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Slovenija ima z letošnjim evrovizijskim predstavnikom, dvojcem
Maraaya, odlične možnosti za izjemno visoko uvrstitev. Stavnice
Marjetki in Raayu napovedujejo kar četrto mesto. RTV Slovenija pa
je spet postregla poslušalcem in gledalcem s pestrim in zanimivim
izborom, ki si ga je neposredno ogledalo in poslušalo več sto tisoč
gledalcev in poslušalcev naših televizijsih in radijskih programov.

Skozi Emo nas je tokrat popeljal Nejc Šmit, družbo pa so mu
delale pevke, ki so Slovenijo v preteklosti že predstavljale na
Evroviziji - Darja Švajger, Tinkara Kovač in Maja Keuc. Trojica je
tudi zapela. Tule pa so fotoutrinki.

projekti
tekst in foto: D.K. 
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uvodnik vsebina
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Pestro
dogajanje
v hiši
in zunaj

Pod besedico zunaj imam v mislih državne organe, najrazli-
čnejše državnozborske komisije, od tiste za kulturo do nadzora
javnih financ, ki  so v minulih dneh obravnavale in sprejemale
poročilo naših nadzornikov o poslovanju v minulem letu. Stanje
v hiši so pojasnjevali naši najbolj odgovorni sodelavci, predsedni-
ka programskega in nadzornega sveta, Mitja Štular in Domen
Trobec in generalni direktor Marko Filli.  V odborih so bila v
ospredju namreč tudi naša najbolj odprta vprašanja, o poslovni
politiki (iskanju še dodatnih finančnih rezerv oziroma zniževanju
stroškov),  statusu honorarnih sodelavcev in seveda tudi sodne-
mu reševanju sporazumevanja RTV Slovenija z združenjem Sazas.
Odgovori na vprašanja poslancev so bili jasni, težave želi RTV
Slovenija rešiti. Pa to niso lahke naloge. Zmanjkuje namreč
manevrskega prostora v katerem bi bili lahko še bolj varčni pri
programski produkciji, ko verjetno v državi ni javnega zavoda, ki
bi se po obsegu varčevanja lahko primerjal z RTV Slovenija.
Prepričan sem, da bi primerjava naše s tujimi RTV hišami pokaza-
la celo nadpovprečno produkcijo v odvisnosti od denarnih vlož-
kov. Vsaj kar zadeva primerjavo cen dela.

Kar zadeva zaposlovanje stalnih honorarnih sodelavcev ima RTV
načrt, ki ga želi z najmanjšimi rezi v kadre udejaniti. Pa tudi to ne
bo lahko izpolniti, saj mnogi med honorarci iščejo druge poti za
urejanje statusnih vprašanj in se z njimi odgovorni nenehno dogo-
varjajo. Podobno pa je tudi s sporazumevanjem z združenjem
Sazas, kjer naj bi bili že povsem blizu dogovora.

V hiši so trenutno med zaposlenimi v ospredju pogovori o pred
dnevi sprejetih statutarnih spremembah, o čemer je več vsebin v
Kričaču, razprave pa je deležno tudi oblikovanje meril za opravlje-
no delo, tako imenovanih normativov. Ti naj bi pokazali, kdo v
zavodu dela preveč in kdo premalo. Pri tem mi spomin sega kakš-
nih 30 let v zgodovino, ko smo na radiu merili delo z dokaj jasni-
mi vatli. Nihče ni bil posebej zadovoljen, še zlasti pa tisti, ki so se
trudili bolj od drugih, naredili več, lahko celo veliko več, pa to delo
ni bilo nikoli poplačano. In merjenje se je takrat počasi opuščalo.
In verjamem, da nikoli povsem opustilo, ker še danes služi za oce-
njevanje posameznikov, čeprav brez stimulativnih in tudi negativ-
nih posledic. Dobri vodje pa vedno vedo, kaj in kdo dela dobro in
kdo slabo. 

Darko Koren
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Na Televiziji Slovenija bo torej prišlo do
združitve parlamentarnega programa z
informativnim programom, na Radiu
Slovenija pa je predvideno, da se bo enota
informativnih in razvojno-eksperimental-
nih programov združila z enoto prvega
programa v prvi informativni program.

Generalni direktor Marko Filli je na seji
poudaril, da je sprejetje sprememb statuta
nujno, če želi vodstvo zavoda udejanjiti
načrt, ki ga je predstavilo ob izvolitvi. Po
njegovih besedah gre za pomembno odpra-
vo organizacijskih anomalij, spremembe pa
bodo omogočile tudi imenovanje odgovor-
nih urednikov s polnim mandatom.
Opozoril je, da spremembe pomenijo tudi
zametek bodočega t. i. news centra, ki bo
pod eno streho združil informativne pro-
grame televizije, radia in novih tehnologij
oz. multimedije. Zanikal je, da bi se za pred-
logom vodstva skrivali kakršnikoli slabi

nameni, kot je npr. kadrovska čistka, o kate-
ri nekateri ugibajo. Spremembe naj tudi ne
bi bile vzvod za odpuščanje zaposlenih.

