
Lastništvo medijev
Povezave s stranko SDS

1989

Demokracija 
postane 
samostojna
Gorenjski Glas in Demokracija 
prekineta sodelovanje, izdajanje 
Demokracije s šesto številko 
prevzame UK ZSMS, revija 
postane samostojen tednik.

AVGUST

Prva številka 
Demokracije
V Gorenjskem glasu izide prva 
številka Demokracije, takrat še 
glasila Slovenske demokratične 
zveze. Ustanovitelji so France 
Bučar, Janez Janša, Ivan Oman, 
Tomaž Pisanski, Hubert 
Požarnik, Dimitrij Rupel, Laura 
Štraus, Veno Taufer, Igor Volasko 
in Ivo Urbančič.

21. APRIL

Demokracijo 
prevzame 
Magellan
UK ZSMS zaradi slabe prodaje 
(izgube) in vse bolj politizirane 
vsebine noče več izdajati 
Demokracije. Izdajanje 
prevzame nova založniška hiša 
Magellan. Direktor je bil Bojan 
Korsika, ki je postal tudi urednik 
Demokracije. V Magellanu sta 
sodelovala tudi Igor Bavčar in 
Janez Janša.

6. NOVEMBER

Naj zmaga 
Demos
Med prvimi volitvami se je 
uredništvo Demokracije po 
njihovih besedah »z vsemi 
razpoložljivimi stranmi in močmi 
angažiralo za volilni uspeh 
koalicije Demos«. Pri urejanju sta 
dejavno sodelovala Janez Janša 
in Igor Bavčar.

APRIL

1991 1996 19991998

1990

Nov tednik 
z imenom 
Demokracija
Izhajati začne nov tednik z 
imenom Demokracija. Izdaja ga 
Veda, inštitut za javnomnenjske 
raziskave, ekonomsko svetovanje 
in tržno komuniciranje, ki ga 
vodi Jože Zagožen. Urednik 
postane Marcel Koprol, nekdanji 
novinar časopisa Slovenec. 
Revija izide v nakladi 20.000 
izvodov.

5. SEPTEMBER

Finančne težave 
Iz Magallana sporočijo, da je 
Demokracija zaradi finančnih 
težav prenehala izhajati.

17. JANUAR

Nova obzorja
Izdajanje Demokracije prevzame 
družba Nova obzorja. Lastnik in 
prvi direktor Novih obzorij je 
direktor Vede Ludvik Čanžek.

JULIJ

SDS in 
Nova obzorja
Ludvik Čanžek proda svoj delež 
podjetja Nova obzorja stranki 
SDS.

JUNIJ

2000 2008

Slovenski tednik 
v poštnih 
nabiralnikih
V poštne nabiralnike na 
slovenskem podeželju začnejo 
dostavljati brezplačni tedenski 
časopis Slovenski tednik, ki izide 
v 375.000 izvodih. Časopis izdaja 
podjetje Progresija, katere 
direktor je Andrej Lasbaher, 
nekdanji direktor Novih obzorij.

JANUAR

Nova podoba
Demokracije 
V lastništvo Novih obzorij julija 
vstopi avstralski Slovenec Dušan 
Sava Lajovic. Demokracija konec 
avgusta prvič izide v prenovljeni 
(sedanji) grafični podobi.

POLETJE

Brezplačni 
tednik Ekspres
Izhajati začne še brezplačni 
tednik Ekspres, s katerim 
izdajatelji merijo na urbane 
predele Slovenije. Izide v nakladi 
340.000 izvodov. Časopis izdaja 
podjetje Zame-tek, direktor je 
nekdanji metalec kopja Robert 
Teršek.

JULIJ

Ukinjena 
brezplačnika
Oba brezplačnika – Ekspres in 
Slovenski tednik – prenehata 
izhajati takoj (Ekspres) oziroma 
kmalu (Slovenski tednik) po 
septembrskih parlamentarnih 
volitvah.

SEPTEMBER

2010 2011 2015

Končno poročilo 
komisije
Državni zbor na izredni seji 
sprejme končno poročilo 
preiskovalne komisije o 
financiranju brezplačnih 
tednikov Slovenski tednik in 
Ekspres. Komisija sklene, da sta 
bila brezplačnika ustanovljena z 
namenom vplivanja na volitve, 
koristiti stranki SDS z 
diskvalifikacijo političnih 
nasprotnikov, prikriti volilno 
kampanjo in financirati politično 
stranko SDS.

