJALNI 

TISK                     

Jana n.p. n.p. n.p. n.p. n.p n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

Lady   47.982 44.133   43.870   41.798   40.456 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

Mladina   12.926 14.005   13.398   12.788   11.730 12.313 12.062 10.007   9.760   9.542 

Vklop                 n.p. n.p. 

Zarja                 n.p. n.p. 

Zvezde         n.p. n.p. 

Nova   24.240 24.509   23.666   22.065   19.954 16.552 n.p. n.p. n.p. n.p. 

7 dni     6.380 5.894     5.592    5.395     5.031   4.451   3.926   3.622 prenehal prenehal 

Družina   47.261 46.710   43.450   41.358   39.055 36.686 34.832 32.029 30.106 29.046 

Reporter         9.342   10.901   10.310 10.207 10.076   9.317 n.p. n.p. 

Lea   10.999 13.414   10.676   11.821   11.120   9.225 n.p. n.p. n.p. n.p. 

Lisa   14.518 11.909     6.988     6.103    5.755   6.589 n.p. n.p. n.p. n.p. 

 

Vir: Slovenska oglaševalska zbornica, Preglednica revidiranih prodanih naklad, 2016. 

 

Tednikom in revijalnemu tisku gre malo bolje kot dnevnikom, vendar so tudi tu prodajne 

številke precej slabe. Tako na Sliki 2 kot na Sliki 3 sta opazna trenda padanja.  

 

Kakšne je branost novih revij Vklop, Zarja in Zvezde ni znano, saj njihovi lastniki očitno ne 

sodelujejo v projektu Nacionalne raziskave branosti, ki jo opravlja Slovenska oglaševalska 

zbornica. 
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Slika 3: Ravidirana prodana naklada slovenskih tednikov 2007-2016 

 

 
 

Vir: Slovenska oglaševalska zbornica, Preglednica revidiranih prodanih naklad, 2016. 

 

Spletni mediji oziroma spletne strani se lahko, ko govorimo o branosti, pohvalijo. V Tabeli 14 

se vidi, kakšen je trend obiskanosti slovenskih spletnih strani. Doseg spletne strani pove, koliko 

različnih oseb iz slovenskih IP številk je v mesecu dni vsaj enkrat obiskalo posamezno spletno 

stran.  

  

Tabela 14:Obiskanost slovenskih spletnih strani 2009-2015 

 

Spletna stran 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Indeks 

24ur.com 650.891 691.374 739.029 786.179 775.527 733.266 687.344 105 

Siol.net 481.408 509.664 523.202 618.647 626.362 590.990 566.297 117 

Bolha.com  394.192 417.822 418.519 484.919 522.162 491.952 491.686 125 

Rtvslo.si  442.491 445.183 470.926 521.219 491.882 487.323 490.584 111 

Najdi.si 537.410 467.834 487.085 575.726 487.286 472.848 437.841 81 

Žurnal24.si 339.123 396.452 379.589 416.192 463.135 270.229 392.792 116 

Vizita.si 209.647 314.436 376.678 370.558 383.752 285.038 252.070 120 

Slovenskenovice.si n.p. 88.683 234.289 274.596 371.069 453.996 467.370 527 

Zadovoljna.si 236.822 366.380 404.164 387.832 344.916 268.217 222.685 94 

Delo.si 207.521 232.908 261.111 313.719 333.585 282.488 259.942 125 

 
Vir: Priloga 2. 

 

Spletnim stranem se je doseg povečal glede na leto 2009 večinoma povečal. Izjema je iskalnik 

najdi.si, ki počasi, a zanesljivo izgublja bitko z globalnim Googlom. Zanimivo pa je, da je od 

leta 2013 praktično vsem spletnim stranem obiskanost začela padati. Mogoče je celo, da so 

slovenska spletna mesta že zelo blizu svojega vrhunca. 
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Slika 4: Obiskanost slovenskih spletnih strani 2009-2015 

 

 
 

Vir: Priloga 2. 

 

Vprašanje je, ali je imajo slovenski mediji še veliko možnosti za povečanje dosega v Sloveniji. 

Pri radijskih postajah se je poslušanost različnih radijskih bolj ali manj ustalila, kar je vidno v 

Tabeli 15. 

Tabela 15: Poslušanost slovenskih radijskih postaj 2007-2015 

 

Radijska postaja 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Radio 1 – regionalna 

radijska mreža  

5,60% 7,00% 7,40% 8,30% 10,20% 12,10% 13,50% 13,40% 12,10% 

Val 202 (RTV SLO)  12,40% 11,80% 12,30% 13,00% 12,50% 13,50% 11,40% 11,80% 12,60% 

Prvi program (RTV 

SLO)  
9,30% 10,00% 10,40% 12,30% 11,40% 12,50% 8,70% 9,10% 10,00% 

Radio Center 3,00% 3,80% 4,50% 5,50% 5,90% 5,60% 6,10% 5,70% 5,80% 

Radio Aktual  n.p. 1,20% 0,70% 1,10% 1,40% 2,20% 5,40% 8,20% 10,20% 

Radio City  5,80% 5,60% 6,30% 5,90% 6,00% 6,20% 5,20% 4,90% 4,40% 

Radio Antena  1,70% 1,90% 1,90% 1,70% 1,80% 3,70% 3,00% 3,20% 2,80% 

Radio Ognjišče  2,50% 2,60% 2,90% 3,40% 3,60% 3,60% 3,00% 3,50% 4,10% 

Radio Veseljak  2,00% 2,70% 3,70% 3,70% 3,50% 3,70% 2,90% 2,80% 2,80% 

Radio Murski val  2,40% 2,40% 2,60% 2,70% 2,90% 3,00% 2,20% 2,50% 2,50% 

 
Vir: Media Pool d.o.o., Radiometrija, 2016. 

 

Najbolj poslušane radijske postaje so Val 202, Radio 1, Prvi program in Radio Aktual. Na Sliki 

5 vidimo, da je radijski trg precej stabilen, saj razen Radia 1 in Radia Aktual, ki povečujeta svoj 

doseg, ostale radijske postaje bolj ali manj držijo svoje poslušalce na enaki ravni skozi zadnja 

leta. Rahel trend padanja je videti pri Radiu City. 
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Slika 5: Poslušanost slovenskih radijskih postaj 2007-2015 

 

 
 

Vir: Media Pool d.o.o., Radiometrija, 2016. 

 

Deleži televizijskih postaj so precej ustaljeni. Očitno se POP TV-ju pozna, da so začeli varčevati 

pri zaposlenih, kot je videti, pa tudi pri programu, saj jim delež vztrajno pada. Za tri leta 

delovanja ima Planet TV precej visoko gledanost in bo lahko pomemben igralec na 

televizijskem polju, če bo zdržal finančni pritisk, saj kot bomo videli kasneje, so številke pri 

poslovanju slabše od številk gledanosti.  

 

Tabela 16: Gledanost slovenskih televizijskih postaj 2009-2015 

 

TV KANAL 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

POP TV  24,37% 23,58% 24,36% 23,33% 22,06% 19,66% 19,65% 

RTV SLO 1  20,71% 19,08% 17,05% 17,26% 20,01% 19,28% 18,10% 

Kanal A  10,97% 10,69% 11,23% 11,14% 10,56% 9,79% 9,52% 

RTV SLO 2  8,09% 9,28% 6,21% 7,22% 13,82% 14,87% 10,57% 

TV3  5,74% 4,97% 4,96% 0,80% 2,27% 1,70% 1,40% 

POP BRIO  1,03% 1,36% 1,16% 0,35% 1,38% 0,93% 0,88% 

Golica  0,80% 0,86% 0,80% 1,00% n.p. 1,58% n.p. 

Sport TV 1 0,78% 0,72% 0,67% 0,48% n.p. 0,47% 0,44% 

Planet TV n.p. n.p. n.p. n.p. 4,83% 6,59% 7,73% 

 
Vir: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije, Gledanost slovenskih televizijskih 

postaj, 2016. 

 

POP TV, Kanalu A in TV3 se je delež verjetno zmanjšal tudi na račun povečevanja gledalcev 

na Planet TV, saj nagovarjajo enako ciljno skupino.   
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Slika 6: Gledanost slovenskih televizijskih postaj 2009-2015 

 
 

Vir: Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije,Gledanost slovenskih televizijskih 

postaj, 2016. 

 

2.3.2 Analiza tržnih poti  

 

Pri tisku poznamo tri kanale, po katerih časopisi dosežejo svoje bralce: naročniki dobijo svoj 

izvod časopisa na želen naslov, kolportaža pomeni, da si bralec kupi svoj časopis na enem od 

prodajnih mest, brezplačniki pa svoje bralce dosežejo na že v naprej postavljenih odjemnih 

mestih. V Sloveniji se večina dnevnih časopisov proda prek naročnin. To je za založnike najbolj 

zaželeno, saj jim zagotavlja redne in predvidljive prihodke. Pri prodaji na prodajnih mestih pa 

je prodaja časopisov precej odvisna od naslovne zgodbe oziroma od dogodkov, ki narekujejo 

novinarsko poročanje. Športni dnevnik EkipaSN se bolje prodaja, če so na sporedu svetovna ali 

evropska nogometna prvenstva. Še bolj pa se jim pri prodaji pozna, če  je uspešna tudi slovenska 

nogometna reprezentanca.  

 

Tabela 17: Delež kolportažne prodaje slovenskih dnevnikov 

 

Dnevniki 2006 2016 

Finance 3,8 2,2 

Večer 15,1 9,1 

Delo 17,7 14,3 

Slovenske novice 27,6 21,9 

Dnevnik 16,1 6,7 

Ekipa 85,1 n.p. 

 
Vir: Slovenska oglaševalska zbornica, Preglednica revidiranih prodanih naklad, 2016. 

 

V Tabeli 17 vidimo, da se je že tako majhen delež kolportažne prodaje slovenskih dnevnikov v 

zadnjih desetih letih še zmanjšal. Podatka za EkipoSN ni, ker ni več v projektu Revidirane 

prodane naklade. Vsem slovenskim medijem je delež kolportažne prodaje padel. Verjetno zato, 

ker so najbolj zvesti bralci že prej bili naročniki. Tisti, ki pa niso bili redni bralci, se ob vsej 

ponudbi spletnih medijev še težje odločijo za nakup dnevnega časopisa.  
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Tako majhne prodajne številke v kolportaži založnikom povzročajo še eno težavo, saj je v mali 

Sloveniji več kot 2000 prodajnih mest, kar pomeni precej stroškov za distribucijo. Hkrati je 

izjemno težko načrtovati število tiskanih izvodov, če hočeš pokriti vsa prodajna mesta z več kot 

enim izvodom časopisa, nikoli pa ne veš, kje in kdaj se bo tvoj časopis prodal.  

 

V Pregledu medijske krajine v Sloveniji, ki ga je leta 2014 pripravilo ministrstvo za kulturo, 

lahko o dnevnikih preberemo: »Digitalizacija, digitalna konvergenca ter spletna distribucija 

medijskih vsebin pa ima zagotovo največji vpliv prav na distribucijo, cirkulacijo in branost 

klasičnih tiskanih medijev, predvsem splošno-informativnih dnevnikov. Spremenjene navade 

uporabnikov, predvsem mladih, narekujejo spremembe poslovnih modelov ter migracijo na 

spletne formate splošno-informativnih časnikov. V primerjavi s »klasičnimi« papirnatimi 

različicami so spletne edicije interaktivne in omogočajo odziv uporabnikov v realnem času ter 

objavo t. i. uporabniških vsebin »user generated content«, ki skupaj z vsebinami na socialnih 

omrežjih predstavlja nekakšno novo obliko neprofesionalnega novinarstva in ima velik pomen 

za uresničevanje pravice do svobode izražanja oziroma za demokratično družbeno ureditev 

nasploh.«  

 

Pri radiu so tržne poti odvisne od frekvenc. O podeljevanju radijskih frekvenc v Pregledu 

medijske krajine v Sloveniji zapišejo: »Večina radijskih frekvenc je bila oddana v uporabo že 

leta 1993, torej preden se je uveljavilo podeljevanje prek obveznih javnih razpisov, preostanek 

pa v naslednjih letih, ko je tedanji zakon za področje telekomunikacij zahteval objavo najmanj 

dveh javnih razpisov na leto. Okoli deset let so se frekvence razdeljevale prek povsem 

neusmerjenih javnih razpisov, tako da je bil vsakič ponujen obsežen nabor frekvenc, ki so 

omogočale bolj ali manj velika, nepovezana območja pokrivanja, dodeljevale pa so se 

posamično, po sistemu ena frekvenca enemu ponudniku, brez jasnih meril za izbiro najboljšega 

ponudnika.« V Sloveniji je število frekvenc, ki jih lahko uporabimo, omejeno, saj velika večina 

slovenskih radijskih postaj oddaja v ultrakratkem frekvenčnem območju med 87,5 in 108 MHz 

(FM). To kratko območje je v Sloveniji še manjše, če upoštevamo, da radijski valovi »letijo« 

tudi preko državnih meja. Zato je nujno usklajevanje tudi s sosednimi državami. Ista ali bližnja 

frekvenca se lahko namreč uporabi le ob dovolj veliki oddaljenosti, sicer prihaja do motenj 

sprejema. Seštevek vsega zgoraj naštetega pa pripelje do tega, da so v Sloveniji praktično vse 

frekvence za radio FM že podeljene. Na srednjem valu (AM) oddaja le pet slovenskih radijskih 

postaj.  

 

Za druge je ostala le še možnost internetnega radia. Ker se radio danes največkrat posluša v 

avtomobilu med vožnjo, je trenutno internetni radio še manj privlačen. Vendar se tudi to 

spreminja, saj imajo novejši avtomobili že možnost priključka na internetno povezavo. Ko bo 

masa takšnih vozil dovolj velika, se bo tudi privlačnost internetnega radia povečala.  

 

V Sloveniji je televizijske programe mogoče gledati na različnih platformah: internetu, 

kabelskih omrežij, IP-TV, satelitu, prizemnih omrežij (multipleksa A in C), vse bolj uporabna 

je tudi mobilna platforma. Velika večina slovenskih gledalcev gleda televizijske programe prek 

večkanalnih platform. Pred prehodom na digitalno radiodifuzijo leta 2010 je bil ta delež kar 78-

odstoten. V ruralnih delih Slovenije pa je televizijski signal prek sobne antene še vedno edini 
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način spremljanja televizijskih vsebin. Decembra 2010 je prišlo do velike spremembe, saj se je 

v Sloveniji z vključitvijo multipleksa A (99-odstotna pokritost; namenjen le televizijskim 

programom RTV Slovenija in programom posebnega pomena) zgodil prehod na digitalno 

oddajanje, oktobra 2013 pa je začel delovati še multipleks C (96-odstotna pokritost), ki je 

namenjen »komercialnim« televizijskim programom. Oba multipleksa upravlja RTV Slovenija, 

Oddajniki in Zveze (Pregled medijske krajine v Sloveniji, 2014). 

 

Pomembno funkcijo za televizijske programe imajo telekomunikacijski operaterji s svojimi 

paketnimi ponudbami televizijskih kanalov. Hkrati pa s pomočjo digitalnih sprejemnikov 

omogočajo napredne funkcije upravljanja televizijskih kanalov, kot so ogled nazaj, snemanje 

priljubljenih oddaj, ogled na zahtevo, opomniki, informacije o oddajah … Uporabnik hkrati 

uporablja linearne (klasična televizija), nelinearne (video na zahtevo) in internetne storitve na 

isti platformi. Največji, 52-odstotni tržni delež ima kabelska televizija, IP-televizija ima 41 

odstotkov, satelitska televizija pet–odstotni tržni delež, 1,6 odstotka pa uporablja televizijske 

priključke prek tehnologije MMDS (Pregled medijske krajine v Sloveniji, 2014). 

 

Televizija ima še vedno osrednjo vlogo pri spremljanju medijskih vsebin v slovenskih 

gospodinjstvih, ne glede na to, da vedno več ljudi dnevno spremlja video vsebine prek spleta, 

saj je dostopnost interneta vse večja. Način konzumiranja televizije se spreminja, saj je vedno 

več ljudi, ki ob gledanju televizije uporablja tudi tablico ali pametni telefon. 

 

Gledalec ni več samo uporabnik televizijskih vsebin, temveč je postal aktiven oblikovalec 

vsebin. Vse več je na primer oddaj, ki omogočajo komentiranje videnega s Twitter računom, 

ali pa je omogočeno glasovanje v živo. Tehnologija je prinesla spremembo pridobivanja in 

širjenja informacij, ki zdaj omogoča bolj demokratično oziroma dvosmerno komuniciranje. 

Digitalna tehnologija in dostopnost svetovnega spleta sta skratka spremenila način produkcije, 

distribucije in konzumiranja (medijskih) vsebin.  

 

Vseh posledic na socialnem in gospodarskem področju ni mogoče napovedati, kljub temu pa je 

že danes mogoče zanesljivo trditi, da bo svetovni splet postal prevladujoča komunikacijska 

platforma. Zato je logičen sklep, da bo delež oglaševalskega denarja, ki se trenutno porabi na 

drugih medijskih platformah, predvsem televizije, prešel na splet (Pregled medijske krajine v 

Sloveniji, 2014). 

 

2.4 PEST analiza  
 

Okolje podjetja sestavlja več gradnikov, in sicer vse od splošnih do povsem specifičnih za  

posamezno podjetje. V tem okviru zato preučujemo makro oziroma zunanje okolje podjetja, ki 

je odvisno od panoge, v kateri posluje, operativno okolje ter mikro oziroma notranje okolje  

podjetja. 

  

PEST analiza zajema štiri dejavnike, in sicer politično (in pravno) okolje, ekonomsko okolje, 

sociološko in kulturno okolje ter tehnološko okolje. 
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2.4.1 Politično okolje  

 

Analiza političnega okolja zahteva analizo pravnih, regulacijskih ter drugih standardov, ki jih 

mora podjetje upoštevati pri svojem poslovanju. Dobra analiza političnega okolja nujno vsebuje 

analizo političnih razmer, regulacijo monopolov, zakone o varovanja okolja ter drugih javnih 

dobrin, davčno politiko, zaposlitveno politiko, fleksibilnost trga delovne sile in politiko 

spodbujanja podjetništva, ne spregleda pa morebitnih neformalnih vplivov. Delovanje vlade 

pomembno vpliva na splošne razmere v državi, kamor spadajo infrastruktura, izobrazba, 

zdravje … vse to pa direktno ali posredno vpliva tudi na poslovanje podjetij. Zato mora analiza 

vsebovati tudi ta dejavnik.  