Z združenimi produkcijskimi in kadrov-
skimi zmogljivostmi informativnega in
parlamentarnega programa bo po besedah
direktorice TVS Ljerke Bizilj televizija izpol-
nila več zahtev, kot so bolj kakovostno
pokrivanje dogajanja v državnem zboru in
njegovih delovnih telesih, racionalizacija
dela in programska obogatitev tretjega
televizijskega programa.

Predlog statutarnih sprememb prinaša
tudi ustanovitev nove uredniško-produ-
centske enote program plus, ki bo name-
njena razvijanju hibridnih televizijskih žan-
rov, kot je npr. sedanji jutranji program, in
to predvsem v okviru drugega televizijske-
ga programa. Slednji se bo po napovedih
Biziljeve spreminjal v smeri nekakšne tele-
vizijske inačice Vala 202.

Direktor Radia Slovenija Miha Lampreht
pa je dejal, da bodo predlagane spremem-
be omogočile preobrazbo sedaj “generali-
stičnega” prvega radijskega programa v
izrazito informativni celodnevni radijski
program. Po njegovih besedah bo prvi pro-
gram prav z izrazitim informativnim zna-
čajem najbolj izstopal na slovenskem radij-
skem trgu (o čemer pišemo na drugih stra-
neh Kričača).

Filli je še pojasnil, da sedaj vodji organi-
zacijskih enot televizijska in radijska pro-
dukcija imenuje generalni direktor, po
predlogu sprememb pa jih bosta imenova-
la direktorja TV Slovenija in Radia
Slovenija. Po njegovi oceni gre za povsem
logično novost, ki bo direktorjema omogo-
čila, da si sama določita svoji ekipi.

Nobeden od programskih svetnikov se ni
izrekel proti predlogu. Slišati je bilo le
pomisleke, ali bodo statutarne spremembe

programski svet RTV Slovenija
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Reorganizacija informativnega
programa TV in Radia
Programski svet Radiotelevizije Slovenija je na zadnji seji soglašal s predlaganimi spre-
membami statuta zavoda, ki prinaša združitev uredniško-producentskih enot na po-
dročju informativnega programa televizije in radia, končno odločitev o spremembah
statuta pa so pred dnevi sprejeli tudi nadzorniki.



prinesle izboljšave, ki jih napoveduje vod-
stvo zavoda. Svetniki so zato izrazili priča-
kovanje, da jim bo vodstvo čez leto dni
poročalo o učinkih sprememb. Pri tem je
Filli opozoril, da je spremembe treba ude-
janjiti v šestih mesecih po potrditvi in ne
čez noč.

Trije predstavniki zaposlenih v program-
skem svetu so vodstvu hiše očitali slabo
komunikacijo z zaposlenimi pri pripravi
statutarnih sprememb. Po besedah Igorja
Berganta je vodstvo zanemarilo kulturo
notranjega dialoga v zavodu. Opozoril je,
da je predlog prišel na programski svet še
preden se je sploh iztekel že prekratek rok
za oddajo pripomb.

Na seji je programski svet prisluhnil tudi
poročilu varuha pravic gledalcev in poslu-
šalcev za leto 2014 ter tehnični predstavi-
tvi bodočega news centra. Izbiral pa je tudi
člane žirije za podelitev nagrade Frana
Milčinskega Ježka.

Dobršen del razprav svetnikov o poroči-
lu varuha pravic poslušalcev in gledalcev
Lada Ambriožiča je bil na seji namenjen
pritožbam nezadovoljnih plačnikov rtv pri-
spevka in odgovorom nanje. Gledalci,
poslušalci in uporabniki MMC v svojih pri-
pombah in pritožbah,navaja varuh v poro-
čilu, tako kot prejšnja leta, opozarjajo na
napake, nedoslednosti, površnosti in krši-
tve programskih in etičnih standardov v
oddajah, prispevkih in sporočilih vseh treh
medijev kot tudi sporočil in storitev same-
ga sistema RTV Slovenija. Pritožbe so
dostikrat utemeljene, včasih tudi netole-

