
Zgodovina radia v nekaj besedah 
 
1835             Izum telegrafa na elektromagnet 
1836   Samuel Morse predstavi abecedo v obliki pik in črtic, Morse code 
1876   Alexander Graham Bell  patentira telefon 
1864   Maxwell predvidel obstoj radijskih valov 
1888    Heinrich Hertz dokaže obstoj radijskih valov 
1866    Mahlon Loomis uspešno prikaže brezžično telegrafijo 
1895   Guglielmo Marconi poslal in sprejel prvi radijski signal v Italiji 
1899    Guglielmo Marconi je poslal prvi brezžični signal preko britanskega kanala, 
1902 pa je sprejel črko »S«, ki je bila telegrafirana iz Anglije v Newfoundland v Kanadi. 

To je bil prvi uspešen prenos radiotelegrafskega sporočila preko Atlantika  
1899 Ameriška vojska vzpostavila prve radijske komunikacije 
1902 Vojna mornarica uvedla wireless sistem 
1903  Marconijeva radijska postaja, locirana v Wellfleet, Massachusetts prenese pozdrave 

med ameriškim predsednikom Theodorom Rooseveltom in kraljem  Edwardom VII 
1905 Uporaba radia v rusko japonski vojni 
1905  Preko radia prenesena poročila o pomorski bitki pri Port Arturju med rusko in 

japonsko mornarico 
1906  Ameriška vremenska služba eksperimentirala s prenosom informacij o vremenu s 

pomočjo radio-telegrafije 
1906 Lee Deforest je izumil elektronsko cev triodo in Avdion 
1907 Lee Deforest je izumil detektor 

De Forest je prvi, ki je uporabil besedo "radio". Rezultat De Forestovega dela je bil 
izum Amplitudno Moduliranih (AM) signalov. 

1906   Reginald A. Fessenden prenaša govor in glasbo 
1915  Govor prvič prenesen preko ameriškega kontinenta iz New Yorka v San Francisco 

in tudi preko Atlantika iz Naval radio station NAA v Arlingtonu, Virginia, na 
Eifflov stolp v Parizu 

1922 Se je zgodil prvi pogovor med ladjo in obalo med bazo Deal Beach, New Jersey in  
ladjo S.S. America, 400 milj daleč na morju 

1933 Edwin Howard Armstrong je izumil Frekvenčno Modulacijo ali  FM radio  
1947    V Bellovih laboratorijih izumili tranzistor 
1954    Tedaj majčkena japonska tovarna Sony naredila prvi tranzistorski radio 
 
 

 
 
 

Zgodovina radia v Sloveniji 
 
1905 in 1906 Za prvi poskus tako imenovane brezžične radiotelegrafije v Sloveniji lahko štejemo 

vzpostavitev zveze med Kranjem in Šmarjetno goro, ki so ga študentje opravili leta 
1903. 

1915   Uporaba radia na Soški fronti 
1916 Julius Kugy sodeluje pri postavitvi artilerijske opazovalnice, opremljene z radijem 

na Mangartu 
1925   V Ljubljani ustanovili Radioklub, ki je bil prvi tovrstni klub v Sloveniji 
1927 v Ljubljani so se lotili montaže prvega slovenskega oddajnika v Domžalah 
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1928  Končalo se je obdobje nenehnih novih izumov na področju radia, razvijati so se 
začeli predvsem sprejemniki  

 
28.oktobra 1928  So slovesno odprli prvo radijsko postajo v Ljubljani na Prešernovi cesti (takrat 

Bleiweisovi) imenovano Radio Ljubljana. K temu je največ zaslužen Marij Osana – 
oče slovenske radiofonije 

17. novembra 1941 Je steklo prvo oddajanje radia Kričač 
5. aprila 1942  Kričač zadnjič oddajal  
7. avgusta 1944 Začel delovati Radio Osvobodilna Fronta (ROF)  
1962 Iskra izdela prvi tranzistorski radijski sprejemnik v Jugoslaviji 
 
Danes je na območju Slovenije več kot 60 lokalnih in komercialnih radijskih postaj 
 
 