  

Politično okolje nam kaže, kako tvegano je v državi živeti in poslovati. Za poslovanje podjetja 

je pomembna stabilnost države. Že konkurenčen (nestabilen) trg zahteva veliko energije za 

konkurenčno tekmo, zato si nestabilnega političnega okolja ne želi noben poslovnež. Ob 

zagotovljeni stabilnosti pa podjetja začnejo razmišljati o možnostih tujih naložb in o 

učinkovitosti birokracije.  

 

Preučevanje politično-pravnega okolja zajema analizo davčne zakonodaje, izvozno-uvoznih  

pogojev, stabilnosti vlade, zaposlitvene zakonodaje, varovanja zdravja, varstva potrošnikov,  

zakonodaje, vezane na oglaševanje, pravil označevanja izdelkov in podobno (Glazar, 2015). 

 

Slovenija ima od leta 2006 4.a člen Zakona o medijih, ki določa, da Republika Slovenija za 

zagotavljanje pluralnosti in demokratičnosti medijev zaradi svobode izražanja pri ministrstvu 

za kulturo zagotavlja proračunska sredstva za medije, da bi se izvajala državna podpora pri  

uresničevanju javnega interesa v medijih. Že takoj na začetku delovanja tega instrumenta je 

računsko sodišče za prva tri leta ugotovilo: »Računsko sodišče je ocenilo, da državno 

sofinanciranje medijev, katerega cilj je bil zagotoviti pluralnost in demokratičnost  medijev  v  

obdobju,  na  katerega  se  nanaša  revizija, ni  bilo  smotrno.«  

 

Strokovna komisija, ki je pripravila Izhodišča za osnutek medijske strategije ugotavlja 

sistemsko napako: »Sofinanciranje medijev (zaradi svojih sistemskih učinkov) proizvaja 

številne negativne posledice. Če je varovanje javnega interesa ena temeljnih nalog pristojnega 

ministrstva, potem je ključno vprašanje, kako je ta interes definiran. Javni interes, kot ga 

definira obstoječa zakonodaja, zelo nazorno pokaže splošne pomanjkljivosti obstoječih 

zakonskih določb. V skladu z zakonom je javni interes lahko praktično vse, kar mediji počnejo 

v javnosti.« 

 

V Pregledu medijske krajine v Sloveniji (2014, str. 83) avtorji ugotavljajo: »Do zadnje velike 

spremembe medijske zakonodaje je prišlo tudi konec leta 2011, ko je državni zbor sprejel Zakon 

o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS), ki je v slovenski pravni red z dvoletno zamudo 

prenesel evropsko Direktivo o avdiovizualnih medijskih storitvah. ZAvMS določa pravice, 

obveznosti in odgovornosti ponudnikov avdiovizualnih medijskih storitev, med katere spadajo 

tako linearne (na primer televizijski programi) kot nelinearne storitve (na primer video na 

zahtevo). Skladno z direktivo je osnovni cilj ZAvMS vzpostavitev enotnega trga EU na 
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področju avdiovizualnih medijskih storitev. Posebni poudarki so na zaščiti otrok in 

mladoletnikov, promociji evropske avdiovizualne produkcije, regulaciji vseh oblik oglaševanja 

(na primer promocijsko umeščanje izdelkov), razvoju medijske pismenosti, spodbujanju 

koregulacije in samoregulacije ter dostopnosti programskih vsebin osebam z okvaro vida ali 

sluha. ZAvMS je na ta način razveljavil oziroma posegel v dobršen del ZMed, ki je urejal 

televizijske programe. Kljub temu je ZMed še vedno preobsežen. Krovni medijski zakon, ki je 

bil sprejet že leta 2001, pomembneje in obširneje noveliran pa leta 2006, namreč vsebuje čez 

160 členov, od tega pa je več kot polovica tudi predmet kazenskih določb. 

 

Praksa nadzornih in inšpektorskih organov kaže, da je v zakonu veliko določb, ki se v praksi 

ne izvajajo dosledno ali sploh ne, ker so bodisi zastarela, nerealna in preživeta (na primer 

obveznost poročanja o izvajanju dejavnosti in izvrševanju programske zasnove, posredovanje 

podatkov o odgovorni osebi za posredovanje informacij za medije MK itd.), nekaj je tudi 

primerov določb, ki so z vidika slovenskega pravnega reda neizvršljive (na primer določba, da 

je vsak pravni posel za pridobitev več kot 20-odstotnega lastninskega deleža v premoženju 

izdajatelja medija, sklenjen brez predhodnega soglasja MK, ničen), zakon pa ne nazadnje 

vsebuje tudi številne notranje pomanjkljivosti in nejasnosti. Zato se postavlja vprašanje, ali bi 

bile potencialne posledice hujše, če določeno področje medijskega delovanja ne bi bilo 

zakonsko urejeno, kot če je urejeno napačno ali pomanjkljivo. Po drugi strani pa se je zadnji 

poskus celovite spremembe zakona o javni radioteleviziji v letu 2010 in krovnega medijskega 

zakona v letu 2011, po tem ko je javna razprava o obeh zakoni trajala skoraj dve leti, končal z 

zavrnitvijo na referendumu oziroma z zavrnitvijo že v prvem branju v državnem zboru.« 

 

V zadnjem času so se politiki največ ukvarjali z delovanjem medijev pri sprejemanju zakona o 

medijih, ki je določal večjo kvoto slovenske glasbe na radijskih postajah. Slovenske radijske 

postaje morajo zdaj najmanj 60 odstotkov zakonsko določenih deležev, ki so različni za javni 

radio, za radio s programom posebnega pomena in za komercialni radio, predvajati med 6. in 

19. uro. Poslanci so se za novelo zakona odločili, ker so radijske postaje obvezne kvote 

slovenskih izvajalcev predvajale ponoči, ko je poslušalcev najmanj.  

 

Področje medijev je v Republiki Sloveniji urejeno z 21 zakoni in podzakonskimi predpisi, ki so 

predstavljeni v Prilogi 3.  

 

2.4.2 Ekonomsko okolje 

 

Finančno poslovanje podjetja je odvisno od ekonomskih dejavnikov. Pomembno je, kakšno 

strategijo bo podjetje imelo do določanja cen glede na kupno moč prebivalstva. Pomembna je 

cena kapitala … Analiza ekonomskega okolja nam predstavi inflacijo, nezaposlenost, bruto 

domači proizvod, obrestne mere, ceno surovin in energije ter druge značilnosti analiziranega 

ekonomskega okolja. V analizi naj ne bi manjkale niti napovedi za prihodnja leta.  

 

Naravno okolje določijo državne meje oziroma geografski položaj. Določeni so naravna 

bogastva in klima ter posledično število prebivalcev. Vse to vpliva na oblikovanje 

ekonomskega položaja v državi, ki se kaže skozi različne kazalnike, kot so bruto domači 
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proizvod (BDP), bruto domači proizvod na prebivalca (BDPpc), standard kupne moči, stopnja 

brezposelnosti, zaposlitvena struktura prebivalcev, raznovrstnost proizvodnje, domača 

potrošnja ... V Tabeli 18 vidimo, kako sta se v Sloveniji gibala BDP in BDP na prebivalca. 

 

Tabela 18: Gibanje BDP in BDP na prebivalca v Sloveniji 2007–2015 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Tekoče cene (EUR) 35.152 37.951 36.166 36.252 36.896 35.988 35.907 37.303 38.543 

Letna sprememba 

obsega (%) 
6,9 3,3 -7,8 1,2 0,6 -2,7 -1,1 3 2,9 

Na prebivalca (EUR) 17.412 18.769 17.714 17.694 17.973 17.497 17.434 18.092 18.679 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Bruto domači proizvod in gospodarska rast, 2016. 

 

Opazen je padec BDP leta 2009, ko se nas je kriza najbolj dotaknila. Padec pa se je zgodil tudi 

v letih 2012 in 2013, ko sta bili v Sloveniji poleg bančne krize še politična in dolžniška. Kot je 

videti iz številk za leti 2014 in 2015, se je kriza v Sloveniji končala. V Tabeli 19 je predstavljeno 

gibanje bruto in neto povprečnih mesečnih plač v Sloveniji med letoma  2007 in 2015. 

 

Tabela 19: Gibanje bruto in neto povprečnih plač v Sloveniji 2007–2015 

 

  2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Bruto 

plača 1284,79 1391,43 1438,96 1494,88 1524,65 1525,47 1523,18 1540,25 1555,89 

Neto 

plača 834,5 899,8 930 966,62 987,39 991,44 997,01 1005,41 1013,23 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Zaposlene osebe po višini bruto in neto plače, 2016. 

 

Kljub krizi v letih 2008/2009 in 2012/2013 se slovenske povprečne plače niso znižale. Statistika 

kaže majhno povišanje skozi vsa leta.  

 

Iz Tabele 20 je razvidno, koliko so slovenska gospodinjstva namenjala za nakup časopisov in 

revij ter delež njihove porabe v celotnih prihodkih. 

 

Tabela 20: Koliko so slovenska gospodinjstva namenjala za nakup časopisov 

 
Nakup časopisov in revij  2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Povprečno na gospodinjstvo (EUR) 140,76 145,73 142,5 138,93 … 121,99 

Struktura porabe (%)    0,75    0,7    0,7    0,68 …    0,63 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Povprečna porabljena denarna sredstva gospodinjstev, 2016. 

 

Od časa pred krizo, ko so slovenska gospodinjstva v letu 2007 za nakupe časopisov in revij 

zapravila 140,76 evra, se je poraba do leta 2012 znižala na 121,99 evra ali za nekaj več kot 13 
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odstotkov. Tudi delež sredstev iz družinskega proračuna je vse manjši. Glede na gibanje 

prodane naklade časopisov in revij lahko predvidevamo, da se je ta trend nadaljeval tudi po letu 

2012. SURS teh podatkov nima.  

 

Tabela 21: Število podjetij v Sloveniji 2008–2014 

 

Število podjetij 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Mikro podjetje (0-9)  142.283 150.916 156.305 159.986 164.115 172.983 177.235 

Majhno podjetje (10-49)    7.661    7.500     7.181    6.950     6.815    6.788    6.897 

Srednje podjetje(50-249)    2.212    2.152     2.129    2.082     2.031    1.988    1.971 

Veliko podjetje (250+)       385       363       344       342       344       330      330 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Podjetja po dejavnosti in velikosti glede na število oseb, ki delajo, 

2016. 

 

Podatki o številu slovenskih podjetij so za to delo pomembni, ker so to potencialni oglaševalci. 

Od kriznih let do danes se je precej povečalo število mikro podjetij, in sicer s 142.283 v letu 

2008 na 177.235 v letu 2014, kar pomeni 24,5-odstotno povečanje. Po drugi strani pa se je 

precej zmanjšalo število velikih podjetij, ki zaposlujejo 250 ali več delavcev.  

 

Največji padec je opazen v gradbeništvu. V letu 2008 smo imeli 385 velikih podjetij, v 2014 pa 

le še 330, ali 14,3 odstotke manj. Precejšen padec je mogoče opaziti tudi med srednjimi podjetji, 

saj smo jih leta 2008 imeli 2.212, konec leta 2014 pa le še 1.971. Kar pomeni 10,9 odstotkov 

manj.  

 

Povečanje števila mikro podjetij si lahko razlagamo z dejstvom, da se je precej ljudi, ki so ostali 

brez dela odločilo za podjetniško pot. Po drugi strani pa je v tej številki tudi precej 

samozaposlenih, ki so jih v to prisilili delodajalci. Vse več je primerov, ko se delavca ne zaposli 

za nedoločen čas, temveč se ga najame kot samostojnega podjetnika, čeprav dejansko ni 

podjetnik in dela samo za enega delodajalca. Za podjetja je to praviloma ceneje, hkrati je takega 

delavca veliko enostavneje odpustiti.  

 

2.4.3 Socialno-kulturno okolje  

 

Obnašanje potencialnih kupcev je zelo odvisno od socialnih, psiholoških in kulturnih 

dejavnikov. Od istih dejavnikov je odvisna tudi velikost celotnega trga podjetja. Analiza 

socialno-kulturnega okolja zato vsebuje analizo demografske slike, rasti prebivalstva, 

migracije, distribucije prihodkov, mobilnosti prebivalstva, življenjskega statusa, potrošnje, 

prevladujoče vere, odnosa do tujih produktov, stopnje izobrazbe ter drugih dejavnikov, ki 

vplivajo na poslovanje podjetja.  

 

Nacionalna kultura je pojem, ki označuje vrednote enega družbenega okolja, ki so skupne večini 

pripadnikov neke skupnosti ali družbe. Pri analiziranju socialno-kulturnega okolja se lahko 
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odločimo le za analizo poslovne kulture ali pa za organizacijsko kulturo, ki ji rečemo tudi 

kultura podjetja. 

 

Dejavniki iz socialno-kulturnega okolja, ki vplivajo na podjetje, so spremembe v stopnji rojstev, 

povečevanje prostega časa, povečevanje števila diplomiranih študentov, rast kupne moči 

mladih, povečevanje števila upokojencev in podobno.  

 

Vse te spremembe vplivajo na demografske značilnosti kupcev, kar vpliva na segmentacijo 

kupcev in nakupne vzorce. Na primer, vedno pogosteje delata v družini oba partnerja, kar 

povečuje kupno moč gospodinjstva, vendar pa zmanjšuje čas za nakupe. Zato je smiselna 

vzpostavitev spletne trgovine, kjer lahko taka gospodinjstva enostavno in hitro opravijo 

potrebne nakupe (Jeffs, 2008,  str.  29).  

 

Iz demografske slike Slovenije v Prilogi 4 lahko vidimo, da se število prebivalstva od leta 2008 

do 2015 skoraj ni spremenilo. Pri državljanih Republike Slovenije skoraj ni spremembe glede 

na leto 2008, je pa mogoče opaziti rahel trend padanja od leta 2011 naprej. Prav tako rahel, pa 

vendar viden je trend rasti pri tujih državljanih.  

 

Pričakovati je, da bodo bolj izobraženi prebivalci več brali oziroma spremljali medije. V Prilogi 

5 smo pogledali izobrazbeno strukturo v Sloveniji. Čeprav je vedno manj tistih z osnovnošolsko 

izobrazbo in vedno več tistih z višješolsko in višjo, pa se to na branosti časopisov ne pozna. 

Vedno več ljudi pa spremlja dogajanje doma in v tujini prek interneta.  

 

Za poslovanje medijev je pomembno število zaposlenih, ki prejemajo dohodke in si lahko 

privoščijo nakup oziroma plačilo medija. Tudi za oglaševalce je pomembno, da prebivalci lahko 

trošijo, saj so potem bolj zainteresirani za oglaševanje. V Sloveniji se zaposlenost povečuje 

počasi, brezposelnost pa se še bolj počasi zmanjšuje, kar lahko vidimo v Prilogi 6. Število 

upokojencev se je v letu 2012 zelo povečalo, kar je logično, saj število upokojencev pri vsaki 

spremembi pokojninske zakonodaje pred njeno uvedbo zelo naraste.  

 

2.4.4 Tehnološko okolje 

 

Tehnološka razvitost določenega okolja vpliva na več različnih pogledov analiziranega trga. 

Od tehnološke razvitosti so lahko odvisni velikost trga (npr. spletne rešitve), vstopne ovire v 

določenih panogah, možnosti najetja storitev ipd. Analiza tehnološkega okolja obravnava 

inovacije, število patentov na prebivalca, hitrost prenosa tehnologij, splošno stopnjo 

tehnološkega stanja, dostopnost do interneta in mobilnih tehnologij, odnos do informacijske 

tehnologije, dostop do tehnoloških kadrov ipd. 

 

Za razvoj in novo mešanje kart na določenem trgu je največkrat kriv tehnološki napredek. 

Podjetja, ki z znanjem in izkušnjami poskrbijo za tehnološki napredek, pridobijo močno 

konkurenčno prednost na trgu. To je lahko neka povsem nova funkcionalnost produkta, ki je 

konkurenca še nima, ali pa je s to tehnološko rešitvijo možna bodisi racionalnejšo izraba 

omejenih virov bodisi učinkovitejša produkcija.  
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Razvoj komunikacijskih tehnologij je prinesel enega največjih tehnoloških napredkov. 

Enostavnost komunikacij in izmenjave informacij je prispevala k temu, da je svet postal enoten 

globalni trg. Okolja in podjetja, ki bodo zaspala v tehnološkem smislu, bodo zaostala in izgubila 

tekmo v ekonomskem smislu. 

 

Pri preučevanju tehnološkega okolja moramo vedeti, da ne gre le za vpliv razvoja tehnologije  

na  izdelke. Gre tudi za neposreden vpliv tehnologije na vrednostno verigo zaradi  izboljšanja 

tehnik proizvodnje ali zagotavljanja novih oblik distribucije ali celo zaradi izboljšanja 

komunikacije in prenosa znanja. Kar koli od tega lahko predstavlja tudi konkurenčno prednost 

podjetja (Jeffs,  2008,  str.  29). 

 

Vlada Republike Slovenije je sprejela dokument Digitalna Slovenija 2020 – Strategija razvoja 

informacijske družbe do leta 2020 (2016) v katerem ugotavlja, da razvoj informacijske družbe 

oziroma družbe znanja temelji na vsesplošni uporabi informacijsko–komunikacijske 

tehnologije in interneta na vseh področjih družbenega življenja in ustvarjanja. Za to pa so 

potrebne zmogljiva in zanesljiva komunikacijska infrastruktura ter zanesljive in dostopne 

komunikacijske storitve. Brez zmogljive in za vse dostopne internetne širokopasovne 

infrastrukture v sodobni digitalni družbi ne bo gospodarskega razvoja. Razvoj široke internetne 

infrastrukture, dostopne vsem končnim uporabnikom, je bistveni del strateškega načrtovanja. 

Želja po enakomernem razvoju po vsej Sloveniji zahteva dostopnost širokopasovne 

infrastrukture za vse. Danes je internet eden ključnih pogojev, strateški instrument za 

učinkovitejšo in lažjo komunikacijo, kar posledično omogoči možnost vpeljevanja novih 

poslovnih modelov, ki povečujejo produktivnost podjetja in družbe kot celote.  

 

»Študije ugotavljajo močno korelacijo med rastjo širokopasovnih priključkov in dvigom 

gospodarske rasti ter pozitiven vpliv na zaposlenost in produktivnost. OECD je ugotovil 

neposredno povezanost med rastjo širokopasovnih povezav in BDP – 10-odstotni dvig 

širokopasovne povezljivosti predvidoma povzroči rast BDP na prebivalca med 0,9 in 1,5- 

odstotne točke. Druga študija pa kaže, da uporaba širokopasovnih povezav vpliva na večjo  

produktivnost  in  inovativnost  podjetij,« so zapisali v strategiji.    