rantne in nestrpne, neprijazne, zelo redko
sovražne, pritožniki pogosto mahajo s svo-
jimi pravicami »financerjev RTV«, pretijo z
neplačevanjem prispevka RTV; do Varuha
so praviloma spoštljivi »iz naslova minule-
ga dela«, a upravičeno zahtevajo konkretne
odgovore, ne le od urednikov, ampak tudi
od Varuha. Zadovoljni so, če so naši odgo-
vori ažurni in neizmuzljivi. Tisti, ki se odzi-
vajo po telefonu, so bolj jezljivi, glede krši-
tve njihovih pravic manj vsebinski,  bistve-
na pri njih je želja po dialogu, želja, da jih
nekdo posluša in jim reče nekaj prijaznih
besed, piše Ambrožič. V poročilu tudi ugo-
tavlja, da javna radiotelevizija nerada vidi
kritike na svoj račun. Za prenekaterega je

zdaj bolj kot imaginarni gledalec/posluša-
lec/uporabnik spleta problematičen nadle-
žni varuh, ki programskim vodstvom in
ustvarjalcem programov nehote jemlje
avtoriteto in »ki bi na kritike lahko odgo-
varjal sam« in se zato neradi odzivajo. Na
drugi strani pa je javnost, ki zaradi neod-
zivnosti ali pavšalnih, neargumentiranih
odgovorov v varuhu ne vidijo funkcije, ki bi
v RTV hiši uživala ustrezno avtoriteto in ki
bi s svojim delovanjem vplivala na zahte-
vane spremembe oziroma odpravljanje
napak in kršitev. Zato Ambrožič pričakuje
odločno stališče programskega sveta do
njegovega dela.  Vendar tega ne stori, ker
tehta med interesom hiše, vodstva in pro-
gramskih sklopov, in javnostjo. In tako se
ne zgodi nič. Varuhova letna in kvartalna
poročila gredo mimo, v pritožbe na kršitev
pravic občinstva in etičnih ter programskih
standardov se nihče ne poglablja in še
naprej se generira status quo, ko javna
radiotelevizija varuha ima, institucije varu-
ha pa ne jemlje resno in je ne spoštuje.
Posamezniki namesto problematiziranja
ugotovljenih napak in kršitev problemati-
zirajo varuhova stališča in komentarje,
objavljene v mesečnih, kvartalnih in letnih
poročilih, še piše v poročilu.

Svetniki so njegovo poročilo ocenili kot
dobro in pregledno, hkrati pa dodali, da
mora varuh dobiti tudi ustrezno mesto v
medijih, da svoje ugotovitve lahko tudi
predstavi. Seveda pa je poročilo varuha z
vsemi točnimi podatki o odzivih in pismih
poslušalcev in bralcev v letu 2014 dostop-
no vsakomur na spletnih straneh RTV
Slovenija.
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Letos so število kategorij nekoliko znižali, tako da so za popular-
nost po izboru javnosti podelili le štiri viktorje, skupaj s strokovni-
mi nagradami pa so razglasili devet zmagovalcev ter dobitnika vik-
torja za življenjsko delo. Letos ga je dobila Milena Zupančič.

Strokovne nagrade po izboru akademije so letos podelili v kate-
gorijah za najboljšo informativno, zabavno ter otroško oziroma
mladinsko televizijsko oddajo ter najboljšega voditelja informati-

vne in zabavne oddaje. V teh kategorijah so bili spet izbrani sode-
lavci RTV Slovenije in sicer Slavko Bobovnik, kot najboljši voditelj
informativne TV oddaje; ustvarjalci informativne oddaje Odmevi,
prevzela ga je Rosvita Pesek, za najboljšo ( že 13-tič) informativno
oddajo in vsi tisti, ki ustvarjajo oddajo Firbcologi v kategoriji naj-
boljših otroških in mladinskih oddaj. Viktorja popularnosti pa je za
radijsko osebnost minulega leta dobil Andrej Karoli.

nagrade
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4 Viktorji na RTV
Že drugič zapored so v Mariboru podeljevali medijske nagrade – Viktorje, eno najbolj
prestižnih nagrad, ki jih podeljuje v okviru revije Stop Akademija viktor. Vsebinsko se
zlati kipci delijo na viktorje popularnosti, ki jih izbere javnost, in strokovne viktorje,
ki jih izberejo člani Akademije viktor. 



Radio Ga Ga je namreč oddaja, ki je ni treba posebej predsta-
vljati, še manj pa jo je mogoče ozko ukalupiti. Predstavlja pa svo-
jevrsten fenomen na področju humoristično-satiričnih oddaj.