19. SEPTEMBER

Preiskava o 
financiranju 
Državni zbor odredi 
parlamentarno preiskavo o 
ustanovitvi, financiranju in 
delovanju brezplačnikov Ekspres 
in Slovenski tednik pred 
parlamentarnimi volitvami leta 
2008. Komisija preiskuje 
povezave brezplačnikov z SDS 
zaradi suma vplivanja na volitve, 
izvajanja prikrite volilne 
kampanje in financiranja 
politične stranke SDS.

4. MAREC

Ustanovitev Nove 
hiše in Nove24TV
Predstavniki SDS na ustanovni 
skupščini napovedo ustanovitev 
dveh podjetij: Nove hiše in 
Nove24TV. Nova hiša bo izdajala 
spletni medij in radijsko postajo, 
Nova24TV pa televizijsko. 
Napovedo tudi, da bodo denar 
za zagon novega medija zbrali s 
prodajo delnic v družbi 
Nova24TV.

7. JULIJ

Ustanavljanje 
družbe 
Nova24TV
70 ustanovnih članov družbe 
Nova24TV je zbralo za 110.200 
evrov ustanovnega kapitala. Med 
soustanovitelji prevladujejo člani 
stranke SDS.

SEPTEMBER

2016 2017

Pričetek 
oddajanja 
Nova24TV
Nova24TV po nekajmesečni 
zamudi začne z oddajanjem.

1.  MAREC

Javna prodaja 
delnic 
Začne se javna prodaja delnic 
družbe Nova24TV, ki jih je 
mogoče v poslovalnicah Pošte 
Slovenije kupiti po ceni sto evrov
za delnico. Izdanih je bilo za tri 
milijone evrov delnic, od katerih 
so do konca leta prodali 9220 
delnic in zbrali 922 000 evrov.

19. OKTOBER

Madžarski 
vlagatelji 
Predsednik upravnega odbora 
Nova24TV Aleš Hojs je za 
Dnevnik potrdil, da jim je uspelo 
pridobiti tuje vlagatelje: tri 
(takrat še neimenovana) 
madžarska podjetja, ki bodo v 
televizijo vložila 800.000 evrov. 
Denar je julija nakazal madžarski 
državljan Karoly Varga.

SEPTEMBER

Registracija 
domen
Podjetje Infotrend registrira 
domene za prvih osem 
regionalnih spletnih medijev, ki 
prispevajo lokalne novice za 
spletni medij Nova24tv.si.

JANUAR

Ripost 
založništvo
Madžarski državljan Peter Schatz 
ustanovi podjetje Ripost 
založništvo.

31. MAREC

Madžarski lastniki 
Nove24TV 
Madžarska medijska podjetja 
Ripost, Modern Media Group in 
Ridikul Magazin postanejo skupaj 
približno 45-odstotni lastniki 
televizije Nova24TV, vsako pridobi 
po približno 15-odstotni delež.

17. MAREC

Odkup deleža 
Novih obzorij
Podjetje Ripost založništvo 
(oziroma Peter Schatz) postane 
večinski (52-odstotni) lastnik 
Novih obzorij, izdajatelja 
Demokracije. Delež so kupili od 
Dušana Save Lajovica za 630.000
evrov.

JULIJ

Pričetek 
izdajanja tednika
Škandal24
Izhajati začne politično-tabloidni 
tednik Škandal24. Urednica je 
Marjanca Scheicher, izdajatelj pa 
Nova obzorja.

4. SEPTEMBER

2018 2019

SDS mediji so 
madžarski
Vsi mediji SDS so v večinski 
madžarski lasti. Tri madžarska 
podjetja (Okeanis, Hespereia in 
Ridikul) imajo vsako po skoraj 
30-odstotni delež v Nova24TV, 
Ripost je večinski lastnik Novih 
obzorij, Hespereia pa Nove hiše.

OKTOBER

Konec 
tiskane verzije 
Škandala24 
Tednik Škandal24 preneha 
izhajati takoj po parlamentarnih 
volitvah 3. junija 2018. Ostane 
samo njegova spletna izdaja.

JUNIJ
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