 

Hkrati pa vlada v strategiji ugotavlja, da so širokopasovna omrežja na podeželskih območjih 

nujen pogoj za enakomeren razvoj podeželja in ustvarjanje ugodnega okolja za razvoj malih in 

srednjih podjetij tudi na podeželju. Slovenija je redko poseljena država, kjer so podeželski kraji 

razpršeno poseljeni. Tu ni priložnosti za zasebne vlagatelje, saj na slovenskem podeželju ne 

morejo sestaviti vzdržnega poslovnega modela.  

 

»Slovenija bo zato z javnimi sredstvi  sofinancirala projekte javno-zasebnih partnerstev za 

gradnjo infrastrukture na belih lisah, kjer ni na voljo ustrezne infrastrukture in tudi ni 

komercialnega interesa za njeno gradnjo,« še obljubijo v Digitalni Sloveniji 2020 – Strategija 

razvoja informacijske družbe do leta 2020. 

 

Vladna digitalna strategija do leta 2020 se dotakne tudi medijev samih: »Tudi v internetni 

digitalni družbi ima televizijska in radijska prizemna digitalna radiodifuzija še vedno 



 

67 

 

 

pomembno vlogo za pluralnost medijev in ustvarjanje digitalnih vsebin v slovenskem jeziku. 

Zato bo Slovenija še naprej spodbujala razvoj televizijske prizemne digitalne radiodifuzije, še 

posebej prehod na prenos TV-signalov višje kakovosti (HDTV in UHD TV, uporaba 

tehnologije DVB-T2) in postopno ukinitev prenosa TV signalov SD-razločljivosti. Spodbujala 

bo tudi uvajanje digitalnega prizemnega radia, tako da bo za leto 2018 določila zakonsko 

obvezo vključitve DAB-sprejemnikov v radijske sprejemnike v prodaji, vključno s sprejemniki 

v avtomobilih. Slovenija bo spodbujala razvoj in uvajanje naprednih storitev s povezovanjem 

zmogljivosti digitalne radiodifuzije, IP-TV in interneta (Hbb  TV, tematski radijski programi).«  

 

V vladnem dokumentu Digitalna Slovenija 2020 so določili strateške cilje: » – Zagotoviti 

stabilno in predvidljivo zakonodajno okolje, v katerem delujejo operaterji elektronskih 

komunikacij. – Do leta 2020 čim več gospodinjstvom v državi zagotoviti širokopasovni dostop 

do interneta hitrosti vsaj 100 Mb/s, ostalim gospodinjstvom pa vsaj 30 Mb/s. – Za 98 % 

gospodinjstev zagotoviti pokritje z mobilnimi komunikacijskimi omrežji, v vlogi 

komplementarnega dopolnila fiksnemu širokopasovnemu dostopu do interneta. – Zagotovitev 

in dodelitev dodatnega radijskega spektra za mobilne komunikacije. – Vsem javnim vzgojno-

izobraževalnim in raziskovalnim zavodom zagotoviti dostop do interneta hitrosti najmanj 1 

Gb/s. – Spodbujanje razvoja televizijske prizemne digitalne radiodifuzije (DVB-T2). – 

Uvajanje naprednih storitev s povezovanjem zmogljivosti digitalne radiodifuzije, IP-TV in 

interneta. – Spodbujanje uvajanja radijske prizemne digitalne radiodifuzije (DAB+). – 

Spodbujanje uporabe LTE v frekvenčnem pasu 700 MHz tudi za potrebe javne varnosti in služb 

za zaščito in reševanje.« 

 

Pri analiziranju tehnološkega okolja ne moremo mimo inovacij, ki so zelo pomembne za 

konkurenčnost podjetij in gospodarstva. Unija inovacij, ki deluje pri Evropski komisiji, 

ocenjuje različne kazalnike, ki so pomembni za gospodarski razvoj držav v EU. Na podlagi 25 

kazalnikov so v publikaciji Sistem kazalnikov uspešnosti za raziskave in inovacije 2014 objavili 

lestvico inovativnih držav.  

 

Slovenija za evropskim povprečjem letne rasti povprečnega indeksa inovativnosti zaostaja le 

za 0,041 povprečne indeksne točke.  

 

Unija inovacij je ugotovila, da je Slovenija na področju inovativnosti v EU nadpovprečna: – pri 

mednarodnem sodelovanju pri znanstvenih publikacijah, – pri vlaganju zasebnih podjetij v 

raziskave in razvoj, – pri sodelovanju javnega in zasebnega sektorja pri znanstvenih 

publikacijah in izobraženosti človeškega kadra.  

 

Unija inovacij je ugotovila, da je Slovenija na področju inovativnosti v EU podpovprečna: – na 

področjih študentov zunaj EU območja z doktoratom, – pri izvozu storitev z intenzivnim 

znanjem, – pri prihodkih licenc in patentov iz tujine in večkrat citiranih znanstvenih 

publikacijah. 

 

Slovenija od evropskega povprečja najbolj zaostaja pri izdatkih za inovacije, ki niso povezane 

z raziskavami in razvojem. Med slabšimi smo tudi pri obsegu prodaje novih inovacij. Pri 
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povprečni letni rasti kazalnikov inovativnosti smo podpovprečni na petih od 25 kazalnikov 

(Žlogar, Siol.net, 2015).  

 

3 PERSPEKTIVE RAZVOJA TRGA MEDIJEV V SLOVENIJI 
 

3.1 Primerjalna analiza uspešnosti poslovanja slovenskih medijev  
 

Slovenska medijska podjetja ne kotirajo na borzi, zato ne moremo računati kazalcev 

ekonomskega modela, kot sta donos na delnico, ali razlika med tržno in knjigovodsko delnico. 

Tržne vrednosti delnice in s tem tržne vrednosti podjetja ni mogoče izračunati. Mogoče pa je 

pridobiti podatek o knjigovodski vrednosti podjetja, ki je pogosto povsem drugačna od tržne.  

 

Torej bo kazalnike ekonomskega modela mogoče uporabljati, ko bodo slovenska medijska 

podjetja začela kotirati na borzi vrednostnih papirjev. Zato bomo za našo analizo uporabili nekaj 

podatkov in kazalnikov iz računovodskih poročil oziroma modelov.  

 

RTV Slovenije ne bom vključil v analizo skupaj z drugimi mediji. Naši javni radijsko 

televizijski hiši bom namenil poglavje 3.1.5 Poslovanje RTV Slovenija, ker je v Sloveniji 

obvezno plačevanje naročnine in s tem povezane naloge, ki jih mora naša javna RTV opraviti.  

 

3.1.1 Poslovanje tiskanih medijev 

 

Na Sliki 7 so prikazani prihodki od prodaje v podjetjih, ki izdajajo tiskane medije. Opazen je 

velik padec prihodkov tistih založnikov, ki izdajajo dnevne časopise, kot so Delo, Dnevnik, 

Večer, Finance.  

 

Delu so prihodki s 60.583.705 evrov v letu 2008 padli na 39.479.925 evrov v letu 2015. Tudi 

Dnevnik beleži velik padec prihodkov, saj so se jim s 35.181.857 evrov v letu 2007 zmanjšali 

na 19.249.541 evrov v letu 2015. Podobne težave s padanjem prihodkov ima tudi Večer, ki so 

mu prihodki padli z 18.545.139 evrov v letu 2007 na 11.968.625 evrov v letu 2014. 

 

Mladina in Prava smer, ki izdaja revijo Reporter, beležita padec prihodkov v zadnjih letih, 

vendar je padec precej manjši. Pojavil se je nov časopis Svet24, njegovemu založniku prihodki 

za zdaj rastejo in glede na to, da jim raste tudi branost, kaže, da bo to uspešna zgodba.  

 

Izdajatelji tednikov so malo na boljšem, saj jim prihodki ne padajo s tako hitrostjo. Res pravo 

povečanje iz 3.410.579 evrov v letu 2007 se je zgodilo v podjetju Salomon, ki je v letu 2015 

zabeležilo že 38.416.807 evrov prihodkov. To podjetje se je odločilo izdajati revije, ki jih je do 

stečaja izdajalo podjetje Delo revije.  
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Slika 7: Prihodki od prodaje v tiskanih medijih 2007–2015 

 

 
 

Vir: Priloga 9. 

 

Slika 8 nam prikaže, da je kljub padanju prihodkov še vedno mogoče ustvarjati dobičke. V letu 

2015 je med tistimi mediji, ki so še obstala, samo Mladina ustvarila izgubo, in sicer 41.564 

evrov.Največji dobiček pa sta ustvarila Delo in Dnevnik, 1.100.091 in 958.176 evrov. To 

pomeni, da so zelo delali na stroških. Predvsem na odpuščanju novinarjev.  

 

Slika 8: Poslovni uspeh izdajateljev slovenskih tiskanih medijev 2007-2015 

 

 
 

Vir: Priloga 9. 
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3.1.2. Poslovanje spletnih medijev 

 

Na spletu je veliko medijskih strani, ki jih lahko spremljamo, vendar sta samo dve strani, ki 

objavljata izključno na spletu, to sta Siol.net in Žurnal24.si. Sicer obstajajo še nekateri, kot so 

Politikis, Portal +, Pod črto, ki pa še niso niti po dosegu niti po prihodkih na ravni, da bi bili 

pomembni medijski igralci. V Tabeli 22 vidimo prihodke od prodaje izbranih dveh spletnih 

medijev. 

 

Tabela 22: Prihodki od prodaje spletnih medijev 2007–2015 

 

Spletni medij TS media Feniks media 

2007   5.487.987 n.p 

2008   7.550.915 n.p 

2009 10.204.294 n.p. 

2010 13.278.652 n.p. 

2011 26.499.000 n.p. 

2012 24.117.435 n.p. 

2013 11.090.650 n.p. 

2014   9.542.000 197.401 

2015   9.349.159 634.854 

 
Vir: Priloga 10. 

 

Kakšen uspeh sta dosegla spletna ponudnika vidimo v Tabeli 23. 

 

Tabela 23: Poslovni uspeh slovenskih spletnih medijev 2007–2015 

 

Spletni mediji TS media Feniks media 

2007   629.220 n.p. 

2008 1.620.593 n.p. 

2009 1.898.912 n.p. 

2010                     -5.345.654 n.p. 

2011 1.414.000 n.p. 

2012 -3.771.298 n.p. 

2013 -1.022.897 n.p. 

2014    -908.000 -11.839 

2015 -5.780.332    2.755 

 
Vir: Priloga 10. 

 

Pri poslovanju TS Medie je treba omeniti, da se je v zadnjih letih veliko spreminjalo 

organizacijsko. Združevala in potem razdruževala so se podjetja znotraj skupine Telekoma 

Slovenije. Zato tudi prihodki tako nihajo. Hkrati pa je TS Media tudi 49-odstotni lastnik 
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televizijske postaje Planet TV. Feniks media pa je nastal po likvidaciji Žurnal medie, ko so se 

lastniki odločili likvidirati podjetje, ki je več let prinašalo izgubo. Nekateri zaposleni so 

odkupili spletno mesto Žurnal24.si in zdaj delajo samo na spletu.  

 

3.1.3 Poslovanje radijskih medijev 

 

Radijske postaje poslujejo precej stabilno. Večja nihanja pri prihodkih je opaziti pri podjetju 

Radio Pro 1 in Radio glas Ljubljana, ki sta se precej ukvarjala z vzpostavitvijo radijskih mrež. 

Zato je mogoče videti hitre rasti, ki se zgodijo v enem letu, nato pa se poslovanje umiri. Pri 

drugih ni opaziti velikih odstopanj niti v plus niti v minus. 

 

Največ prihodkov so ustvarili pri Radiu glas Ljubljana, ki izdaja več radijskih postaj, kot so 

Radio Aktual, Radio Salomon in Radio Veseljak. Dobički niso visoki, so ga pa ustvarili vsi 

predstavljeni radijski izdajatelji. Najbolj uspešni so bili pri Radio Pro 1 s 40.100 evrov dobička, 

sledili pa so jim pri Megaline s 33.306 evri. Že kar nekaj let zapored pa se prihodki zmanjšujejo 

Radio Caprisu, kar je vidno iz Slike 9 in Priloge 12. Javnega zavoda RTV Slovenija nismo 

uvrstili v to tabelo, ker večino prihodkov ustvarijo s pobiranjem obvezne naročnine.  

 

Slika 9: Prihodki od prodaje radijskih izdajateljev 2007–2015 

 

 
 

Vir:Priloga 11 . 

 

Kot vidimo na Sliki 10, je bilo leto 2014 poslovno najtežje, saj so trije od osmih predstavljenih 

radijskih izdajateljev poslovali z izgubo. Poudariti pa velja, da pri radijskih izdajateljih niti v 

najboljših časih ni bilo niti velikih izgub niti velikih dobičkov. Kot lahko vidimo v Prilogi 13, 

je največji dobiček ustvaril Radio City leta 2007, največjo izgubo pa Radio glas Ljubljane v 

višini 140.465 evrov v letu 2014.  
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Slika 10: Poslovni uspeh radijskih izdajateljev 2007–2015 

 

 
 

Vir: Priloga 11. 

 

3.1.4 Poslovanje televizijskih medijev 

 

Televizije so še vedno dominantni mediji v Sloveniji, čeprav počasi izgubljajo svojo 

pomembnost. Vendar še ni medijskega nosilca, ki bi prevzel vlogo današnje televizije, 

pomembnost se je namreč nekako razpršila med vse medijske nosilce. Na Sliki 11 vidimo, kako 

so se spoprijemali s krizo v televizijski produkciji. 

 

Slika 11: Prihodki od prodaje televizijskih izdajateljev 2007–2015 

 

 
 

Vir: Priloga 14. 
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Največja televizijska hiša poleg javnega zavoda RTV Slovenija je Produkcija Plus, katere 

prihodki od prodaje se vrtijo okoli 50 milijonov evrov na leto. Vidimo, da se prihodki od prodaje 

vsako leto večajo Antenni TV SL, saj so po treh letih delovanja ustvarili že  več kot 9 milijonov 

evrov prihodkov od prodaje. Resne padce prihodkov od prodaje beležita Čarli TV in Televizija 

Novo mesto, ki so samo še na polovici tistih prihodkov, ki so jih dosegali v najboljših letih.  

 

Slika 11 nazorno pokaže, kje so ostali televizijski izdajatelji v primerjavi s Produkcijo Plus, ki 

izdaja POP TV, Kanal A, Brio, Oto in Voyo. V Prilogi 15 lahko vidimo, da je bilo za Produkcijo 

Plus rekordno leto 2008, ko so ustvarili 56.395.913 evrov prihodkov, najslabše pa je bilo leto 

2014, ko so dosegli 46.196.647 evrov prihodkov 

 

V letu 2015 so pri Produkciji Plus obrnili smer padanja prihodkov, vendar pa dobička niso 

dosegli niti lani, saj so ustvarili 6.011.998 evrov izgube, kar je celo več kot leto pred tem, ko so 

ustvarili 4.625.700 evrov izgube. Poslovni uspeh televizijskih izdajateljev vidimo na Sliki 12.  

 

Razen Produkcije Plus drugi televizijski izdajatelji poslujejo bodisi z izgubo bodisi z malimi 

dobički. V zadnjem času so sicer vsi v rdečih številkah. Še največji minus so pridelali pri 

Antenni TV SL, ki izdaja Planet TV, in sicer 11.628.410 evrov, kar je, kot lahko vidimo tudi v 

Prilogi 16, celo največja izguba tega izdajatelja, čeprav se mu prihodki vsako leto večajo. 

 

Slika 12: Poslovni uspeh televizijskih izdajateljev 2007–2015 

 

 
 

Vir: Priloga 14. 
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Praktično vsi so v letu 2015 delovali z izgubo. Največjo izgubo sta ustvarila tista dva, ki sta 

ustvarila največ prihodkov. Največjo izgubo so zabeležili pri Antenni TVSL, kar smo že 

omenili, sledi pa jim Produkcija Plus s 6.011.998 evrov izgube. 

 

3.1.5 Poslovanje RTV Slovenija 

 

Javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena RTV Slovenija je ustanovila 

Republika Slovenija z namenom uresničevanja demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb 

državljanov RS, Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji in 

Avstriji ter na Madžarskem, italijanske in madžarske narodne skupnosti ter romske skupnosti v 

Sloveniji. 

 

Javno službo RTV Slovenija zagotavlja s pomočjo sredstev iz plačil prispevka oziroma 

naročnine, ki jo slovenska gospodinjstva morajo plačati, iz tržnih dejavnosti in iz sredstev 

državnega proračuna ter sponzoriranja. 

 

Iz državnega proračuna se financira del narodnostnih programov, del programov za slovenske 

narodne manjšine v sosednjih državah, za izseljence in zdomce oziroma za Slovence po svetu, 

romsko skupnost ter za tujo javnost, posamezni projekti kulturnega, znanstvenega in splošno 

izobraževalnega pomena, posamezni projekti digitalizacije tehnološke opreme in arhivov ter 

del založniške dejavnosti, so zapisali v Pregledu medijske krajine, ki so ga 2014 pripravili na 

Direktoratu za medije.  

 

Javna služba RTV Slovenija obsega ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranje in oddajanje: dveh 

nacionalnih televizijskih programov; treh nacionalnih radijskih programov; radijskih in 

televizijskih programov regionalnih centrov v Kopru in Mariboru; po en radijski in televizijski 

program za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost ter radijske in televizijske 

oddaje za romsko etnično skupnost; radijskih in televizijskih programov za slovenske narodne 

manjšine v sosednjih državah ter za slovenske izseljenke in izseljence in zdomce; radijskih in 

televizijskih programov za tujo javnost; teleteksta, internetnega in mobilnega portala. 

 

Prihodki RTV Slovenije so zadnja leta dokaj stabilni. Leta 2008 so imeli 122.728.945 evrov 

prihodkov, ki so se postopoma dvigovali do leta 2010, ko so imeli 133.529.698 evrov 

prihodkov. V letu 2013 je sledil padec na 125.933.805 evrov, v 2014 in 2015 pa spet rahel 

porast na 127.331.047 evrov.  

 

Dokaj stabilna prihodkovna stran gre večinoma na račun povečanja prispevka RTV, ki se je z 

79.143.351 evrov leta 2008 dvignil na 93.507.196 milijonov evrov v letu 2015. Medtem pa se 

prihodki od oglaševanja, kar kaže Priloga 17, ves čas nižajo, in sicer z 19.945.694 evrov 2008 

na 11.976.687 evrov v 2015. 