Sašo Hribar je pred 25 leti kot radijski voditelj v nočnem progra-
mu za popestritev začel uporabljati izmišljenega sogovornika, bioe-
nergetika. Zaradi dobrega odziva poslušalcev pa se je v petek, 6.
aprila 1990, začela znamenita oddaja, ki je v enournem formatu še

vedno na sporedu vsak petek ob 10.05 na 1. programu Radia
Slovenija in že predstavlja enega zaščitnih znakov najbolj posluša-
nega radia v državi, Radia Slovenija. Sašo Hribar je več kot deset let
vodil oddajo sam, danes pa ima kar nekaj sodelavcev, ki jih je izučil
obrti imitiranja in so od njega tudi prevzeli nekatere like. Uspešnost
Radia Ga Ga ne nazadnje dokazujeta tudi viktorja za najboljšo radij-
sko oddajo in dve Ježkovi nagradi: Sašu Hribarju in Tilnu Artaču.

obletnica
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Četrt stoletja gaganja
Obletnico izredno napornega in ustvarjalnega radijskega svojevrstnega dela je ekipa
Radia Ga Ga sredi aprila praznovala v studiu 14 Radia Slovenija skupaj s poslušalci,
predvsem pa zdajšnjimi in nekdanjimi sodelavci, ki so sodelovali pri ustvarjanju te
kultne oddaje.



Ob sobotah in nedeljah bodo novinarji Informativnega progra-
ma ob aktualnih dnevnih dogodkih podrobneje raziskali še
pomembne in zanimive teme, o katerih bodo pripravili poglobljene
prispevke, v studiu pa se bodo o njih pogovarjali s strokovnimi
gosti. Za natančnejši pregled, primerjavo in dinamiko bodo poskr-
beli reporterji, ki se bodo s terena v Sloveniji in po svetu v oddajo
oglašali živo. Oddajam pa bomo dodali še nekaj avtorskega – čim
več reportaž naših dopisnikov. Teme, ki jih bomo obdelali v vikend
Dnevniku, bodo pomembne za čim širši krog ljudi, z zanimivimi
gosti in tudi polemično razpravo.

Prve avtorske Dnevnike je vodila Jasna Krljić Vreg, ki jo gledalci
poznajo po novinarskem spremljanju socialnih tem in sindikatov v
obdobju po osamosvojitvi, po vodenju oddaje o potrošniških vpra-
šanjih Posebna ponudba, po Dobri uri, Polnočnem klubu, Utripih,
Dosjejih.

Slavko Bobovnik, naš najbolj prepoznavni voditelj informativnih
oddaj, se avtorskih Dnevnikov loteva ob vodenju večkrat nagraje-
nih Odmevov. Njegov prodorni način vodenja oddaj se je že krep-
ko usidral v naše spomine in pričakovanja. Vodil je predvolilne
oddaje, predreferendumske oddaje in kot prvi voditelj informativ-
nega programa tudi humanitarne prireditve.

Manica Janežič Ambrožič je že 15 let eden od zaščitnih obrazov
Dnevnika. Priljubljena voditeljica je tudi dobra poznavalka zahtev-
nega področja - zunanje politike, njena odlika pa tudi zunanjepo-
litične dokumentarne oddaje, vodenja predvolilnih soočenj, pripra-
vljanje Zrcala tedna, različnih intervjujev.  

dnevnik
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Znani voditelji avtorskih
Dnevnikov na TV Slovenija
Od sobote, 11. aprila, na TV Slovenija pripravljamo poseben, avtorski Dnevnik. Odslej
bo stalnica osrednjih večernih poročil ob koncih tedna. Gre za bolj dinamično obliko
informativne oddaje, ki nosi avtorski pečat. Te jim bodo pustili voditelji z močnim av-
torskim pristopom – Slavko Bobovnik, Manica Janežič Ambrožič in Jasna Krljić Vreg,
kasneje se jim bodo pridružili tudi naši drugi voditelji. 

Slavko Bobovnik; foto: Stane Sršen

Jasna Krljić Vreg; foto: Žiga Culiberg

Manica Janežič Ambrožič; foto: Jani Ugrin



Radio Slovenija mora sprejeti nekaj pomembnih strateških odlo-
čitev. Prenova znamke je korak v smer bolje organizirane ponudbe,
vendar morajo slediti še druge odločitve: o konsolidaciji vsebin in
boljšem razlikovanju. Ker razlikovanje ni povsem jasno, poslušalcev
ne spodbujamo k raziskovanju radijske ponudbe, ki je ne poznajo.
Ne poudarjamo vsebin na drugih radijskih programih, saj so pogo-
sto podobne in konkurenčne, pravi Lampreht. Nujno potrebno je
torej dvojno razlikovanje: najprej od konkurenčne komercialne
radijske ponudbe in nato še notranje razlikovanje in konsolidacija
radijskih programov in vsebin. 

