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Sindikalna konferenca samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in informiranja – SUKI 

Glosa, Sindikat kulture in narave Slovenije 

Dalmatinova ulica 4 

1000 Ljubljana 

 

Ljubljana, 30. 1. 2014 

 

Študentska organizacija Univerze v Ljubljani 

(ŠOU v Ljubljani) 

Vojkova ulica 63 

1000 Ljubljana  

 

Protestno pismo: Vaša povezanost je prepoznavna! 

 

V Sindikalni konferenci samostojnih ustvarjalcev na področju kulture in informiranja – SUKI, 

organizacijski obliki Glose, Sindikata kulture in narave Slovenije, z ogorčenjem spremljamo 

in protestiramo zaradi mačehovsko škodljivih ravnanj vaše institucije in kanalov vpliva z 

Zavodom Radio Študent. Z zadnjimi dejanji skušate omejiti in odpraviti vsebinsko 

avtonomijo in (samo)kritičnost Radia Študent kot neodvisnega, nepridobitnega in 

skupnostnega študentskega medija z gotovo eno najdaljših tradicij na globalni ravni. 

 

SUKI podpira aktivnosti, ki jih zavoljo ohranitve in razvoja neodvisnega Radia 

Študent izvajajo (so)delavke in (so)delavci te najstarejše skupnostne medijske hiše v 

Sloveniji, in nasprotuje aktivnostim politikantskih in ekonomističnih klik, ki se na Vaši 

instituciji redijo vse od časa pred osamosvojitvijo Republike Slovenije. 

 

Podpiramo vse zahteve, ki so jih zastavile (so)delavke in (so)delavci Radia Študent, še 

zlasti tiste, ki bodo na sistemski ravni zagotovile nadaljnjo programsko neodvisnost in 

avtonomnost ter medijsko-raziskovalno-izobraževalno samosvojost, ki so jo v dosedanjih 

dobrih štirih desetletjih ustvarjanja v širjavah Radia Študent izpopolnjevale številne 

generacije raznovrstnih delavk in delavcev. 
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ŠOU v Ljubljani pa opozarjamo, da s takimi nelegitimnimi in demokratično 

nepreverjenimi manevri in odločitvami (sprememba sestave nadzornega organa Radia 

Študent, vztrajno zniževanje financiranja programa, pritisk h komercializaciji in podrejanju 

vsakokratnim posebnim interesom oblastniških struktur v ŠOU v Ljubljani, …) spodkopava 

lastno eksistenco in uničuje še tisto malo ugleda in avtonomnosti, ki ga ta institucija s 

poslanstvom zagovarjanja splošnih študentskih, mladinskih in tudi širših družbenih 

interesov v domačem in mednarodnem občestvu še ima. 

 

ŠOU v Ljubljani pozivamo: prekličite in odpravite škodljive ter nesprejemljive 

odločitve, s katerimi se Radio Študent ne strinja in ki ste jih sprejeli v kontrarevolucionarno 

navdahnjeni rokohitrsko-diktatorski maniri. Pa tudi: ne zmanjšujte proračunskih 

sredstev, namenjenih tej organizaciji (kvečjemu nasprotno, v kolikor se imate za ustanovitelja 

te medijske hiše, poskrbite, da bodo njeni širše družbeno pomembni programi izdatneje 

financirani). 

 

V kolikor k reševanju tega skorajda civilizacijskega vprašanja ohranitve od kapitala in 

politike neodvisne kulture in družbe ter omejevanja možnosti Radia Študent proti, navkljub 

času ter onkraj zatohle sedanjosti, ne pristopite bolj kulturno sprejemljivo in politično 

korektno, vam sporočamo samo še: vaša povezanost je že tako prepoznavna, da ogroža 

sam obstoj ŠOU v Ljubljani kot temeljne institucije organiziranja študentov ljubljanske 

univerze in otežuje karierni razvoj neposredno vpletenih protagonistov komercializacije, 

privatizacije in omejevanja Radia Študent! 

 

Z dolžnim, a vztrajno usihajočim spoštovanjem! 

 

V vednost: 

- Javnosti 

- Radiu Študent                Za SUKI 

       Mirsad BEGIĆ, predsednik 