 

Omenimo še sofinanciranje iz proračuna za oddaje posebnega pomena, ki je skozi vsa 

proučevana leta dokaj stabilno in znaša nekaj čez dva milijona evrov.  
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Odhodki na RTV Slovenija sledijo prihodkom. V letu 2008 so bili odhodki 122.647.084 evra. 

Največ stroškov oziroma odhodkov so ustvarili 2010, ko jih je bilo za 133.372.81 evrov. 

Naslednje leto pa so odhodke znižali za skoraj tri milijone evrov.  

 

V letu 2014 je bilo odhodkov za 126.832.223 evrov. Po posameznih področjih so odhodki dokaj 

stabilni, razen pri Televiziji Slovenija, kjer se odhodki gibajo med 48.661.090 evrov leta 2008 

do več kot 53 milijonov v letih 2010 in 2014.  

 

Rahlo povečanje odhodkov lahko v Prilogi 18 opazimo pri Multimedijskem centru (MMC), ki 

se mu odhodki povečujejo z 1.660.989 evrov leta 2008 na 2.125.845 evrov leta 2014. Videti je, 

da vodstvo javnega zavoda počasi vse več vlaga v razvoj spletne strani in multimedijskih 

vsebin.  

 

Vodstvo RTV Slovenija v tem času ustvarja rahlo pozitiven rezultat, saj so prihodki malo nad 

odhodki.  

 

Strokovna komisija, ki je pripravljala Izhodišča za Strategijo 2024, opozarja, da je treba jasneje 

določiti naloge in obveznosti programskega sveta, nadzornega sveta in direktorja zavoda. Zlasti 

naj bi se razmislilo o manj političnem imenovanju teh predstavnikov.  

 

O vsebini pa pravijo, da so gledanost, poslušanost in klikanost »podatki, ki jim sledijo 

oglaševalci«. Javni RTV zavod  bi moral preverjati zaupanje v program RTV, zadovoljstvo s 

programi in občutek pripadnosti javnemu zavodu. To naj bi bili pokazatelji, ali je bila javna 

služba dobro opravljena.  

 

»RTV Slovenija kot varuh javnega interesa mora v vseh svojih programskih vsebinah 

spoštovati najvišje profesionalne standarde. Zaščita uredniške in novinarske avtonomije in 

kontinuirana podpora vrhunskemu novinarskemu delu sta pogoj za izvajanje javne službe. 

Odgovornost do javnosti, zavezanost najvišjim programskim standardom, vrhunska 

programska produkcija, spoštovanje dela vseh zaposlenih in nenehna kritična refleksija lastnega 

dela morajo biti standardi, ki jih RTV Slovenija zasleduje pri svojem delu. Sprememba Zakona 

o Radioteleviziji Slovenija mora temeljito preurediti način vodenja in upravljanja RTV 

Slovenija, obenem pa poskrbeti, da se omogoči programski razvoj v skladu s potrebami 

državljanov in državljank,« o potrebnih korakih k boljši javni radioteleviziji pravijo v strokovni 

komisiji.   

 

3.1.6 Prihodki in poslovni uspeh celotne panoge 

 

Seštel sem prihodke in dobiček oziroma izgubo celotne panoge izbranih medijev ter to primerjal 

s posameznimi oblikami podajanja medijskih vsebin. Na Sliki 13 vidimo prihodke od prodaje 

v obdobju od 2007 do 2015.  
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Slika 13: Prihodki od prodaje izbranih slovenskih medijev 2007–2015 

 

 
 

Vir: Priloga 9, Priloga 10, Priloga 11, Priloga 14, 2016; lasten izračun. 

 

Slika 13 pokaže, da sta bila za slovenske medije težavni zlasti leti 2009 in 2013. Trend padanja 

je najbolj opazen pri tiskanih medijih, medtem ko lahko pri televizijah opazimo celo trend rasti. 

Radijski mediji so skozi vsa leta dokaj stabilni, čeprav se je tudi med radijskimi postajami 

zgodil padec prihodkov v letih 2009 in 2014, kar vidimo v Prilogi 19. 

 

Podatki za spletne medije lahko malo zavajajo, ker izdajateljev z izključno spletnimi mediji ni. 

Dva, ki smo ju izpostavili, sta taka, vendar ima TS Media pod svojim okriljem poleg spletnih 

medijev tudi koncesijo za številko 1188 in telefonski imenik. Poleg tega so se v zadnjih letih 

dogajale razne združitve in razdružitve podjetij v sklopu Skupine Telekoma Slovenije.  

 

Vidimo, da je bilo zadnje predkrizno leto za medije leto 2008, ko so ustvarili več kot 262 

milijonov evrov prihodkov od prodaje. V letu 2009 je sledil padec na nekaj čez 215 milijonov 

evrov.  

 

Malo bolje so medijske hiše poslovale v letih 2010, 2011 in 2012, potem pa je znova sledil 

padec v 2013. V letih 2014 in 2015, ko so ustvarili malo čez 220 milijonov evrov prihodkov, 

se razmere res počasi spet izboljšujejo.  

 

Najhuje, kar zadeva prihodke, je za tisk, saj so tam prihodki s 183,5 milijona evrov v letu 2008 

padli na manj kot 130 milijonov evrov v letu 2015 oziroma za 29,2 odstotka. Zanimivo, da so 

televizijski ponudniki v letu 2015 ustvarili rekordno številko prihodkov od prodaje, in sicer več 

kot 72 milijonov evrov. Pri dobičku pa se to sploh ne pozna, kar vidimo na Sliki 14. 
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Slika 14: Poslovni uspeh slovenskih medijev 2007–2015 

 

 
 

Vir: Priloga 9, Priloga 10, Priloga 11, Priloga 14, 2016; lasten izračun. 

 

Seštevek dobičkov in izgub v medijih pokaže, da se mediji od leta 2009 niso izkopali iz rdečih 

številk. Zanimivo je, da so radii samo v letu 2014 ustvarili izgubo in da je tisku očitno uspelo 

zmanjšati stroške, saj jim prihodki drastično padajo, pa že dve leti poslujejo pozitivno.  

 

Največji izgubaši so v televizijski panogi, kjer se izgube kljub vse večjim prihodkom vsako leto 

večajo. Najbolj po zaslugi investicij, ki se še dogajajo v Antenni TVSL, čeprav se tudi 

Produkcija Plus in mnogi drugi televizijski producenti ne morejo pohvaliti s pozitivnim 

poslovanjem.  

 

Pri spletnih medijih smo pogledali samo dva ponudnika, ki pa ne odražata dejanskih razmer, 

saj je TS Media veliko svojih prihodkov ustvarjala z drugimi dejavnostmi, zato so številke 

nerealne. V Prilogi 20 lahko vidimo, da večino skupnega dobička ali izgube pridelajo televizije.  

 

3.1.7 Število zaposlenih v medijski panogi 

 

Kot smo videli, tiskani mediji znova dosegajo dobičke, vendar vse skupaj bolj na račun 

zmanjševanja stroškov, saj so prihodki vsako leto nižji. V Tabeli 24 je prikazano število 

zaposlenih po dejavnostih. 

 

-25.000.000

-20.000.000

-15.000.000

-10.000.000

-5.000.000

0

5.000.000

10.000.000

15.000.000

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Televizija

Radio

Tisk

Spletni mediji

Skupaj



 

78 

 

 

Tabela 24: Število zaposlenih v medijski panogi 2007–2014 

 

Šifra 

razreda 

SKD 

Ime razreda 

SKD 
2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Indeks 

58.13 

Izdajanje 

časopisov 
1.544 1.512 1.451 1.406 1.358 1.253 1.184 1.088   70 

60.10 

Radijska 

dejavnost 
   686    864    825    774    801    739    745    755 110 

60.20 

Televizijska 

dejavnost 
1.847 1.693 1.659 1.697 1.696 1.859 1.707 1.749   95 

  SKUPAJ 4.077 4.069 3.935 3.877 3.855 3.851 3.636 3.592   88 

 
Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih in statusu zaposlitve, 

2016. 

 

Leta 2014 je bilo skupno za 12 odstotkov manj zaposlenih kot leta 2007. Podatka za 2015 še 

ni. Najbolj se je zmanjšalo število zaposlenih v tiskanih medijih, in sicer za 30 odstotkov.  

 

Na Sliki 15 lahko vidimo, da je zaposlenost najbolj padla v dejavnosti izdajanja časopisov, kar 

je glede na to, da so številke pri prihodkih tiskanih medijev vedno manjše, hkrati pa so še vedno 

prisotni dobički, logično. Očitno so tiskani mediji največ zmanjšali stroške dela. 

 

Slika 15: Število zaposlenih v medijski panogi po dejavnostih 2007–2014 

 

 
 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Delovno aktivno prebivalstvo po dejavnostih in statusu zaposlitve, 

2016. 
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3.2 SWOT matrika medijskega trga v Sloveniji  
 

SWOT matriko medijskega trga v Sloveniji prikazuje Tabela 25. 

 

Tabela 25: SWOT matrika za medijski trg v Sloveniji 

 
Notranji dejavniki 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Zunanji dejavniki 

PREDNOSTI (S)    

-Zvesta baza bralcev  
-Hitra možnost dosega 

-Internet omogoča doseg velikega števila 

bralcev 
-Hitra absorbcija novih tehnologij s strani 

novinarjev in bralcev 

-Večina medijev posluje z dobičkom           

SLABOSTI (W) 

-Ni jasnega poslovnega modela  
-Premalo sinergije med različnimi 

medijskimi platformami  

-V očeh javnosti so izgubili veliko svoje 
verodostojnosti, neodvisnosti in 

profesionalnosti 

-Vsebine vse bolj enolične  

-Javnost pogreša dobre novinarje 

-Vse več se uporabljajo drugi kanali za 

informiranje in ne mediji 
-Slab socialni status novinarjev 

-Premalo in prepočasno uvajanje 

tehnologije s strani založnikov 
-Nepoznavanje uporabnikov medijev 

-Pomanjkanje samozavesti za preboj 

-Nezdrava lastniška sestava 
-Preveč medijev 

-Nizka cena internetnega oglaševanja 

 

PRILOŽNOSTI (O) 

-Posebna družbena funkcija: informiranje 
javnosti 

-Možnost širjenja na jugoslovanski trg 

-Večanje deleža na internetu 

-Nove oblike podajanja informacij (tablice) 

-Možnost sinergij med različnimi  

medijskimi platformami  
-Vse več možnosti za dosego bralcev 

-Državljani se bodo zavedali, da 

potrebujejo kakovostne medije 
-Orodja za analitiko uporabnikov 

-Dodatne storitve (sinergije s tistimi, ki 

potrebujejo bralce – popusti, spletna 
trgovina, nakup vstopnic, turizem…) 

-Sveži modeli sodelovanja za oglaševalce 

in agencije  
-Delavnice z bralci 

-Povezava z družbenimi omrežji 

 

SO strategije (prednosti+priložnosti) –

izdelava strategij, ki temeljijo na 

prednostih za izrabo priložnosti 

-Kakovostna in motivirana novinarska ekipa 

bi morala izkoristiti priložnosti, ki jih 

ponuja internetni trg, ki ne pozna meja. 

Glede na to, da se delež bralcev na internetu 

povečuje, je to zelo dobra priložnost, da se 

prek internetne strani širijo mediji preko 

meja, predvsem na območje bivše 

Jugoslavije. Nizka cena za možnost dosega, 

kar omogoča internet, bi se morala 

izkoristiti. Pri širjenju pa ne bi smeli 

pozabiti na analitiko bralcev, kar današnje 

oglaševalce najbolj zanima. Predvsem pa 

razmišljati o mediju kot celoti, ki ga je 

mogoče videti na več različnih zaslonih. Ne 

pa razvijati samo tisk ali samo radio, ki ima 

kot privesek še neko internetno stran. 

 

WO strategije  (slabosti+priložnosti) – 

izkoriščajo priložnosti za premagovanje 

slabosti 

Nizke stroške širjenja na jugoslovanski trg 

prek internetnega kanala bi morali 

izkoristiti, da se poveča doseg, vpliv in 

dostop do novih oglaševalcev. Najprej na 

internetne trgu, potem pa tudi na trgu drugih 

medijev. Predvsem pa poskrbeti za dobre 

novinarje, ki bodo znali delati razliko med 

dobrimi mediji in povprečnimi. S 

povečanjem trga in sinergijo različnih 

medijskih platform bi se povečala tudi 

možnost za večje oglaševalske kampanje.  

 

NEVARNOSTI (T) 

-Naraščanje internetnih strani doma in v 

tujini 
-Upadanje zanimanja za tisk 

-Rastoča moč oglaševalcev in bralcev 

-Velika dovzetnost oglaševalcev na 
recesijo 

-Vmešavanje politikov v medije 

-Razvoj drugih slovenskih digitalnih 
»medijev« - ponudnikov vsebin  

-Zmanjševanje oglaševalskih proračunov 

-Padanje splošnega zaupanja v medije 
-Blokerji oglasov 

-Staranje prebivalstva 

-Mladi spremljajo socialna omrežja in ne 
medijev 

 

ST strategije (prednosti+nevarnosti) – 

izkoriščajo prednosti za odpravljanje 

nevarnosti 

V času, ko večina medijskih hiš gleda 

predvsem na stroške in ne kakovost 

novinarskega dela, je lahko mala, vendar 

kakovostna, motivirana in fleksibilna ekipa 

novinarjev velika prednost. Čeprav se 

število medijev vsak dan veča, pa število 

kakovostnih in verodostojnih medijev ne 

narašča s tako naglico. Glede na to, da je 

število bralcev tiskanih medijev po vsem 

svetu vsak dan manjše, je nujno izkoriščati 

sinergije med različnimi mediji. Dobički, ki 

se zdaj še ustvarjajo, se morajo investirati v 

tehnologijo, novinarje in širitev trga. Če 

deluješ na različnih trgih se lahko izogneš 

tudi političnim pritiskom v posamezni 

državi oziroma si manj ranljiv.  

WT strategije (slabosti+nevarnosti) – 

minimizirajo slabosti in odpravljajo 

nevarnosti 

Upadanje zanimanja za tisk in staranje 

prebivalstva nalaga vsem tiskanim 

založnikom razmišljanje o novih poslovnih 

modelih. Tisk verjetno nikoli ne bo povsem 

izginil, zelo verjetno pa je, da bo preživelo 

manj tiskanih medijev, kot jih imamo danes. 

Internetni ponudniki bodo morali najti bolj 

učinkovite načine oglaševanja, saj so oglasi 

tudi brez sistemov blokiranja, manj 

učinkoviti kot pri ostalih medijih. Samo 

dober medij, ki bo imel ekskluzivne 

vsebine, bo lahko preživel vse večji vpliv 

socialnih omrežij med mladimi.    
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Uspešna so in bodo tista podjetja ali panoge, ki bodo znala pravočasno odkriti in tudi izkoristiti 

priložnosti, ki se jim ponujajo v okolju, kjer delujejo. Hkrati pa morajo razviti sposobnost 

izogibanja nevarnim čerem, ki prav tako kot priložnosti prežijo na podjetje. 

 

Priložnosti in nevarnosti so trdno povezane s prednostmi in slabostmi. Proučevanje informacij 

iz okolja in notranjosti podjetja, določitev priložnosti in nevarnosti v okolju panoge ter 

opredelitev njenih prednosti in slabosti sestavljajo osnovne aktivnosti SWOT analize. 

 

Zaradi takšne usmerjenosti je SWOT analiza zelo uporabna za proučevanje celovitega položaja 

panoge. Končni rezultat analize je povzetek najpomembnejših rezultatov in ugotovitev, ki jih 

je ugotovila analiza notranjih in zunanjih dejavnikov panoge.  

 

3.3 Strategija razvoja medijev na Slovenskem do leta 2024 
 

»Strategija razvoja radijskih in televizijskih programov v Republiki Sloveniji v obdobju 2011–

2020«, ki je nastala v letu 2011 v sodelovanju med Svetom za radiodifuzijo (SRDF), Agencijo 

za pošto in elektronske komunikacije RS (APEK) in ministrstvom za kulturo naj bi po pisanju 

avtorjev odpirala bistvena vprašanja in hkrati ponujala odgovore na ključne izzive, s katerimi 

se sooča slovenski medijski prostor: »Ključni cilj priprave strategije je v tem, da prispeva k 

večji družbeni občutljivosti za medijsko problematiko, predvsem v smislu osvetlitve 

kompleksne narave odnosov med različnimi dimenzijami in vidiki medijske produkcije. 

Sodobna družba, ki temelji na pluralistični demokratični kulturi potrebuje drugačne medije in 

nove akterje oziroma deležnike, ki bodo vestno in odgovorno prispevali k pluralizaciji in večji 

profesionalni kakovosti medijskega prostora. Na podlagi ocene obstoječega stanja slovenskega 

medijskega prostora, poslanstva medijev, vrednot ter vizije nadaljnjega razvoja v bližnji 

prihodnosti, strategija vključuje temeljne in specifične strateške smernice razvoja medijev do 

leta 2020.« Omenjeno strategijo je Svet za radiodifuzijo zasnoval v letu 2011, vendar ni bila 

nikoli sprejeta. Zdaj se pripravlja nova, ki jo je ministrstvo za kulturo dalo v javno obravnavo.  

 

Leta 2015 se je ministrstvo za kulturo  odločilo, da bo pripravilo »Strategijo razvoja medijev v 

Republiki Sloveniji do leta 2024« (Strategija 2024 o.p.). V ta namen so imenovali strokovno 

komisijo, ki je pripravila osnutek strategije. V strokovni komisiji so bili: Barbara Verdnik, kot 

predsednica komisije, dr. Sandra Bašič Hrvatin, dr. Nataša Pirc Musar, dr. Jure Strojan in Darja 

Groznik. Strokovna komisija je na podlagi javnih razprav in pridobljenih podatkov pripravila 

osnutek besedila strategije. 

 

Ministrstvo za kulturo s to strategijo postavlja pogoje za dosego naslednjih ciljev: 

 

1. Vzpostaviti sistem, ki bo omogočal in dajal prednost samoregulaciji  medijev,  njihovi  

neodvisnosti  in raziskovalnemu novinarstvu. 

2. Vzpostaviti sistem za striktno spoštovanje intelektualne lastnine (predvsem avtorske in 

sorodnih pravic) v medijih. 
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3. Vsem  prebivalcem  v  Republiki  Sloveniji  omogočiti  enakomerno  in  enakopravno   

zastopanje  njihovih območij v medijih, in sicer tako z vidika medijskega pokrivanja teh 

območij kakor tudi sprejemanja informacij s teh območij.  