Radio Slovenija, za razliko od večine javnih radijskih postaj, nima
permanentno  informativnega programa -  tako Prvi kot Val 202
sta tudi informativna, pa vendar nobeden od njiju ni permanent-

no informativni, nobeden povsem odprt, nobeden konsistenten v
podajanju informacij. Razlogi za to so deloma konceptualne, delo-
ma pa tudi organizacijske narave (program ureja in vodi ena UPE,
za informativne vsebine skrbi druga UPE).

Z novo radijsko strategijo, zagotavlja Lampreht, bomo dobili Prvi
(pretežno informativni in produkcijsko najbolj zahtevni radijski
program) ter Val 202, ki bo po novem zaradi delne razbremenitve
informativnih vsebin še bolj učinkovito nagovarjal mlajša občin-
stva od 18 – 34 let, ki jih radio počasi izgublja. Tu vidimo prilož-
nost na krepitvi glasbenih vsebin in razvoju novih storitev, ki so
pisane na kožo multimedialnemu občinstvu, poudarja. 

Vse od imenovanja za nov mandat je direktor Radia Slovenija
Miha Lampreht opravil, kot ocenjuje, številne formalne in nefor-
malne pogovore na temo statutarnih sprememb. V pogovore je po
najboljši presoji vključil raznolike deležnike, vštevši predstavnike
zaposlenih v organih upravljanja in nadzora RTV Slovenija, v svetu
delavcev in v sindikatu. Posebej je upošteval oceno tveganj, tako
kratkoročnih kot srednjeročnih, prisluhnil pa tudi nasprotnim
argumentom nosilcev obstoječih uredniških mest. Predlog in
posledice pa je predstavil tudi kolegiju generalnega direktorja in
nadzornikom na seji Nadzornega sveta. 

Na podlagi pogovorov ocenjuje, da je čas za spremembe dozo-
rel, posledično pa bo v vlogi direktorja razpisal tudi mandate za vsa
uredniška mesta, saj imajo zdaj odgovorni status vršilcev dolžno-
sti. 

S tako spremembo bi lahko tudi začeli oblikovati novo program-
sko shemo in programsko-poslovni načrt za leto 2016. 

Spremembe statuta so narejene z zavedanjem, da niso končne in
da se bo organizacija dela zaradi namere po integriranju redakcij
še spreminjala. Statut tako izraža predvsem namero, da Prvi posta-
ne radio za najbolj zahtevno občinstvo in radio, ki ima kar najvišje
produkcijske standarde. Hkrati ocenjuje, da je povezovanje in inte-
gracija informativnih programov v okviru posameznih medijev
pogoj za integracijo informativnih programov med mediji (radio,
tv in splet). Jasno je, da je smiselno povezovanje enakovrednih in
močnih entitet znotraj RTV Slovenija. V tem pogledu lahko pouda-
rek informativne narave Prvega razumemo tudi kot pripravo na
načrtovano integracijo. Vse spremembe pa zasledujejo cilje o učin-
kovitejši organizaciji dela; ustreznejši in sposobnostim posameznih
kadrov primernejši delitvi del in vlog; boljši izrabi kadrovskih
potencialov in povečanju kadrovske fleksibilnosti (za profesionalni
pretok kadrov med uredništvi). Vse to pa, zatrjuje Miha Lampreht,
bo lahko doseči le s skupnimi napori vseh zaposlenih in drugih
sodelavcev.

pogovor
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tekst in foto: D. Koren

Miha Lampreht

Razvoj Radia Slovenija
Večji in hitrejši pretok idej in programskih predlogov; boljša in bolj pregledna orga-
niziranost; večja programska učinkovitost; programska fleksibilnost in njegova odpr-
tost; agilno vodenje; več sodelovanja; jasna uredniška struktura s preglednim siste-
mom odgovornosti in učinkovito - enotirno vodenje so cilji, ki jih bo skupaj s sode-
lavci zasledoval direktor radia Slovenija Miha Lampreht. To nam je zagotovil v krat-
kem pogovoru ob sprejemanju sprememb statuta, ki jih je predlagal Programskemu in
nadzornemu svetu v odločitev.



Spoštovane sodelavke in sodelavci!

Vsakič znova me razveseli, ko prizadeva-
nja zaposlenih na RTV Slovenija opazijo
tudi izven našega javnega zavoda. Pri tem
naše dosežke nagrajujejo tako strokovne
žirije, kot tudi potrošniki, kar pomeni, da
rezultati našega dela zadovoljijo tako stro-
ga merila strokovne javnosti kot tudi širši
okus gledalcev in poslušalcev.        

