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IZJAVA PODPORE RADIU STUDENT
Runda - Regionalna udruga nezavisnih diskografa, ki zdruzuje neodvisne glasbene zalozb_~).~0,
celotnega prostora bivse Jugoslavije, z ogorcenjern sprernlja trenutno dogajanje glecie
prihodnosti najstarejse studentske radijske postaje v Evropi ter hkrati daje abso~~~,
podporo Radiu Student v trenutnem boju za svoj obstoj.
··· ·
Na glasbenern podrocju je Radio Student pornernben dejavnik delovanja glasbenega
ekosistema v sirsi regiji, saj s svojirni aktivnostrni razvija in neguje raznovrstne glasbene
prakse ter s tern bogati glasbeno dogajanje v Sloveniji, kot tudi v celotni regiji in je kot tak
nenadornestljiv tudi v rnednarodnern prostoru.
Turneja Kluski rnaraton ze dve desetletji ornogoca novirn glasbenim skupinam prve turneje
po dornacern glasbenern klubovju. Festival TRESK ze deset let zdruzuje dornace glasbene
zaloznike ter predstavalja pornernbno povezovalno in izobrazevalno platformo. Zalozba
Radia Student (ZARS) ornogoca dornacirn bendorn izdajo alburnov ter prepomembno
prornocijo. Preko radijskega etra v glasbenih oprernah in stevilnih raznorodnih glasbenih
oddajah nudi prostor tudi rnanj uveljavljenirn skupinarn in bolj obrobnirn glasbenirn
praksarn, ki so sicer v preostalern rnedijskern prostpru slabse zastopane, ter na ta nacin siri
glasbene horizonte tako studentski kot tudi preostali populaciji. Stevilni izvajalci in
fonograrnske izdaje nasih clanov (preko 50 neodvisnih zalozb iz obrnocja od Vardarja do
Triglava) so bili (prvic) predstavljeni slovenski javnosti prav preko glasbenega prograrna
Radia Student ter na racun njegove odprtosti in zvedavosti.
Ter nenazadnje, Radio Student je z vsakoletnirni avdicijarni za nave sodelavce edinsf<J@fl
inkub_ator za n_ov~, zagnane, rnlade g_la~b~ne ~a~ovedneze,y ki prav skozi svoje delova~ i
ustroJu RS nabiraJo prepotrebno znanJe rn 1zkusnJe, dolgorocno gledano pa se stern obhl<aje
cetica ·glasbenih zanesenjakov in strokovnjakov (glasbeni kritiki in uredniki, tehnlki,
organizatorji, glasbeniki, itd.), ki bodo se desetletja soustvarjali in bogatili glasbeno
dogajanje v Sloveniji in sirse.

z lahkoto bi nasteli in izpostavili se stevilne razloge za obstoj Radia Student tudi na podrocju
kulture, kriticne rnisli, znanosti, izobrazevanja, civilne druzbe, itd. V vsakem primeru je
jasno, da je delovanje Radia Student v javnern interesu.

Radio Student je edinstvena platforma v mednarodnem okolju, ki jo je nujno potrebno
ohranjati in ji omogocati nadaljni razvoj. Da, Radio Student je civilizacijski doseiek!
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runda
Zaradi vsega navedenega Runda podpira Radio ~tudent v zahtevah do svojega
ustanovltelja ~OU:
- zagotovitev financiranja s strani SOU v visini najmanj 120.000 EUR na leto vsaj do konca
leta 2022
- takojsnjo prekinitev poskusov prenosa ustanoviteljskega delefa
;--,ohranitev minimalnih delezev financiranja zavodov druzine SOU
\~YiJiucitev Radia Student v vse pogovore o njegovi prihodnosti
i ~ zikalicni pozdrav,
·;
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