4. Z namenom zaščite slovenskega jezika zagotoviti predvajanje slovenskih (zaradi zahtev EU 

tudi evropskih) avdiovizualnih del.  

5. Izboljšati socialni status novinarjev. 

6. Uveljaviti spoštovanje in udejanjanje visokih novinarskih standardov. 

7. Zagotoviti sistem za transparentno, pregledno in odgovorno lastništvo lastnikov medijev.  

8. Ustvariti  sistem  in  okolje  za konstantno  medijsko  opismenjevanje in  vzgojo,  z  namenom  

kritičnega razumevanja in sprejemanja medijskih vsebin. 

9. Zagotavljati in spodbujati deficitarne, kulturne in ustvarjalne vsebine v medijih. 

10. Z uvedbo novih poslovnih modelov za medije, predvsem tiskane, zagotoviti pogoje za 

obstoj teh medijev. 

11. Odpraviti anomalije v oglaševanju, s čim manjšimi posegi v to področje.  

12. Uvesti možnost tematskih kanalov.  

 

Zelo podobni, v nekaterih točkah celo enaki cilji, ki so bili zapisani že leta 2011. V petih letih 

se ni veliko spremenilo. Vseeno pa je osnutek strategije do 2024 prinesel nekaj novosti. Recimo 

pri definiciji, kaj medij sploh je. Strokovna komisija je ugotovila, da je v razvidu medijev kar 

nekaj publikacij, ki si ne zaslužijo biti v medijski družini. Največ pripomb je letelo na občinska 

glasila, ki so postala podaljšana roka županskih predstavnikov za stike z javnostmi.   

 

Zato strategija predlaga  naslednjo definicijo medija: »Medij je sredstvo periodičnega javnega 

razširjanja novinarsko in uredniško oblikovanih informacij, ki lahko v kratkem času in ne glede 

na obliko posredovanja dosežejo širšo splošno javnost ter imajo nanjo vpliv. Novinarsko 

oblikovana informacija pomeni, da je informacijo oblikoval novinar, to je oseba, ki je za to 

ustrezno izobražena ali priučena ter deluje v skladu z mednarodnimi demokratičnimi etičnimi 

in profesionalnimi poklicnimi standardi. Uredniška odgovornost pomeni izvajanje učinkovito 

nadzora nad izborom, organizacijo in objavo vsebin v medijih.«  

 

3.3.1 Socialni status slovenskih novinarjev 

 

V Strategiji 2024 so zapisali tudi, da je bil slab socialni status novinarjev na javni tribuni 

najpogosteje omenjena težava medijev v Sloveniji. Zato se je »ministrstvo za kulturo odločilo, 

da kršitev delovnopravne zakonodaje, če se ta ugotovi s pravnomočno odločbo (npr. inšpekcije 

dela), opredeli kot hujšo kršitev zakona. Ministrstvo za kulturo nadalje ugotavlja, da je 

nespoštovanje kolektivnih pogodb na področju novinarstva še ena od težav, ki neposredno 

vpliva na socialni položaj novinarjev, odgovorni za takšno stanje so v večini primerov 

izdajatelji. Zaradi parcialnih interesov pogodbenih strank je tako vsakokratno usklajevanje 

praktično nemogoče, kolektivne pogodbe pogosto tudi ne zajemajo prekarnih delavcev in 

delavcev, ki delajo (pogosto prisilno) preko s. p. Zato bo zakon določil, da v primeru, ko 

kolektivna pogodba ne bo veljala, ko bodo pogajanja blokirana, samodejno začela veljati tarifa 

za novinarsko delo (ne glede na obliko dela), ki bo vsaj enaka minimalni plači v Republiki 

Sloveniji za visokošolsko izobrazbo za mesec pred nastopom dogodka. Zakon bo določil tudi, 
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da se morajo kolektivne pogodbe usklajevati najmanj enkrat v obdobju dveh let. V skladu z 

vsem navedenim je ustrezna socialna varnost novinarjev (ta mora biti določena v kolektivni 

pogodbi), del javnega interesa na področju medijev«. Vprašanje, kako resno mislijo s to 

strategijo na ministrstvu za kulturo, ko vemo, da minimalna plača za visokošolsko izobrazbo v 

Sloveniji ne obstaja. 

 

3.3.2 Oglaševanje v slovenskih medijih in ne-medijih 

 

Na ministrstvu za kulturo se zavedajo, da je velik problem oglaševanje, zato v Strategiji 2024 

zapišejo: »Oglaševanje v medijih vedno bolj upada in se seli na druge, zlasti digitalne platforme, 

kot so na primer družbena omrežja, kjer lahko na zelo enostaven način dosežejo večje število 

uporabnikov. Oglaševanje na drugih, ne-medijskih platformah, tudi omogoča uporabo 

inovativnih pristopov in tehnik, ki so sicer v medijih strogo regulirane ali celo prepovedane, 

oglasi so »personalizirani« oziroma »targetirani« itd. Ker so oglaševalska sredstva glavni vir 

prihodkov vseh medijev, bi morali temeljna pravila za oglaševanje, ki veljajo v medijih, 

uveljaviti za celotno digitalno okolje. Medijska  zakonodaja  pa bo določila še posebej stroga 

pravila oglaševanja v primeru zaščite otrok, ki predstavljajo najbolj ranljivo skupino 

uporabnikov medijev. Prav tako bomo podrobneje opredelili pravilo, da mora biti oglaševalska 

vsebina jasno ločena od uredniško oblikovane medijske vsebine in je torej na noben način ne 

sme prekrivati. Zato bodo prepovedani t. i. pop up oglasi (in tem podobni).« Če bodo postavili 

enaka pravila za vse, za medije in ne-medije, bo to velik korak k pravični tržni bitki. Slovenski 

mediji lahko samo upajo, da se ne bo zgodilo, da bo medijska zakonodaja še bolj stroga, 

regulacije za ne-medije pa še vedno ne bo.  

 

Podoben problem, kot so digitalne platforme, so tudi tuji tematski televizijski programi, ki s 

slovenskimi oglasi »targetirajo« slovensko občinstvo. Zato v Strategiji 2024 predlagajo: »Za 

zagotovitev enakopravnejših pogojev delovanja na trgu oziroma za izničenje izgube 

oglaševalskih sredstev za slovenske izdajatelje bi zato morali poiskati rešitve v smeri, da se 

zakonsko zaveže slovenske operaterje, ki te tuje programe distribuirajo, da del dobička od svoje 

dejavnosti namenijo v poseben sklad za financiranje slovenske avdiovizualne produkcije, v 

katerem kot producenti participirajo izdajatelji slovenskih televizijskih programov.« 

 

3.3.3 Sofinanciranje medijskih vsebin 

 

Strokovna komisija je v izhodiščih za pripravo strategije zapisala, da je že strokovna komisija 

za ocenjevanje projektov, prispelih na Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje 

programskih vsebin medijev v letu 2015 (JPR-MV-2015, marec 2015), ugotovila, »da cilji 

razpisa niso izpolnjeni, da državljani niso bolje ali vsestransko obveščeni in da ni večje 

pluralnosti in večje kulturne ustvarjalnosti na področju medijev, prav tako ne prispevajo k 

zaposlovanju mladih novinarjev«. 

 

Zato so v Izhodiščih za pripravo strategije zaključili: »Da sofinanciranje medijev v sedanji 

obliki ni v javnem interesu, ne prinaša večje pluralnosti in raznovrstnosti medijskih vsebin, ni 

transparentno, ni učinkovito, ne prinaša dodatnega zaposlovanja novinarjev in ostalih medijskih 
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delavcev, ne prispeva h kulturi javnega dialoga, ne povečuje ustvarjalnosti – skratka, zakonsko 

določenim ciljem zadošča le v izjemno omejenem  obsegu. Sofinanciranje medijev je oblika 

dovoljene državne pomoči, ki bi se morala podeljevati po natančno določenih kriterijih, na kar 

je opozorilo že Računsko sodišče Republike Slovenije v svoji reviziji iz leta 2009.« 

 

V osnutku strategije 2024 poskušajo najti rešitev za financiranje deficitarnih medijskih vsebin: 

»Prek ukrepov državnih pomoči pa bi morali financirati le tiste programske vsebine v javnem 

interesu, ki jih trg ne uspe zagotavljati sam in so posledično ogrožene. Katere so to, nam med 

drugim kažejo aktualne raziskave stanja medijskega pluralizma in tudi izsledki vsakoletnih 

evalvacij javnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev. Že v NPK 2014 – 2017 

je bilo ugotovljeno, da so med takšnimi ogroženimi programskimi vsebinami in žanri, ki so 

sicer medijem imanentni in so le redko dostopni zunaj medijske produkcije, 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 proračunskih 

sredstev ne bi smelo namenjati za financiranje vsebin, ki so že tako ali tako sestavni del 

posameznega medija, ali pa celo tistim izdajateljem medijev, ki so na trgu uspešni in beležijo 

dobičke.«  

 

Tako naj bi obrnili logiko podeljevanja državnega denarja, saj naj bi državno sofinanciranje 

temeljilo na »vsebinah in novinarskem delu in ne bo več imelo vloge socialnega korektiva za 

medije per se (torej v prvi vrsti za lastnika medijev)«. 

 

Osnutek strategije 2024 se ukvarja tudi z izvenproračunskimi viri financiranja avdivizualnie 

produkcije: »Do sedaj je bila obveznost spodbujanja avdiovizualnih del naložena le 

izdajateljem televizijskih programov (prek t. i. programskih kvot), v prihodnje pa bi veljalo k 

ustreznemu finančnemu prispevku pritegniti tudi druge »playerje«, ki imajo velike finančne 

dobičke od ponujanja avdiovizualnih vsebin, zlasti ponudnike storitev kabelske retransmisije, 

IP-TV, multipleksov in telekomunikacij.«  

 

3.3.4 Avtorske in sorodne pravice 

 

V osnutek strategije 2024 so zapisali tudi, da  bodo mediji »spoštovali avtorske in sorodne 

pravice ter jih aktivno podpirali in promovirali«. Ministrstvo za kulturo bo temu zdaj posvečalo 

večjo pozornost in bo kršitelje ostro sankcioniralo.  

 

3.3.5 Medijska pismenost v Sloveniji 

 

Strokovna komisija v Izhodiščih za osnutek medijske strategije izpostavlja, da medijsko 

pismenost razumejo kot pravico vsakega državljana in državljanke: »Slovenija nima   

sistemskih in celovitih politik, s katerimi bi dvigovala raven medijske pismenosti. Predmet 

vzgoja za medije je v učni načrt za zadnje tri razrede osnovne šole prišel na začetku prejšnjega 



 

84 

 

 

desetletja, takrat so izšli tudi didaktični pripomočki. Toda vzgoja za medije je ostal izbirni 

predmet. Po oceni iz diplomskega dela Marjetke Pezdir Kofol ga izvaja le 10 – 20% osnovnih 

šol. Otroci in mladostniki so, kar zadeva medijsko pismenost, najbolj ranljiv del družbe. Zanje 

tudi velja, da so se odmaknili od klasičnih medijev. To kaže raziskava ministrstva za kulturo, 

ki jo je aprila 2016 pripravila družba Valicon. Evropski projekt EU Kids Online je leta 2010 

ugotovil, da se slovenski otroci z internetom v povprečju prvič srečajo pri devetih letih, tako 

kot drugi evropski otroci. So pa zato slovenski otroci nad evropskim povprečjem, kar zadeva 

pogostosti uporabe interneta. Kar 74 odstotkov otrok, starih med 9 in 16 let, internet uporablja 

vsak dan ali skoraj vsak dan, uporaba  pa se s starostjo povečuje. Žal pa  raven medijske 

pismenosti ne dosega digitalne pismenosti, kjer imajo slovenski otroci v evropski primerjavi 

nadpovprečno razvite veščine iskanja informacij in varne rabe interneta. Resna in celovita 

politika medijske pismenosti je nujna, če želi Slovenija postati družba aktivnih državljanov. To 

je tudi strateški cilj, ki ga je Vlada Republike Slovenije zapisala v Viziji 2050.« Pripravljalci 

osnutka strategije 2024 so to priporočilo strokovne komisije upoštevali, zato se bo medijska 

vzgoja oblikovala kot obvezni predmet in ne več kot izbirni.  

 

3.4 Perspektive slovenskega medijskega trga 
 

Težko je napovedati, kaj se bo zgodilo z mediji nasploh, še težje pa je to napovedati za 

slovenske medije. Po vsebinski plati so pred mediji in novinarstvom lepi časi. Možnosti, ki jih 

ponuja tehnologija so vsak dan večje in boljše. Vprašanje pa je, kdo se bo s to tehnologijo lahko 

v prihodnosti še ukvarjal. Več kot je možnosti za pripravo dobre vsebine, slabše so možnosti za 

njeno prodajo.  

 

Trenutni fokus in ključni poudarki bodo na spletnem videu, mobilnih aplikacijah in nadaljnjih 

premikih v smeri širjenja vsebine. Težave okoli spletnega prikaznega oglaševanja bodo 

povzročile izbruh inovacij okoli poslovnih modelov v novinarstvu (Newman, Journalism, 

Media And Technology Predictions 2016). Newman napoveduje, da bodo Facebook, Google 

in Apple nadaljevali bitko za vsebino na mobilnih napravah, ker v tem vidijo prihodnost. 

Aplikacije za komunikacijo oziroma izmenjavo sporočil (Snapchat, Telegram, Slack, Hipchat 

...) naj bi bile naslednja faza v revoluciji socialnih omrežij. Brskanje z mobilniki bo še hitrejše, 

ker bodo svoje naredili tako ponudniki mobilnih storitev, proizvajalci mobilnih naprav, kot tudi 

založniki s svojimi mediji, ki se bodo hitreje nalagali. 

  

Pričakujemo tudi nove vojne med založniki in ad-blockerji. Največja bitka bo zdaj na 

mobilnikih. Oglaševalci še vedno iščejo rešitve za povrnitev zaupanja v oglaševanje na spletu, 

ker je možnost prevar z lažnim prometom enostavno prevelika. Po drugi strani pa so tudi 

oglaševalci ugotovili, da velik obisk ali veliko klikov ni nujno tudi zagotovilo za uspeh 

oglaševalske kampanje. Zato se na spletu vse bolj meri in upošteva,  koliko časa bralec preživi 

ob določenem prispevku in kaj je tam počel.  

 

Glede na to lahko pričakujemo vse več video vsebin od 360° posnetkov, posnetkov z droni, 

posnetkov virtualne realnosti in vertikalnih video posnetkov, saj se bodo tudi založniki oziroma 

ustvarjalci začeli vse bolj približevati uporabnikom na mobilnih napravah.  Navsezadnje več 
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videa zahtevajo tudi oglaševalci. Do leta 2021 bo skoraj 70 odstotkov vsega prometa na 

mobilnikih posledica video posnetkov. Rast naj bi bila 55 odstotkov na leto (Ericsson Mobility 

Report 2015). Obstajajo že računalniški programi, kot je Wibbitz, ki na podlagi semantike 

teksta avtomatsko naredijo video iz slike in besedila. Tudi glasbena podlaga je lahko 

avtomatizirana. 

 

Založniki bodo želeli pridobiti čim več podatkov o svojih uporabnikih. Od demografskih 

podatkov do želja in preferenc določenega bralca. Tovrstni podatki so tudi pri oglaševalcih vse 

bolj zaželeni. Na drugi strani pa so uporabniki, ki vse težje dajejo tovrstne podatke od sebe. Vse 

bolj jim je pomembno varstvo zasebnosti. Zato bo vse več medijev  poskušalo pridobiti podatke 

z obvezno registracijo, na tak način pa se bodo zbirali podatki o bralcih ali uporabnikih zlasti 

internetnih medijev. S takim načinom bodo poskušali tekmovati s Facebookom, ki vse te 

podatke že ima. 

 

Robo-novinarstvo ni več tabu tema med medijskimi založniki. Vse operacije, ki se bodo lahko 

robotizirale se bodo. Mnogi napovedujejo, da so poročevalskemu novinarstvu šteti dnevi. Na 

Norveškem novinarska agencija NTB ne pošilja več svojih novinarjev na nogometne tekme. 

Poročilo s tekme že naredi robot oziroma računalnik. Sistem deluje tako, da program analizira 

vse statistične podatke določene tekme in vse podatke, ki so v 60-letnem arhivu agencije NTB. 

Vse skupaj traja okoli 15 sekund. NTB potem potrebuje še 15 sekund, da ta osnovni tekst objavi, 

kar pomeni, da je osnovni tekst o tekmi objavljen že 30 sekund po končani tekmi.  

 

Čeprav so tudi tu težave, ki so lahko za novinarski prispevek bistvene. Ravno na Norveškem je 

primer, ko je robo-novinar za najboljšega igralca tekme proglasil nogometaša, ki je dal avtogol. 

Še vedno je težko predvideti vse možnosti, ki jih prinaša življenje.  

 

Verjetno pa bodo roboti oziroma računalniki prevzemali vse več manj zahtevnih novinarskih 

del. Automated Insights in Narrative Science sta podjetji, ki že imata programe, ki lahko delajo 

poročila avtomatsko. Nekaj podobnega že uporabljata Associated Press in Yahoo. Podjetje 

Syllabs je v sodelovanju z Le Mondom za francoske lokalne volitve pripravil poročilo za 34.000 

lokalnih volilnih enot. Njihov robot je napisal poročilo za vsako volilno enoto posebej. Le Mond 

je ta poročila objavil na posebni internetni podstrani. Čeprav so imela nekatera poročila le po 

nekaj klikov, je imel Le Mond skupaj več kot 800.000 različnih obiskovalcev na volilni dan, 

čeprav ni na tem delal niti en novinar. 

 

Pri televizijah se bo vse bolj večala gledanost »na zahtevo« kot je Netflix, ki pravi razcvet 

podjetja pričakuje, ko pride na kitajski in indijski trg.  

 

Kaj se bo dogajalo z radiem je še najmanj predvidljivo. Glede na to, da avtomobili že lahko 

vozijo brez voznika, lahko predvidevamo, da bodo potniki čas med vožnjo izkoristili za branje, 

brskanje po internetu … Deutsche Telekom je že prisoten v VW. Ponudniki interneta se že 

dogovarjajo s proizvajalci avtomobilov za infrastrukturo, čeprav se samovozeči avtomobili še 

ne smejo voziti po cestah. Vemo pa, da je radio najbolj poslušan ravno med vožnjo ljudi na delo 

in z njega. 
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Založnikom Snapchat Discover, Facebookov Instant Articles, Apple News, Twitter Moments 

in seveda Google ponujajo platforme, katerih bi lahko predstavljali svoje vsebine bralcem. 

