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Zadeva: PREDSTAVITEV LOKALNEGA RADIJSKEGA PROGRAMA – RADIO CAPRIS 
 
Radio Capris je z oddajanjem pričel konec leta 1993 in danes je radio s sodobnim radijskim 
formatom, namenjen vsem generacijam prebivalcev, ki živijo na Primorskem. Naši poslušalci 
zaenkrat prihajajo predvsem iz obalno-kraške regije, slišni pa smo tudi 
širše. V ciljni skupini na področju slišnosti trenutno dosegamo preko 40 % poslušanost (Obalno-
kraška regija, raziskava Ninamedie). 
 
Radio Capris 90 % informativnih in zabavnih ter kulturno-zabavnih vsebin namenja prebivalcem 
Primorske, s poudarkom na južni del, saj severnega dela z FM signalom (še) ne pokrivamo. Ciljna 
publika naše radijske postaje so vse generacije, od najmlajših do najstarejših poslušalcev, katerim 
si vselej prizadevamo podajati kakovostne lokalne vsebine, ki zastopajo vse občine, kjer je Radio 
Capris prisoten z FM signalom. Naša zaveza je, da bomo, kot primorski medij, to prakso razvijali 
tudi v prihodnje, ob morebitni širitvi na druge primorske občine, pa se bomo z vsebinami približali 
tudi tem prebivalcem – novim poslušalcem. 
 
Osnovni cilj našega medija je korektno podajanje in posredovanje informacij poslušalcem, torej 
informiranje o vseh aktualnih dogodkih, tako lokalno, kot po Sloveniji in širše. 
Radijski koncept se je skozi leta večkrat prilagodil okolju in času. Nikoli pa se ni spremenilo osnovno 
vodilo: ostati blizu poslušalcem v lokalnem okolju.  
 
Radio Capris je še eden redkih radiev v Sloveniji, ki je neodvisen in samostojen – to pomeni, da ni 
del nobene »radijske mreže«, trenutno pa dosega bonitetno oceno SB3. V letu 2022 zaposluje 8 
ljudi (vsi za nedoločen čas), pogodbeno pa sodelujemo še s 4 sodelavci in dvema študentoma. Vsi 
delavci so doma na območju, ki ga pokriva radijska postaja. V letu 2023 bo ob morebitni širitvi 
delovanja, podjetje sklenilo pogodbo o zaposlitvi še z (vsaj) enim delavcem, ki bo pokrival dogajanje 
v MO Nova Gorica (z okolico). 
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Radio Capris je danes ena od najbolj priljubljenih radijskih postaj v Sloveniji. V letu 2020 je postal 
celo najbolj poslušan radio na Primorskem (podatki agencije Ninamedia) in to kljub temu, da z FM 
signalom pokriva zgolj južni del Primorske. Cilj radijske ekipe je svoje delovanje razširiti tudi na 
severni del Primorske – pa ne zgolj z radijskim signalom, pač pa tudi z vsebino, prilagojeno 
prebivalcem te regije, s poudarkom na Mestno občino Nova Gorica.  
 
Konkretno to pomeni: 

- Poročanje o dogajanju v MO Nova Gorica (vse sfere družbenega življenja); 

- Prisotnost na terenu v MO Nova Gorica (različni dogodki, oddajanja v živo, izvajanje za 

prebivalce koristih akcij …); 

- Vključevanje občanov v ustvarjanje radijskega programa, ki bo namenjen (tudi) prebivalcem 

MO Nova Gorica. 

Radio Capris je pokrovitelj lokalnih športnih klubov, izdatno podpira 
lokalne dobrodelne prireditve, domače kulturne akterje in nenazadnje tudi lokalno gospodarstvo. V 
letu 2020 smo s posebnim projektom brezplačnega oglaševanja podprli 
lokalne podjetnike, ki so se zaradi epidemije Covid-19 znašli v hudih težavah. Prav tako 
smo novembra 2020 na vrhuncu Covid krize podprli lokalne gostince, s slastnimi pozornostmi pa 
tako presenetili tudi zdravstveno osebje v vseh ustanovah na področju slišnosti ter 
osebje v domovih za starejše občane.  
 
Naša vizija je posredovati infromacije in zabavati publiko na kvaliteten 
način, z inovativnim in izbranim programom, ki je prilagojen lokalnemu okolju in njihovim 
prebivalcem.  
 
Trenutna programska shema predvideva 21 informativnih sklopov vsak delovnik (od tega je 80 % 
novic iz lokalnega okolja) in 8 informativnih blokov med vikendi. 
 
 
 
Vljudno pozdravljeni!  
 Mitja Čehovin, odgovorni urednik Radia Capris 
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