Konec februarja je radijska igra Hilda
osvojila prvo mesto na mednarodnem
festivalu radijske igre Združenega kralje-
stva, ki je s temo “iz odra v eter” povezal
gledališče in radio. Mednarodna žirija je
igro ocenila kot mojstrsko dovršeno radij-
sko delo in posebej izpostavila igralski pre-
sežek Nataše Barbare Gračner v vlogi
Gospe Lemarchand. Drama Hilda, ki jo je
Alen Jelen režiral tako za Radio Slovenija
kot tudi v Prešernovem gledališču Kranj,
govori o novodobnem suženjstvu, ki smo
mu zmeraj bolj priča tako v svetu kot žal
tudi pri nas. V radijski izvedbi so poleg
režiserja in dramaturga Alena Jelena sode-
lovali še glasbena oblikovalka Darja Hlavka
Godina, tonski mojster Matjaž Miklič in
igralci Nataša Barbara Gračner, Gregor
Gruden in Vesna Pernarčič. 

Val 202 so bralci slovenske izdaje revije
Reader’s Digest v kategoriji radijskih postaj
tudi letos  izbrali za blagovno znamko, ki ji
ljudje najbolj zaupajo. Ena največjih
potrošniških raziskav pri nas Trusted Brand
je tako prepoznala Val 202 kot zaupanja
vredno znamko že osmič zapored, kar je
nedvomno pomembno priznanje, ki so ga
našemu radijskemu programu podelili
poslušalci. V kategoriji zaupanja vrednih
ljudi pa je Slovence letos ponovno prepri-
čal tudi voditelj Odmevov Slavko
Bobovnik, ki se je na seznam zaupanja
vrednih osebnosti uvrstil skupaj z Jurijem
Zrnecem, Tino Maze, Vladom Kreslinom in
Ivom Boscarolom. 

Dokumentarni film “Nel nome del
padre” (“V imenu očeta”), ki ga je pos-
nela RTV Slovenija – TV Koper-Capodistria,
je konec marca na Malti prejel prvo nagra-

do natečaja Interrives 4, ki ga je COPEAM,
regionalno združenje sredozemskih RTV-
hiš, izvedlo z namenom promoviranja in
kulturne izmenjave med državami
Sredozemlja. Slovenijo sta zastopala reži-
ser filma Peter Leban in športni novinar
TV-programa za italijansko narodno skup-
nost Tommaso Mania (oba iz
Regionalnega RTV centra Koper-
Capodistria) z že omenjenim 12-minutnim
dokumentarcem na temo športa, ki prese-
ga meje. Koprski ustvarjalci so v sliko in
besedo zajeli zgodbo petih bratov Skofič,
Angležev s slovenskimi koreninami, ki so se
zapisali v Guinnessovo knjigo rekordov kot
prva peterica bratov, ki je zaigrala za rag-
bijsko državno reprezentanco, s tem pa so
tudi uresničili sanje svojega prezgodaj pre-
minulega očeta.

Zaključuje se zimska športna sezona, ki
je bila v znamenju številnih svetovnih
prvenstev in do zadnjega napetih obraču-

nov v svetovnem pokalu. Vsem ustvarjal-
cem športnega programa tako na televizi-
ji, radiu kot tudi na našem spletnem porta-
lu čestitam za odlično izvedbo športnih
prenosov, programov in drugih vsebin. Še
posebej pa čestitke ekipam, ki so po pro-
gramski in produkcijski plati sodelovale na
projektih Pokljuka, Ljubno, Zlata lisica,
Kranjska Gora in Planica 2015. Veseli
me, da smo lahko kot nacionalni medij
našim gledalcem, poslušalcem in uporab-
nikom spletne strani hitro, ažurno in točno
zagotavljali vse pomembnejše informacije,
prav tako so h kakovostnemu obveščanju
prispevale tudi zanimive objave na družbe-
nih omrežjih. 

Sodelavcem se zahvaljujem za dobro
opravljeno delo, vsem nagrajencem pa
iskreno čestitam za njihove dosežke!

mag. Marko Filli
generalni direktor RTV Slovenija

programski presežki
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V zadnjem času so sodelavke in sodelavci, programi in ekipe dobili priznanja in na-
grade za svoje delo. Izteka se tudi zimska športna sezona, ki je bila programsko in pro-
dukcijsko zahtevna za sodelavce v uredništvih športa radia, televizije in MMC-ja.

Čestitka generalnega direktorja



Otroci iz Osnovne šole Brezovica pri Ljubljani ter podružnice
Notranje Gorice so s spontanostjo, veščim nastopanjem, avtorski-
mi deli in interpretacijo govornih in glasbenih vsebin navdušili;
tako občinstvo v Brezovi dvorani kot poslušalce Prvega in obisko-
valce naše spletne strani, ki so si prireditev lahko tudi ogledali v
neposrednem prenosu.