Ampak to za založnike ni ravno dobra novica. Vse več ljudi namreč uporablja tovrstne 

aplikacije za informiranje, kar pomeni, da direktnega prometa za medije niti ne bo več. To pa 

pomeni, da bo monetizacija vsebin za medije vse težja. V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo 

Facebook začel kupovati pravice tudi do športnih prenosov, pravice za glasbo in za film. Po 

drugi strani pa, če mediji ne bodo sledili tovrstnim aplikacijam, jih enostavno ne bo več, saj 

ljudje vse več časa preživijo s tovrstnimi socialnimi mrežami in aplikacijami, zlasti mladi. 9 od 

10 najbolj uporabljenih aplikacij so aplikacije za socialna omrežja ali komunikacijo (Newman, 

Journalism, Media And Technology Predictions 2016).  

 

Vsebine bodo iskale oziroma že iščejo bralce. Bralci ne bodo več iskali vsebine, še manj pa 

medij. New York Times ima zaposlenih 11 ljudi, ki se ukvarjajo samo s tem, kako 

personalizirati obvestila in opozorila na določeno vsebino. Kdaj določeni bralci najraje berejo, 

kaj berejo ob določenih urah, katere avtorje najraje berejo po dnevih. Otto Toth, šef tehnološke 

podpore pri The Huffington Postu pravi, da je na spletu najbolj množična generacija, ki v bistvu 

nič, kar je daljše od uvoda na določeno novico, ne prebere: »Zdaj imamo že novinarje, ki pišejo 

samo uvode. Naslednja stopnja so novinarji, ki bodo pisali samo naslove.« (Newman, 

Journalism, Media And Technology Predictions 2016). 

 

3.4.1 Možnosti monetizacije 

 

Mediji bodo vedno obstajali. Vprašanje pa je, kdo jih bo delal in kako bodo monetizirali svoje 

početje. Za zdaj nič ne kaže, da bi se lahko pokazal koncept, ki bi deloval za večino medijev in 

držav. Veliki kupujejo manjše, drugi se združujejo, ampak vsak vidi drugače, kaj je to, kar bo 

podjetje poneslo na zmagovita pota. Jeff Bezos, lastnik Amazona, je kupil Washington Post za 

250 milijonov dolarjev. Ali ima Bezos idejo, kako bo svoj osnovni posel, torej internetno 

prodajo, povezal z medijem in si tako povrnil svoj vložek, ali pa so mediji že postali samo 

igračka za bogataše, ki si to lahko privoščijo? Tudi če mediji ne bodo dobičkonosni. Vmes pa 

se pojavljajo ideje, kako lahko mediji preživijo naslednjih nekaj let:  

 

1. Množično financiranje: Vse več bo medijev, ki bodo prek platform za zbiranje denarja 

začenjali svoje delovanje in se tako tudi financirali. V Španiji je uspelo El Espanolu zbrati 3,1 

milijona evrov v manj kot dveh mesecih. Več kot milijon evrov sta zbrala nizozemski De 

Correspondent in nemški Krautreporter. Od 28. aprila 2009 do 15. septembra 2015 je na 

Kickstarterju finančna sredstva pridobilo 658 novinarskih projektov v skupni višini 6,3 milijona 

dolarjev. Skoraj dve tretjini projektov (71%) so prijavili posamezni novinarji ali pa majhne 

skupine novinarjev, ostali pa so šli na račun medijskih organizacij in javnih ustanov, kot so 

univerze (Izhodišča za osnutek medijske strategije, 2016). Medijska strategija vidi zadružništvo 

in socialno ekonomijo kot enega temeljnih strateških ciljev. V Veliki Britaniji je leta 2012 izšla 

obsežna študija, ki dokazuje, da so kooperative kot alternativna oblika lastništva eden od 

mogočih izhodov iz medijske krize. »Novičarski mediji so lačni recepta, da bi njihovi izdelki 

postali finančno vzdržni, javnost pa je lačna medijev, ki bi jim lahko zaupala. Kooperative so 

lahko odgovor na oba problema,« v uvodu zapiše njen avtor Dave Boyle (Boyle, 2012). 
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2. Inovacije z naročninami in mikroplačila: Založniki iščejo in bodo še naprej iskali načine 

mogoče monetizacije. Ena možnost je, da se za članek plača določen znesek, ki se bralcu lahko 

povrne, če ta z njim ni zadovoljen. Drugi poskušajo z minimalnim plačilom za samo omejen 

dostop za ljudi, ki nikoli ne bodo vzeli celotnega paketa. Z iskanjem  podpore  med  bralci se 

bo ponovno gradilo zaupanje med mediji in bralci, ki se je porušilo zaradi odvisnosti od 

oglaševalskega denarja. Z vzpostavitvijo zaupanja, bi bralci postali podporniki (zadružniki 

oziroma lastniki) svojega medija.  

 

3. Vsebina z oglasom (angl. Comtent): Med oglaševalci je vse več zanimanja za mešanje 

vsebine in oglasov. Kjer to zakonodaja dopušča in kjer se uredniška politika medija s tem 

strinja, je to lahko precej pomemben vir prihodkov za medije. Še bolj kot tovrstno mešanje 

vsebin, ki je bolj ali manj prepovedano, obstajajo možnosti, ki jih prinaša branje novic na 

mobilnih napravah. Te omogočajo ugotovitev lokacije bralca, kar oglaševalci lahko izkoristijo 

za obvestila o svojih prodajnih akcijah v bližini lokacije, kjer bralec bere svoje novice.   

 

3.4.2 Perspektive slovenskih medijev 

 

Vse zgoraj našteto velja tudi za slovenske medije, le da se pri nas vse zgodi z zamikom in ne 

moremo računati na ekonomijo obsega. Danes se slovenski mediji bolj kot s perspektivami 

ukvarjajo s krčenjem stroškov. Čeprav je bilo nekaj poskusov, da bi se našel novi poslovni 

model, kot je bil Piano, ko se je več medijev povezalo in so hoteli del vsebin na spletu zakleniti 

samo za naročnike, ali pa zdaj Hokus pokus, ki deluje po principu naročnine. Portal Pod črto 

deluje po principu plačevanja za raziskovalne zgodbe. Sredstva za svoje delovanje pridobivajo 

s periodičnimi donacijami bralcev. 

 

Problem slovenskih medijev in urednikov je tudi v tem, kar sta ugotovila že Kovach in 

Rosenstiel, da polovica urednikov najmanj tretjino službenega časa nameni poslovnim 

zadevam, preostalo pa novinarskim. Raziskava med 77 ameriškimi časopisnimi uredniki, je 

pokazala, da jih 14 odstotkov posveti več kot polovico svojega dela poslovnim zadevam, 35 

odstotkov pa poslovnim zadevam posveča med tretjino in polovico časa (Kovach in Rosenstiel, 

2001: 68). V Sloveniji tovrstne raziskave ni, iz lastnih izkušenj pa lahko trdim, da se je v 

Sloveniji ta pojav od leta 2007 zelo razširil.  

 

Zaradi vse manjših prihodkov od oglaševanja in nezmožnosti povečevanja prodanih izvodov 

časopisov so začeli zniževati stroške predvsem na račun novinarskega dela. Po podatkih 

Kovacha in Rosenstiela so v 90. letih manjši časopisi zmanjšali proračune za novinarsko delo 

za 11 odstotkov, veliki časopis pa kar za 14 odstotkov. Tudi v Sloveniji smo lahko videli, da 

tiskani mediji kljub velikim padcem prihodkov, ki se jim dogajajo tako na strani prodanih 

izvodov časopisov kot na strani oglasov, dosegajo dobičke. Hkrati pa smo lahko videli, da je v 

zadnjih letih 30 odstotkov manj zaposlenih v dejavnosti izdajanja časopisov.  

 

Od urednikov se zahteva, da ovrednotijo vrednost novinarskih izdelkov. Tržne raziskave in 

različne tehnologije omogočajo merjenje branosti vsebine. S tem naj bi se povečala branost 

oziroma prodana naklada. Kovach in Rosenstiel opozarjata tudi na terminološko spremembo, 
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ki kaže na to, da so uredniki postali odgovorni za uspeh poslovanja medijske družbe: bralci in 

gledalci so bili percepirani kot potrošniki, novice so postale potrošniška storitev, razumevanje 

bralcev je postalo marketing, skratka, uveljavil se je jezik potrošniškega marketinga (Kovach 

in Rosenstiel, 2001: 60). S tem pa je bilo doseženo tudi to, kar ugotavljajo slovenski bralci in 

kar kaže Valiconova raziskava, ki so jo izvedli po naročilu ministrstva za kulturo, da so si mediji 

vse bolj podobni drug drugemu. Po eni strani nimajo dovolj novinarjev, ki bi lahko delali 

različne vsebine, po drugi strani pa stremijo za vsebinami, ki naj bi si jih ljudje in oglaševalci 

najbolj želeli. 

 

Slovenski medijski prostor je tako majhen, da bodo zlasti tiskani mediji morali razmišljati o 

povezovanju. Tiskani dnevniki tudi v Sloveniji verjetno ne bodo izginili, vprašanje pa je, koliko 

jih še bo. Založniki tiskanih medijev bodo več sil usmerili v internetno novinarstvo. To pa ne 

pomeni samo prekopirati tekst iz tiskane izdaje na splet, temveč povsem na novo in drugače 

napisati in urediti tekst ter ga postaviti na splet za uporabnike tako na računalnikih kot na 

mobilnih napravah.  

 

V Tabeli 26 vidimo bruto vrednost oglaševanja, ki jasno kaže, da bodo tiskani mediji morali 

spremeniti svoj poslovni model, saj jim število oglasov vztrajno pada. 

 

Tabela 256: Bruto vrednost oglaševanja 2008–2014 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

Televizija 285.217.479 314.173.570 406.059.512 426.308.627 433.749.919 554.756.300 579.401.922 

Radio – 

ocena 
  23.096.706   23.096.706   23.189.093   23.490.551   22.269.224   23.191.710   25.256.799 

Tisk 157.783.125 145.329.583 150.803.182 147.151.950 127.904.362 117.127.481 110.554.835 

Internet   18.439.657   18.472.327   23.757.673   31.185.780   26.243.083   28.100.225   33.888.604 

Zunanje 

oglaševanje 

  35.777.787   37.333.119 n.p. n.p.   36.900.489   36.896.198   35.642.944 

Kino     1.302.236     1.382.873    1.479.936        977.862     1.180.869        432.541        278.562 

Mobilno 

oglaševanje 
       894.322        862.521       817.445        776.526        461.801        408.846        254.839 

SKUPAJ 522.511.312 540.650.700 606.106.841 629.891.296 649.285.915 760.913.301 785.278.508 

 
Vir: Mediana d.o.o., Mediana IBO, 2016. 

 

V Tabeli 26 so podatki za bruto vrednost oglaševanja, kar pomeni, da niso upoštevani popusti, 

ki jih mediji dajejo svojim oglaševalskim partnerjem. Zanimivo je, da televizija še povečuje 

svojo prevlado, saj je od leta 2008 do 2014 povečala število oglasov za 203 odstotke. Vse več 

oglaševanja je na internetu, saj se je število oglasov v tem času povečalo za 183 odstotkov. Pada 

oglaševanje v tisku, skoraj povsem zamrlo pa je oglaševanje na mobilnih napravah in v kinu.  
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Pri IAB (Interactive Advertising Bureau) Slovenija so opravili raziskavo AdEx, ko so anonimno 

zbirali podatke o investicijah v slovenske medije ter o investicijah v mednarodne platforme in 

komunikacijske kanale. V raziskavo so vključili sto najboljših medijskih založnikov po lestvici 

merjenja obiskanosti spletnih strani MOSS ter medijske in digitalne agencije. 

 

Rezultati raziskave AdEx kažejo, da je v letu 2015 celoten trg digitalnega oglaševanja znašal 

29,9 milijona evrov, kar je dobrih 26 odstotkov več kot leto prej. Spletno oglaševanje v 

Sloveniji tako po tej raziskavi predstavlja več kot 20 odstotkov celotnega oglaševalskega 

kolača. »Za orientacijo, na ravni Evrope je vrednost spletnega oglaševanja znašala 36,2 

milijarde evrov, kar je 13,1 odstotka več kot leto prej,« je povedal predsednik sveta zavoda IAB 

Slovenija Timotej Gala. S tem je spletno oglaševanje prvič preseglo vrednost televizijskega, ki 

je bilo v lanskem letu vredno 33,3 milijarde evrov. 

 

Drugačno sliko pa nam pokaže raziskava Mediane IBO o deležu oglaševanja po vrstah medija.  

Njihovo merjenje kaže, da je delež oglaševanja od leta 2009 do leta 2014 najbolj padel tisku, 

kar vidimo v Tabeli 27. Povečal pa se je internetu, in sicer s 3,4 leta 2009 na 4,3 v letu 2014. A 

to je še daleč od 20 odstotkov, koliko je namerila AdEx raziskava. Mediana IBO verjetno ni 

merila oglaševanja na Googlu in Facebooku, vendar bo do evropskih razmerij, ko je spletno 

oglaševanje prehitelo televizijsko, v Sloveniji preteklo še nekaj let. 

 

Tabela 27: Delež oglasov po vrsti medija 

 

Vrsta medija Delež 2009 Delež 2014 

Dnevniki 8,5 4,6 

Časopisi 3,5 1,9 

Internet 3,4 4,3 

Kino 0,3 0 

Mobilni marketing 0,2 0 

Plakati 6,9 4,5 

Priloge 5,7 2,5 

Revije 8,7 4,8 

Televizije 58,1 73,7 

Vloženke 0,6 0,4 

Radio ocena 4,3 3,2 

 
Vir: Mediana d.o.o, Mediana IBO, 2016. 

 

Glede na to, da se televizijam niso toliko povečali prihodki od prodaje, kot kaže povečanje 

deleža oglasov, lahko sklepamo, da se dogaja cenovna vojna s popusti. Tudi televizije bodo 

morale razmisliti o svojih poslovnih modelih. Netflix, HBO in podobni že jemljejo veliko 

gledalcev in ponekod tudi že oglaševalcev. Lokalne televizije bodo primat med mediji držale 

toliko časa, dokler bodo ljudje še vedno spremljali novice na svojem programu. Ko jim ta primat 

prevzame internet, saj vse več ljudi ob gledanju televizije spremlja tudi mobilni telefon ali 

tablico, bodo morale televizijske postaje poiskati nove rešitve. Televizijam preti tudi Facebook, 

ki bo lahko v prihodnosti začel kupovati pravice za prenose športnih prireditev. Zato bodo 
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morali producenti slovenskih televizijskih postaj še več delati na domači produkciji, bodisi na 

serijskem bodisi na informativnem programu. 

 

Internetni mediji v Sloveniji imajo vse več bralcev, vendar je tu vedno več konkurence. V tujini 

so deleži oglasov na spletu že večji kot televizijski. To je velika priložnost za slovenske 

internetne medije. Veliko pa si slovenski internetni mediji obetajo od spoznavanja svojih 

bralcev, kar bi jim omogočilo bolj segmentirano oglaševanje, posledično bi to pomenilo 

možnost dražje prodaje oglasnih prostorov.  

 

Radijske postaje v Sloveniji za zdaj delujejo stabilno. Pripraviti pa se morajo na uvedbo 

interneta v avtomobile in možnosti samovozečih avtomobilov, kar bi lahko zelo spremenilo 

delovanje radijskega medija. Lahko pričakujemo, da se bo zgodilo podobno kot televiziji, vse 

več poslušanja radia na zahtevo. Ljudje bodo poslušali tisto, kar želijo, takrat, ko bodo imeli 

čas in voljo. 

SKLEP 
 

Namen dela je bil s pomočjo domače in tuje literature ter s pomočjo izkušenj iz prakse pripraviti 

celovito analizo medijske panoge v Sloveniji ter predstaviti pogled v perspektivo slovenskih 

medijev.  

 

Iz zgoraj napisanega lahko zaključimo, da so mediji, čeprav malo bolj specifični, ker imajo 

drugačen pomen v družbi od ostalih podjetij, le podjetja, saj se na koncu meseca vsak lastnik 

vpraša, ali mu podjetje prinaša dobiček ali izgubo. Mediji delujejo na dveh ločenih trgih, in 

sicer na trgu potrošnikov medijskih vsebin in na trgu oglaševalcev. Dolgo časa so mediji na 

račun tega, da delujejo na dveh trgih, lepo živeli. Zdaj vse kaže, da je prišel čas, ko trg 

potrošnikov noče več sodelovati, saj so bili preveč zapostavljeni. Če ni potrošnikov, se tudi 

oglaševalci umikajo.   

 

Kot smo zapisali, je Robert G. Picard ugotovil, da so mediji, padli v spiralo upadanja (Picard, 

2002, str. 8). Brez dobičkonosnosti se mediju praviloma zgodi naslednje: Medijska družba ni 

dobičkonosna – zmanjša izdatke za vsebine, zaposlene, opremo, marketing – medijski izdelek 

je za potrošnike manj privlačen – manjši oglaševalski prihodki – dodatno zmanjšanje finančnih 

virov – ponovno zmanjšanje izdatkov za vsebine, zaposlene … – krog zniževanja odhodkov in 

prihodkov se ponovi. Čeprav večina proučevanih slovenskih medijev posluje pozitivno, lahko 

na področju vsebin, zaposlenih, opreme vidimo, da so se slovenski mediji znašli v spirali 

upadanja.  

 

Po podatkih, ki smo jih predstavili je od leta 2007 do leta 2014 12 odstotkov manj zaposlenih 

v medijih. Če bi imel podatke še za leti 2015 in 2016, bi bili podatki še slabši. Najbolj se je 

zmanjšalo število zaposlenih v tiskanih medijih, in sicer za 30 odstotkov. Zaradi racionalizacije 

poslovanja se medijski lastniki odločajo za ukinjanje dopisniških mest, zmanjševanje števila 

zaposlenih novinarjev, uporabo že proizvedenih novic (servisi tiskovnih agencij) in njihovo 

recikliranje, za trivializacijo vsebin, opuščanje raziskovalnega novinarstva.  
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V Sloveniji smo doživeli politično vodeno privatizacijo, prodajanje in kupovanje medijev s 

strani lastnikov, ki jih dolgoročno vlaganje v novinarstvo in razvoj medija zanima samo  toliko, 

kolikor služi zasebnemu interesu.  