Poleg solo nastopov sta v dvorani brezoviške šolske stavbe
nastopila še otroški in mladinski pevski zbor, kateremu se je v zad-
nji pesmi pridružila še skupina učiteljic. S posebnim solo pevskim
nastopom pa se je voditelju prireditve Milanu Krapežu na odru pri-
družila tudi ravnateljica tamkajšnje osnovne šole.

radio med ljudmi
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tekst in foto: Aleš Ogrin

Veseli tobogan na Brezovici

Število oddaj Vesel tobogan od prve leta 1963 do zadnje, ki je bila 29. marca 2015
na Brezovici pri Ljubljani, presega petsto. Vsaka od teh predstav je bila nekaj poseb-
nega, tako kot je vsak otrok – nekaj posebnega.



Skupina meritve ima zdaj v uporabi dva avtomobila, ki sta prire-
jena za opravljanje meritev, zato smo si zastavili nove cilje, ki jih
bodo lahko uresničili prav s pomočjo nove pridobitve.

Pripravil: Dušan Valentinčič, vodja Skupine meritve
Slike novega avta: Janez Koščak

Stare slike: arhiv OE OZ

V merilno vozilo je bil predelan VW Caravelle s štirikolesnim
pogonom in avtomatskim menjalnikom. V okviru predelave vozila
je bilo zaščiteno tudi podvozje, kar bo sodelavcem iz Oddajnikov in
zvez omogočilo dostop do lokacij tudi v težjih razmerah in po zah-
tevnejših terenih.

V avtomobil je nameščen sistem, namenjen izvajanju RF meritev
na DVB-T in FM omrežju. Meritve bomo izvajali tako na terenu pri
končnih uporabnikih kot tudi med vožnjo(saj sistem omogoča tudi
izvajanje mobilnih meritev). Modularno zasnovan sistem lahko
razširimo in prilagodimo izvajanju meritev na drugih omrežjih in
sistemih. Trenutno nameščena oprema omogoča opravljanje meri-
tev v frekvenčen področju od 500Hz do 3GHz.

Sistem je namenjen dvema operaterjema, ki upravljata z opremo
in izvajata meritve ročno ali avtomatsko prek računalnika.
Operaterska delovna mesta so v srednjem delu vozila, kjer je
mogoče dostopati do vseh inštrumentov in naprav, ki so potrebni
za opravljanje meritev.

Sistem meritev je sestavljen iz več sklopov, ki pomenijo smisel-
ne funkcionalne enote:

• pohodna strešna platforma z vgrajenimi antenami,
• teleskopski stolp s podaljševalno roko,
• napajalni sistem z Lionskimi baterijami,
• sistemska omara z vgrajeno tehnološko opremo in dvema

delovnima mestoma,
• sprednje delovno mesto,
• zadnji predel s predali za shranjevanje pripomočkov in opre-

me;

Z novim avtomobilom je razbremenjeno 10 let staro vozilo ter se
bo mogoče izogniti možnim nevšečnostim v primeru večjih okvar,
saj do zdaj niso imeli prirejenega nadomestnega vozila. Stari avto
ima prevoženih veliko kilometrov (prek 330.000), še več pa ima
obratovalnih ur, saj tehnologija ne omogoča opravljanja meritev
pri izključenem motorju in nima avtonomnega napajanja elektri-
čne energije.

Poleg rednih del, ki jih že sedaj opravljamo sodelavci Oddajnikov
in zvez, nameravamo v prihodnosti izvajati tudi obsežne meritve
za optimizacijo oddajnih antenskih diagramov vzpostavljenega
omrežja obeh multipleksov (multipleksa A in C) in FM sistemov.

Z uvedbo nove tehnologije so se spremenili tehnični parametri
za sprejem digitalnega signala, zato nameravamo opraviti meritve
pri vseh gledalcih, ki so trenutno oproščeni plačila RTV-prispevka.
S tem bodo gledalci, ki imajo po novem zagotovljene tehnične
možnosti za nemoten sprejem programov nacionalne televizije,
ponovno postali zavezanci za plačilo RTV-prispevka. 

meritve
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Novo vozilo za meritve po terenu
V Skupini meritve OE Oddajnikov in zvez smo  januarja 2015 dobili v uporabo novo
merilno vozilo.
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Planica





To je bilo še na Dnevniku v petem nadstropju Radia, kjer je ured-
nikoval Bogdan Fajon, pozneje pa Jani Rojina, odgovorni urednik je
bil Bogdan Pleša. »Delal sem prispevke, pošiljali so me na manjša
snemanja, pozneje sem začel delati v dopisništvu v četrtem nad-
stropju, kjer je bil urednik Marjan Gogala, za njim pa Fajon, ki je
prišel dol z Dnevnika in me je hotel imeti kar za pomočnika, čeprav
sem bil še precej neizkušen.«