 

Raziskava, ki jo je za ministrstvo za kulturo pripravila agencija Valicon, je pokazala, da ljudje 

za pridobivanje informacij uporabljajo platforme, ki jih obstoječa zakonodaja sploh ne definira 

kot medije. Število  bralcev,  ki dostopajo do medijskih vsebin na platformah, ki prevzemajo 

večino oglaševalskega denarja, same pa ne proizvajajo originalnih medijskih vsebin, narašča. 

 

Strokovna komisija, ki je pripravila Izhodišča za osnutek medijske strategije je zelo 

pesimistična: »Medijev verjetno ne bo mogoče »rešiti«, kar pa je nujno treba zavarovati, je 

novinarstvo. Profesionalno novinarstvo, ki lahko proizvaja visokokakovostne medijske vsebine 

v interesu javnosti. To je najpomembnejši dolgoročni strateški cilj.« 

 

Sam nisem tako črnogled, saj je v letu 2015 med tiskanimi mediji, ki so še obstali, samo Mladina 

ustvarila izgubo, in sicer 41.564 evra. Največji dobiček sta ustvarila Delo in Dnevnik, okoli 

milijona evrov. Med analiziranimi radijskimi izdajatelji so vsi ustvarili minimalni dobiček. 

Najslabše pa gre televizijam, ki so v letu 2015 skoraj vse pridelale izgubo. Predkrizno leto za 

medije je bilo 2008, ko so ustvarili več kot 262 milijonov evrov prihodkov od prodaje. V letu 

2009 je sledil padec na nekaj čez 215 milijonov evrov. Malo bolje so medijske hiše poslovale 

v letih 2010, 2011 in 2012, potem pa je v letu 2013 znova sledil padec. V letih 2014 in 2015, 

ko so ustvarili malo čez 220 milijonov evrov prihodkov, so se zadeve počasi spet izboljšale.  

 

Največje dobičke tako vidimo v slovenskem tisku, čeprav imajo tiskani dnevniki indeks 

prodane naklade z letom 2007 okoli 50. Pozitiven primer je Svet24, ki se mu je očitno uspelo 

vriniti med tradicionalne tiskane dnevnike. Tednikom gre pri prodani nakladi malo bolje, indeks 

je okoli 70. Internetnim stranem gre vedno bolje. Izjema je iskalnik najdi.si, ki izgublja bitko z 

Googlom. 

 

Pri tisku vidimo tudi, da je vse manj nakupov časopisov prek prodajne mreže. Vse večji je delež 

naročnikov, ki je bil v Sloveniji že tako visok. Po eni strani to za tiskane dnevnike pomeni 

težavo, ker ne širijo svojega bralstva med nenaročniki, po drugi strani pa je to podatek o zvestih 

bralcih, ki ne bodo kar tako zapustili svojega časopisa, ki ga berejo toliko let.  

 

Sofinanciranje medijev v Sloveniji ne deluje, je ugotovilo računsko sodišče, to pa lahko trdijo 

tudi ostali medijski udeleženci. Vse prevečkrat so bila sredstva podeljena po političnem ključu, 

brez jasnih meril in brez pravega nadzora nad porabo denarja.  

 

Vsi mediji na svetu, kar velja tudi za slovenske medije, se bodo morali spoprijeti z izzivom, 

kako privabiti mlade uporabnike, ki danes vse novice, ki jih zanimajo, dobijo prek socialnih 

omrežij in aplikacij za komunikacijo. Glede na to, da se vsebine delijo ne glede na to, kdo jih 

je proizvedel, saj Google in Facebook ne proizvajata vsebin, se bodo mediji vse bolj zatekali k 

zaščiti svojih vsebin, svojih eksluzivnih novic. Trenutno je to najbolj enostavno ščititi z videom. 
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Glede na to, da bo tudi tehnologija omogočala vse hitrejše prenose podatkov, lahko pričakujemo 

vse več razvoja v video produkciji. V prihodnosti lahko pričakujemo, da bo Facebook začel 

kupovati pravice za športne prenose,  pravice za glasbo in za film. 

 

Mediji, tisti, ki to še ne počnejo, bodo vse bolj množično in agresivno, zlasti na spletu, začeli z 

analizo bralcev. To je trenutno edina stvar, ki jo lahko medij na internetu resno monetizira. 

Navadni oglasni bannerji oglaševalce vse manj zanimajo. Tu pa so še blokerji oglasov. Zato so 

oglaševalci vse bolj zainteresirani za natančno segmentirane bralce. Predvajanje oglasov je 

potem lahko točno določeno za ciljno skupino, ki jo zahteva oglaševalec. 

 

Pri krčenju stroškov so mediji že tako daleč, da se že pojavljajo prvi robo-novinarji. Trenutno 

je to mogoče za bolj enostavna novinarska opravila. Vse kaže, da bo to v prihodnosti pomemben 

vijak v medijski mašineriji. Bolj zahtevne, poglobljene, raziskovalne in tekste z ozadji pa bodo 

pisali najboljši novinarji. V Slovenji smo še daleč od robo-novinarjev, saj so prekarni delavci 

enostavno prepoceni, da bi se slovenskim medijem izplačalo vlagati v tako napredne 

tehnologije. Ko pa bomo tudi v Sloveniji enkrat prišli na to raven, bomo pred drugo težavo, saj 

ne bomo imeli dovolj kakovostnih novinarjev, ki bi znali pisati poglobljene, raziskovalne in 

zahtevne tekste. Slovenski mediji trenutno ne delajo na vzgoji novinarjev.     

 

Kot vse, kar je javno objavljeno, ni medij, tudi vsakdo, ki javno objavlja, ni novinar. Samo 

profesionalni novinarji in uredniki lahko zagotovijo profesionalne medije, ki uporabniku 

zagotovi uredniško ali novinarsko vodenje po vsebini. Če ga ne dobi, je zanj časopis enak zapisu 

na socialnih omrežjih, novinar pa poistoveten s komer koli, ki objavlja na spletu. Finski 

medijski strokovnjaki v svoji viziji strateškega razvoja finske medijske krajine do leta 2020 

ugotavljajo, da bodo leta 2020 profesionalni novinarji redkost. (Olli Nurmi (2011), Media 

Vision 2020) 

 

Medijev brez novinarstva ni. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi državljani in državljanke. 

Tudi oni se morajo zavedati, da je dobre medije treba finančno podpreti. 

 

Trenutni poslovni modeli, ki jih imajo mediji, vse bolj načenja zob časa, čeprav še enkrat 

ponavljam, da veliko slovenskih medijev posluje pozitivno. Vendar prihodki vse bolj padajo. 

Mogoče je rešitev za novinarstvo in manj za medije množično financiranje, ali pa inovacije pri 

plačevanju vsebin, ne vemo pa, kaj prinašajo nove tehnologije, ki lahko vse današnje misli 

postavijo na glavo.  

 

Lahko si samo želimo, kar so zapisali v poglavju Vizija (Javni interes) v osnutku Strategije 

razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024: »Medijska krajina leta 2024 je 

pluralizirana, prebivalci Republike Slovenije prejemajo informacije, ki so objektivne, 

strokovne in celovite. Mediji – ne glede na platformo posredovanja informacij – pokrivajo vsa 

področja države, viša se odstotek regionalnih medijev, ki imajo nepridobitno  pravno  statusno 

obliko. Informacije za lokalne predele zagotavljajo lokalni in regionalni mediji (v primeru manj 

pomembnih zgodb), ter RTV Slovenija (za vsebine in dogodke, pomembne za celotno državo) 

– sodelovanje med RTV Slovenija ter regionalnimi in lokalnimi mediji poteka dnevno. Mediji 
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od novinarjev ne zahtevajo več politične uravnoteženosti, pač pa so vodila novinarskega dela 

pomembnost dogodka ter mednarodno priznana demokratična etična, profesionalna in obrtna 

merila novinarskega poklica. Osnovne medijske vsebine, ki so v javnem interesu, so jasno 

definirane, vsakoletna analiza potreb prebivalcev Republike Slovenije na področju medijev pa 

jasno izkazuje variabilni del medijskih vsebin, ki so v javnem interesu. Vsi mediji zagotavljajo 

pravično plačilo svojim novinarjem in spoštujejo profesionalne in obrtne standarde 

novinarskega dela, pri poročanju striktno upoštevajo človekove pravice in zagotavljajo skrb za 

slovenski jezik. Lastništvo medijev je transparentno in odgovorno, zakonodaja omogoča razvoj 

poštenega in pravičnega trga. Mediji in delavci v njih se zavedajo svoje družbene odgovornosti. 

 

Ključni interes države je, da uporabniki medijske vsebine sprejemajo in razumejo kritično. 

Mediji uporabnikom omogočajo soudeležbo pri soustvarjanju programskih vsebin in s tem 

bogatijo nabor informacij. V Republiki Sloveniji ni  lokalnega okolja, kjer lokalni prebivalci ne 

bi mogli priti do medijskih informacij iz lastnega okolja. Uporabnik ima pri neodvisnem organu 

možnost presoje verodostojnosti informacij. Leta 2024 v Republiki Sloveniji uspešno deluje 

medijska samoregulacija. Republika Slovenija aktivno podpira visok nivo profesionalnega, 

področnega in obrtnega znanja novinarjev in urednikov ter se zaveda in spodbuja razvoj 

raziskovalnega novinarstva. Medijska in digitalna pismenost sta del obveznih učnih programov 

osnovnih in srednjih šol, uporabniki pa se zavedajo pomena primernega plačila za informacijo 

ter znajo kritično interpretirati novinarsko besedilo. Tako mediji kot novinarji dosledno 

spoštujejo pravice intelektualne lastnine in jo hkrati promovirajo. Tehnološko nevtralna 

zakonodaja omogoča razvoj tematskih kanalov in razširjanje novinarskih vsebin po celotnem 

območju Republike Slovenije, kakor tudi Slovencem, ki živijo v zamejstvu.«   
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PRILOGA 1: Viri za Branost slovenskih splošno-informativnih dnevnikov 2007–2015  
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PRILOGA 2: Viri za Obiskanost slovenskih spletnih strani 2009-2015 

 

Viri za Sliko 4: Obiskanost slovenskih spletnih strani 2009-2015: 
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PRILOGA 3: Zakoni in podzakonski predpisi za področje medijev 

 

Področje medijev je v Republiki Sloveniji urejeno z naslednjimi zakoni in podzakonskimi 

predpisi: 

1. Zakon o medijih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08–ZPOmK-1, 

77/10-ZSFCJA, 87/2011-ZAvMS in 47/12) 

2. Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (Uradni list RS, št. 87/11) 

3. 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) 

4. Zakon o Slovenski tiskovni agenciji (Uradni list RS, št. 50/11) 

5. Pravilnik o načinu vodenja in postopku za vpis ter o posredovanju podatkov iz razvida 

medijev (Uradni list RS, št. 58/01 in 94/02) 

6. Odlok o ustanovitvi Sveta za radiodifuzijo (Uradni list RS, št. 62/01, 115/06, 100/07 in 30/12) 

7. Uredba o načinu in kriterijih za oblikovanje seznama najpomembnejših dogodkov (Uradni 

list RS, št. 105/01) 

8. Uredba o merilih oziroma pogojih za določitev slovenskih avdiovizualnih del (Uradni list 

RS, št. 105/01) 

http://www.moss-soz.si/si/rezultati_moss/obdobje/archive.html?period=201012&archive=1
http://www.moss-soz.si/si/rezultati_moss/obdobje/archive.html?period=201012&archive=1
http://www.moss-soz.si/si/rezultati_moss/obdobje/archive.html?period=201112&archive=1
http://www.moss-soz.si/si/rezultati_moss/obdobje/archive.html?period=201112&archive=1
http://www.moss-soz.si/si/rezultati_moss/obdobje/archive.html?period=201212&archive=1
http://www.moss-soz.si/si/rezultati_moss/obdobje/archive.html?period=201212&archive=1
http://www.moss-soz.si/si/rezultati_moss/obdobje/archive.html?period=201312&archive=1
http://www.moss-soz.si/si/rezultati_moss/obdobje/archive.html?period=201312&archive=1
http://www.moss-soz.si/si/rezultati_moss/obdobje/archive.html?period=201412&archive=1
http://www.moss-soz.si/si/rezultati_moss/obdobje/archive.html?period=201412&archive=1
http://www.moss-soz.si/si/rezultati_moss/obdobje/archive.html?period=201512&archive=1
http://www.moss-soz.si/si/rezultati_moss/obdobje/archive.html?period=201512&archive=1
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9. Uredba o postopku in podrobnejših merilih za pridobitev statusa samostojnega novinarja in 

za vodenje razvida kot javne knjige (Uradni list RS, št. 105/01) 

10. Pravilnik o merilih za opredelitev vsebin lastne produkcije (Uradni list RS, št. 77/02) 

11. Pravilnik o programih posebnega pomena (Uradni list RS, št. 85/02) 

12. Sklep o določitvi seznama najpomembnejših dogodkov (Uradni list RS, št. 18/03) 

13. Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje projektov iz 

proračunske postavke za avdiovizualne medije (Uradni list RS, št. 52/03, 35/04, 34/06 in 1/11) 

14. Uredba o izvedbi rednega letnega javnega razpisa za sofinanciranje ustvarjanja programskih 

vsebin medijev (Uradni list RS, št. 78/06, 4/11 in 8/12) 

15. Splošni akt o dovoljenju za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti (Uradni list RS, št. 

95/06 in 25/07) 

16. Statut javnega zavoda Radiotelevizije Slovenija (Uradni list RS, št. 106/06 in 9/12) 

17. Splošni akt o načinu ugotavljanja pokritosti prebivalstva na območju Republike Slovenije 

z analognimi prizemnimi radijskimi ali televizijskimi programi, ki se razširjajo po radijskih 

frekvencah za analogno radiodifuzijo (Uradni list RS, št. 138/06) 

18. Pravilnik o določitvi vizualnega in akustičnega opozorila za programske vsebine, ki niso 

primerne za otroke in mladoletnike (Uradni list RS, št. 39/07) 

19. Metodologija nadzorstva avdiovizualnih medijskih storitev in radijskih programov (Uradni 

list RS, št. 31/12) 

20. Splošni akt o priglasitvi avdiovizualnih medijskih storitev na zahtevo (Uradni list RS, št. 

35/12) 

21. Splošni akt o promocijskem umeščanju izdelkov in sponzoriranju (Uradni list RS, št. 44/12) 

 

 

PRILOGA 4: Demografska slika Slovenije 

 

Tabela 1: Demografska slika Slovenije 2008–2015 

 

  Prebivalstvo     Državljani Republike Slovenije Tuji državljani 

  SKUPAJ Moški Ženske  SKUPAJ Moški Ženske SKUPAJ Moški Ženske 

2008 2.022.629    996.969 1.025.660 1.959.213 950.469 1.008.744   63.416 46.500 16.916 

2009 2.042.335 1.011.767 1.030.568 1.962.680 952.669 1.010.011   79.655 59.098 20.557 

2010 2.049.261 1.014.716 1.034.545 1.966.028 954.870 1.011.158   83.233 59.846 23.387 

2011 2.052.496 1.015.430 1.037.066 1.968.759 956.675 1.012.084   83.737 58.755 24.982 

2012 2.056.262 1.017.414 1.038.848 1.968.283 957.057 1.011.226   87.979 60.357 27.622 

2013 2.059.114 1.019.658 1.039.456 1.964.964 955.934 1.009.030   94.150 63.724 30.426 

2014 2.061.623 1.021.419 1.040.204 1.962.934 955.432 1.007.502   98.689 65.987 32.702 

2015 2.063.077 1.022.554 1.040.523 1.958.880 953.907 1.004.973 104.197 68.647 35.550 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Osnovne skupine prebivalstva po starosti in spolu, 2016. 
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PRILOGA 5: Izobrazbena struktura v Sloveniji 

 

Tabela 2: Izobrazbena struktura v Sloveniji 2011–2015 

 
Izobrazbena 

struktura    

 Osnovnošolska ali manj Srednješolska Višješolska, visokošolska 

2011 513.079 938.588 307.669 

2012 494.454 935.495 331.398 

2013 480.901 937.913 341.912 

2014 470.104 928.291 361.637 

2015 457.188 926.435 374.941 

 

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po izobrazbi, starosti in spolu, 2016. 

 

PRILOGA 6: Aktivnost prebivalstva starejšega od 15 let 

 

Tabela 3: Aktivnosti prebivalstva starejšega od 15 let 2011–2015 

 

    Zaposleni Brezposelni 

Učenci, 

dijaki in 

študenti Upokojenci 

Drugi 

neaktivni 

2011 SKUPAJ 835.776 108.793 182.882 501.842 130.043 

  Moški 461.924 57.710 86.249 206.449 52.529 

  Ženske 373.852 51.083 96.633 295.393 77.514 

2012 SKUPAJ 824.636 114.166 178.616 536.204 107.725 

  Moški 453.060 60.225 85.002 219.792 47.338 

  Ženske 371.576 53.941 93.614 316.412 60.387 

2013 SKUPAJ 803.082 119.307 177.717 535.794 124.826 

  Moški 438.954 63.720 83.972 220.640 58.313 

  Ženske 364.128 55.587 93.745 315.154 66.513 

2014 SKUPAJ 800.018 125.900 172.798 536.896 124.420 

  Moški 437.643 65.535 81.450 223.463 57.902 

  Ženske 362.375 60.365 91.348 313.433 66.518 

2015 SKUPAJ 816.383 121.102 166.693 537.828 116.558 

  Moški 447.559 60.590 78.517 226.129 52.827 

  Ženske 368.824 60.512 88.176 311.699 63.731 

 

Vir: Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Prebivalstvo, staro 15 ali več let, po statustu aktivnosti in spolu, 

2016. 

 

 



  

 

 

5
 

PRILOGA 7: Prihodki od prodaje v tiskanih medijih 2007 -2015 

 

Tabela 4: Prihodki od prodaje v tiskanih medijih 2007–2015 

 

TISKANI MEDIJ 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Delo d.d. 59.640.747 60.583.705 51.229.173 50.054.571 50.651.466 46.398.420 43.081.345 40.795.659 39.479.925 

Salomon d.o.o. 3.410.579 3.339.107 3.244.197 3.765.792 8.718.263 14.036.855 15.535.734 30.035.137 38.416.807 

Prava smer n.p 697.108 1.116.512 1.302.376 1.690.230 1.649.496 1.633.043 1.556.886 1.448.684 

Dnevnik d.d. 35.181.857 34.007.515 29.560.334 28.188.341 27.440.061 24.553.593 21.513.351 20.115.092 19.249.541 

Večer d.d. 18.545.139 18.330.294 16.888.803 15.978.066 15.931.913 14.205.522 13.007.420 11.968.625 n.p. 

Časnik Finance d.o.o. 12.237.184 13.061.588 n.p. 10.571.979 10.221.199 9.459.689 8.130.659 7.799.922 7.636.353 

Adria media Ljubljana d.o.o. 9.937.432 10.256.093 8.709.575 8.179.161 7.829.120 6.464.165 5.775.531 5.183.276 5.365.386 

Videotop d.o.o. 3.988.596 5.225.576 3.445.191 3.664.031 4.137.335 5.591.569 5.504.548 4.968.578 5.917.322 

Primorske novice d.o.o. 6.389.067 6.685.437 5.796.884 5.782.863 5.350.695 5.113.748 4.585.764 4.465.875 4.283.343 

Gorenjski glas d.o.o. 3.807.290 3.862.012 3.504.433 3.557.911 3.351.954 3.130.734 2.904.065 3.093.291 3.107.345 

Svet 24 d.o.o. n.p n.p n.p. n.p. n.p. n.p. 747.001 1.875.330 2.519.771 

Mladina d.d. 2.704.008 2.731.902 2.763.450 2.720.490 2.830.219 2.825.653 2.562.445 2.674.237 2.488.907 

Žurnal media 5.349.012 6.165.926 n.p. 8.083.755 7.769.288 5.982.497 5.044.089 n.p. n.p. 

Delo revije 14.879.340 18.554.754 15.710.358 15.184.745 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

 

Vir: Priloga 9. 
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PRILOGA 8: Poslovni uspeh izdajateljev slovenskih tiskanih medijev 2007-2015 

 

Tabela 5: Poslovni uspeh izdajateljev slovenskih tiskanih medijev 2007–2015 

 

Tisk - dobiček ali 

izguba v EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Delo d.d. 1.809.248 4.616.504 -11.671.370 -2.291.447 -1.278.410 -2.153.833 -1.038.110 -1.157.100 1.100.091 

Salomon d.o.o. 497.872 134.218 0 2.493.194 689.310 103.285 316.783 789.013 158.573 

Prava smer n.p. -495.119 -225.659 43.511 89.924 299.612 34.650 57.326 43.407 

Dnevnik d.d. 1.891.138 2.599.212 903.515 858.796 500.500 636.248 705.672 988.017 958.176 

Večer d.d. -57.613 621.132 422.148 52.158 270.448 -722.608 -927.777 -496.501 n.p. 

Časnik Finance d.o.o. 863.491 1.156.904 n.p. 135.823 527.480 22.596 1.367 228.259 13.291 

Adria media Ljubljana 

d.o.o. 344.233 -165.107 -1.048.742 -777.359 -372.600 -873.284 -379.802 -353.651 281.715 

Videotop d.o.o. 39.382 44.009 14.992 37.288 90.686 95.502 137.780 86.914 32.313 

Primorske novice d.o.o. 14.400 200.349 32.628 -61.750 -498.285 -8.957 -1.133 30.385 2.274 

Gorenjski glas d.o.o. 155.565 91.299 46.478 41.685 53.052 57.488 107.985 150.736 199.662 

Svet 24 d.o.o. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 1.616 146.630 25.346 

Mladina d.d. -45.023 -201.909 29.978 107 -112.440 73.552 17.080 66.144 -41.564 

Žurnal media -5.741.624 -9.198.267 n.p. -5.778.447 -4.254.735 -2.533.917 -1.614.457 n.p. n.p. 

Delo revije 478.137 161.147 54.793 106.336 n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. 

 

Vir: Priloga 9. 
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PRILOGA 9: Viri za prihodke od prodaje in poslovni uspeh slovenskih tiskanih medijev 

 

Viri za prihodke od prodaje in poslovni uspeh slovenskih tiskanih medijev: 

 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/DELO-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/CASNIK-FINANCE-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/DNEVNIK-D-D/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/PRIMORSKE-NOVICE-D-O-O-KOPER-S-R-L-CAPODISTRIA/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/VECER-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/VIDEOTOP-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/GORENJSKI-GLAS-D-O-O-KRANJ/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/SVET24-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/MLADINA-D-D-LJUBLJANA/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/PRAVA-SMER-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/ZURNAL-MEDIA-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/DELO-REVIJE-D-D/. 

 

PRILOGA 10: Vira za prihodke od prodaje in poslovni uspeh slovenskih spletnih 

medijev 

 

Vira za prihodke od prodaje in poslovni uspeh slovenskih spletnih medijev: 

 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/TSMEDIA-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/FENIKS-MEDIA-D-O-O/. 

 

 

 

 

 

 

http://www.bizi.si/DELO-D-O-O/
http://www.bizi.si/CASNIK-FINANCE-D-O-O/
http://www.bizi.si/DNEVNIK-D-D/
http://www.bizi.si/PRIMORSKE-NOVICE-D-O-O-KOPER-S-R-L-CAPODISTRIA/
http://www.bizi.si/VECER-D-O-O/
http://www.bizi.si/VIDEOTOP-D-O-O/
http://www.bizi.si/GORENJSKI-GLAS-D-O-O-KRANJ/
http://www.bizi.si/SVET24-D-O-O/
http://www.bizi.si/MLADINA-D-D-LJUBLJANA/
http://www.bizi.si/PRAVA-SMER-D-O-O/
http://www.bizi.si/ZURNAL-MEDIA-D-O-O/
http://www.bizi.si/DELO-REVIJE-D-D/
http://www.bizi.si/TSMEDIA-D-O-O/
http://www.bizi.si/FENIKS-MEDIA-D-O-O/
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PRILOGA 11: Viri za prihodke od prodaje in poslovni uspeh slovenskih radijskih 

medijev 

 

Viri za prihodke od prodaje in poslovni uspeh slovenskih radijskih medijev 

 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/RADIO-PRO-1-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/RGL-D-O-O-LJUBLJANA/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/RADIO-TEDNIK-PTUJ-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/RADIO-CITY-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/RADIO-CENTER-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/RADIO-OGNJISCE-D-O-O-KOPER/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/MEGALINE-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/RADIO-CAPRIS-D-O-O/. 

http://www.bizi.si/RADIO-PRO-1-D-O-O/
http://www.bizi.si/RGL-D-O-O-LJUBLJANA/
http://www.bizi.si/RADIO-TEDNIK-PTUJ-D-O-O/
http://www.bizi.si/RADIO-CITY-D-O-O/
http://www.bizi.si/RADIO-CENTER-D-O-O/
http://www.bizi.si/RADIO-OGNJISCE-D-O-O-KOPER/
http://www.bizi.si/MEGALINE-D-O-O/
http://www.bizi.si/RADIO-CAPRIS-D-O-O/
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PRILOGA 12: Čisti prihodki od prodaje radijskih izdajateljev 2007 -2015 

 

Tabela 6: Čisti prihodki od prodaje radijskih izdajateljev 2007–2015 

 

RADIO- čisti prihodki 

od prodaje v EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Radio Pro 1 d.o.o. 161.343 223.347 225.397 218.621 221.738 771.605 861.379 819.312 810.959 

Radio glas Ljubljana d.d. 1.487.068 1.680.264 1.443.633 1.502.926 2.042.276 2.290.997 1.317.903 1.701.076 1.635.783 

Radio tednik Ptuj d.o.o. 1.710.150 1.756.644 1.670.952 1.697.395 1.665.272 1.704.322 1.504.631 1.535.585 1.573.350 

Radio City d.o.o. 1.668.632 1.662.077 1.430.867 1.398.251 1.397.853 1.396.933 1.184.237 1.141.713 1.158.464 

Radio Center d.o.o. 1.425.929 1.975.711 1.148.708 1.105.257 1.213.948 1.418.602 1.421.785 943.155 1.106.338 

Radio Ognjišče d.o.o. 692.778 745.388 754.938 690.652 679.381 662.705 629.266 680.257 631.909 

Megaline d.o.o. 793.125 735.663 667.285 679.590 673.330 626.147 514.542 469.982 512.901 

Radio Capris d.o.o. 577.336 586.483 481.160 499.202 510.526 555.118 518.607 436.262 414.548 

 

Vir: Priloga 11.  
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PRILOGA 13: Poslovni uspeh radijskih izdajateljev 2007–2015 

 

Tabela 7: Poslovni uspeh radijskih izdajateljev 2007–2015 

 

RADIO - dobiček ali 

izguba v EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Radio Pro 1 d.o.o. 21.490 22.319 14.774 -27.491 13.434 42.677 9.628 19.222 40.100 

Radio glas Ljubljana d.d. -54.325 38.328 84.405 4.608 -7.746 -30.072 -7.773 -140.465 1.736 

Radio tednik Ptuj d.o.o. 92.773 76.211 42.887 13.283 24.478 19.407 17.815 -72.057 3.361 

Radio City d.o.o. 306.436 203.440 127.852 156.715 69.328 122.776 1.361 42.707 20.341 

Radio Center d.o.o. 122.546 131.518 12.350 2.355 10.562 13.626 13.377 9.921 15.241 

Radio Ognjišče d.o.o. 6.079 7.311 23.552 -4.595 32.410 3.623 5.456 -38.584 17.121 

Megaline d.o.o. 77.854 811 7.732 13.020 25.788 32.451 7.296 11.407 33.306 

Radio Capris d.o.o. 32.900 26.787 1.198 7.783 26.132 36.598 4.914 9.032 718 

 

Vir: Priloga 11. 
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PRILOGA 14: Vir za prihodke od prodaje in poslovni uspeh slovenskih televizijskih 

medijev 

 

Vir za prihodke od prodaje in poslovni uspeh slovenskih televizijskih medijev: 

 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/PRO-PLUS-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/ANTENNA-TV-SL-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/ASPN-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/PINK-SI-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/MTV-ADRIA-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/CARLI-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/CAS-MEDIA-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/IKO-MEDIA-D-O-O/; 

TS media d.o.o. (2016). Finančni podatki. Najdeno 12. junija na spletnem naslovu 

http://www.bizi.si/TELEVIZIJA-NOVO-MESTO-D-O-O/. 
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PRILOGA 15: Čisti prihodki od prodaje televizijskih izdajateljev 2007–2015 

 

Tabela 8: Čisti prihodki od prodaje televizijskih izdajateljev 2007–2015 

 

Televizije - čisti prihodki 

od prodaje v EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkcija Plus d.o.o. 50.282.248 56.395.913 49.209.828 53.101.298 55.903.535 53.877.999 50.120.844 46.196.647 50.249.502 

Antenna TV SL d.o.o. n.p n.p n.p n.p. n.p. n.p. 4.202.852 7.293.779 9.594.883 

ASPN d.o.o. 1.171.437 2.317.731 3.077.010 3.476.998 3.359.774 2.650.856 3.605.494 3.015.776 3.564.493 

Pink SI d.o.o. n.p n.p n.p 13.166 984.902 1.061.167 2.222.763 2.441.226 2.358.206 

MTV Adria d.o.o. 1.418.286 1.493.361 1.373.043 1.676.831 2.047.022 2.167.487 2.076.347 2.042.472 1.739.736 

Čarli d.o.o. 214.507 570.148 757.845 1.179.429 1.105.501 1.690.685 2.422.560 1.852.554 1.011.598 

Agencija za marketing 

CAS media d.o.o. n.p n.p n.p n.p. n.p. 1.020.602 1.242.682 1.560.233 2.313.701 

IKO media PRO d.o.o. 43.290 512.406 775.142 733.776 847.968 1.249.599 1.571.319 1.532.020 1.286.968 

Televizija Novo mesto 

d.o.o. 916.508 1.001.531 781.957 724.116 690.473 529.803 512.586 504.817 573.675 

 

Vir: Priloga 14. 
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PRILOGA 16: Poslovni uspeh televizijskih izdajateljev 2007–2015 

 

Tabela 9: Poslovni uspeh televizijskih izdajateljev 2007–2015 

 

TELEVIZIJE - dobiček ali 

izguba v EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Produkcija Plus d.o.o. 10.037.101 9.101.471 3.019.223 4.686.841 2.599.229 1.747.332 -3.818.034 -4.625.700 -6.011.998 

Antenna TV SL d.o.o. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. -10.126.338 -11.048.007 -11.628.410 

ASPN d.o.o. 16.146 -208.039 -50.699 310.435 1.525 35.969 -699.206 -252.258 2.177 

Pink SI d.o.o. n.p. n.p. n.p. -1.981.771 -2.905.072 -309.495 135.728 -1.940.349 -108.187 

MTV Adria d.o.o. -1.417.233 -1.148.839 -1.516.874 -1.466.660 -1.295.642 -743.952 -643.843 -831.327 -439.196 

Čarli d.o.o. 2.445 18.015 31.250 26.164 -4.118 5.951 3.045 2.308 -797.205 

Agencija za marketing CAS 

media d.o.o. n.p. n.p. n.p. n.p. n.p. -37.452 1.412 36.276 58.076 

IKO media PRO d.o.o. -33.547 16.484 58.525 -2.775 19.066 27.627 60.701 26.837 -37.812 

Televizija Novo mesto d.o.o. 4.813 2.335 -54.260 -107.645 -93.140 84.816 -65.027 -27.402 -60.618 

 

Vir: Priloga 14. 
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PRILOGA 17: Prihodki RTV Slovenija 

 

Tabela 10: Prihodki RTV Slovenija 2008–2015 (v evrih) 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

PRIHODKI - SKUPAJ  122.728.945 128.837.014 133.529.698 130.712.664 131.761.302 125.933.805 126.954.076 127.331.047 

POSLOVNI PRIHODKI  114.170.089 117.016.973 123.044.167 109.775.023 118.852.821 116.776.355 117.938.745 118.275.935 

RTV PRISPEVEK  79.143.351 84.864.193 86.605.422 81.405.426 91.941.676 90.308.640 91.366.195 93.507.196 

SOFINANCIRANJE IZ 

PRORAČUNA  
2.278.353 2.187.301 2.155.806 2.191.918 2.199.974 2.640.250 2.257.628 2.269.049 

OGLAŠEVANJE  19.945.694 16.816.924 19.792.544 15.316.834 13.810.790 12.844.565 13.743.052 11.976.687 

DRUGI 

KOMERCIALNI 

PRIHODKI  

12.804.364 13.136.994 14.503.562 10.842.734 10.901.323 10.976.715 10.571.868 10.523.004 

FINANČNI PRIHODKI  4.777.320 6.176.440 8.236.686 18.571.246 8.979.599 6.960.682 6.724.496 6.326.499 

DRUGI PRIHODKI  1.463.093 3.700.543 444.634 371.792 2.284.656 1.657.546 364.148 797.573 

 

Vir: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Pregled medijske krajine v Sloveniji, 2014, str. 76, RTV Slovenija, Letno poročilo RTV Slovenija 2015, 2016, str. 98. 
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PRILOGA 18: Odhodki RTV Slovenija 

 

Tabela 11: Odhodki RTV Slovenija 2008–2015 (v evrih) 

 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ODHODKI SKUPAJ  122.647.084 128.748.724 133.372.871 130.535.749 131.701.452 125.794.276 126.832.223 

RADIO SLOVENIJA  14.626.971 15.001.566 14.931.187 14.946.814 15.539.680 14.025.205 13.832.340 

TV SLOVENIJA  48.661.090 50.264.828 53.825.698 52.130.580 52.368.078 50.120.017 53.453.680 

RC KOPER  11.166.539 12.246.190 12.115.487 12.027.334 12.614.443 11.632.366 11.088.185 

RC MARIBOR  7.917.974 8.305.516 8.689.453 8.544.343 9.245.987 8.499.681 8.416.839 

MULTIMEDIJSKI 

CENTER  
1.660.989 1.781.101 1.945.977 1.923.908 1.775.181 1.984.724 2.125.845 

GLASBENA 

PRODUKCIJA  
4.171.042 4.244.892 4.359.608 4.300.671 4.223.515 4.175.481 4.093.784 

ODDAJNIKI IN 

ZVEZE  
10.809.890 10.578.441 10.264.234 9.601.060 9.593.107 9.390.326 9.008.929 

SKUPNE 

DEJAVNOSTI  
22.882.747 25.335.880 26.072.106 25.803.451 25.273.276 25.009.442 20.147.208 

 

Vir: Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, Pregled medijske krajine v Sloveniji, 2014, str. 76, RTV Slovenija, Letno poročilo RTV Slovenija 2015, 2016, str. 98.
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PRILOGA 19: Prihodki od prodaje slovenskih medijev 2007–2015 

 

Tabela 12: Prihodki od prodaje slovenskih medijev 2007–2015 

 

PRIHODKI 

MEDIJEV V EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Televizija 54.046.276 62.291.090 55.974.825 60.905.825 64.939.175 64.248.198 67.977.447 66.439.524 72.692.762 

Radio 8.516.361 9.365.577 7.822.940 7.791.894 8.404.324 9.426.429 7.952.350 7.727.342 7.844.252 

Tisk 176.070.251 183.501.017 141.968.910 157.034.081 145.921.743 139.411.941 130.024.995 134.531.908 129.913.384 

Spletni mediji 5.487.987 7.550.915 10.204.294 13.278.652 26.499.000 24.117.435 11.090.650 9.739.401 9.984.013 

SKUPAJ 244.120.875 262.708.599 215.970.969 239.010.452 245.764.242 237.204.003 217.045.442 218.438.175 220.434.411 

 

Vir: Priloga 9, Priloga 10, Priloga 11, Priloga 14, 2016; lasten izračun. 

 

PRILOGA 20: Poslovni uspeh slovenskih medijev 2007–2015 

 

Tabela 13: Poslovni uspeh slovenskih medijev 2007–2015 

 

DOBIČEK 

MEDIJEV v EUR 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Televizija 8.609.725 7.781.427 1.487.165 1.464.589 -1678152 810.796 -15.151.562 -18.659.622 -19.023.173 

Radio 605.753 506.725 314.750 165.678 194.386 241.086 52.074 -158.817 131.924 

Tisk 249.206 -435.628 -11.441.239 -5.140.105 -4.295.070 -5.004.316 -2.638.346 536.172 2.773.284 

Spletni mediji 629.220 1.620.593 1.898.912 -5.345.654 1.414.000 -3.771.298 -1.022.897 -919.839 -5.777.577 

SKUPAJ 10.093.904 9.473.117 -7.749.412 -8.855.492 -4.364.836 -7.723.723 -18.760.731 -19.202.106 -21.895.542 

 

Vir: Priloga 9, Priloga 10, Priloga 11, Priloga 14, 2016; lasten izračun. 