V dopisništvu je delal honorarno dve leti in  sklenil, da se bo
treba redno zaposliti. »Dilema je bila ali bi se zaposlil v zunanjepo-
litični redakciji, kjer je bil urednik Drago Košmrlj ali pa v športni,
kjer je urednikoval Marko Rožman. Ta se je nekoliko prej zagrel
zame in tako sem leta 1978 pristal v tem uredništvu in tam ostal.« 

Na prve olimpijske igre v Moskvo. 
»Tja me je leta 1980 peljal Rožman, čeprav sem bil v redakciji

najmlajši, z naše televizije sva bila  le midva. Kakšnih posebnih pri-
spevkov kot jih danes tedaj nisva pošiljala, pripravila sva tonska
poročila. Tekmovanja smo prenašali, za sliko je skrbela Evrovizija
oziroma Intervizija. Stanovala sva v isti sobi, ker za kaj več nismo
imeli denarja. Zjutraj sva vstala ob sedmih, potem mi je Marko

povedal, kaj vse bom spremljal, poročila sem pošiljal po telefonu s
press centrov, kjer so potekala tekmovanja. Zvečer sva se ponovno
dobila, večjih težav ni bilo. Linije so bile telefonske in kar v redu.
Poročila smo pošiljali tudi po komentatorski štiri žični zvezi takoj
po tekmovanju.

Včasih je bilo treba čakati na telefon, zagotovo pa je našega
poročanja v celoti bilo neprimerno  manj kot danes. Spremljal sem
košarko, plavanje in veslanje na mirnih vodah, kjer je bila tedanja
Jugoslavija kar močna. Osvojila je precej medalj, tudi zaradi bojko-
ta ZDA, ki niso želele nastopati na igrah. Dobra je bila tudi v vater-

polu, rokometu in boksu. V nogometu je leta 1984 osvojila srebr-
no medaljo v Los Angelesu, kjer sta bila reprezentanta Srečko
Katanec in Marko Elsner. Marko Rožman je od tam prenašal otvo-
ritev in atletiko, vse drugo smo spremljali iz Ljubljane.« 

Najlepše v Sydneyu.   
Težko se je odločiti, katera je bila izstopajoča olimpijada, meni

Miha. »Najboljše je bilo v Sydneyu leta 2000, kjer so bili izjemni
objekti, nekateri montažni in so jih pozneje podrli, pa velika odpr-
tost ljudi. Barcelona je bila za nas pomembna kot prva olimpijada
za samostojno Slovenijo, kjer so veslači osvojili dve medalji, četve-
rec in dvojec, oba brez krmarja. Leta 1992 smo kot samostojna
država prvič nastopili na zimskih igrah v Albertvillu. Tedaj so zim-
ske in poletne igre še potekale v istem letu, pozneje je bilo med
njima dve leti razlike. Po človeški plati so se mi zlasti vtisnile zim-
ske olimpijske igre v Lillehammerju na Norveškem. Tam smo imeli
najeto hiško. Norvežani so hodili na tekme z nahrbtniki že zarana
ob petih, še v trdi temi. Športno vzdušje in duh sta bila izjemna, ni
bilo še toliko skomercializirano kot pozneje. Prejeli smo tri brona-
ste medalje, Jure Košir, Alenka Dolžan in Katja Koren.«  

naša leta
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Miha Žibrat 
Doma je iz Ljubljane, oče pa iz Prlekije pri Ormožu, kjer je Miha preživel prvih otro-
ških deset let. Mama pa je bila skoraj soseda mame pisatelja Ivana Cankarja, pri
Vrzdencu v bližini Horjul. Po končani gimnaziji za Bežigradom je diplomiral na FSPN
v Ljubljani. Med študijem pa je že hodil na počitniško prakso na TV Ljubljana.  

Priznanje olimpijska plamenica AIPS in  MOK za spremljanje 15—tih
olimpijskih iger. 

Miha v olimpijskem studiu Los Angeles leta 1984, vendar v Ljubljani.



Olimpijske igre so zanesljivo nekaj posebnega, ker je to največji
zbor športnikov. »Ljudje si predstavljajo, kako je krasno sodelovati
na njih, kjer lahko veliko vidiš in obiskuješ kraje. Dejansko je pro-
stega časa zelo malo. V Seulu se je plavanje in veslanje končevalo
zgodaj popoldne. S kolegom Tomom Lajovcem sva se odpravila v
Itaiwon, kjer je bilo na kilometre stojnic. Pojedla sva juho in nisva
povsem prepričana, da ni bilo v njej tudi pasje meso, čeprav je bila
čisto okusna. V času iger so namreč zaprli tristo pasjih restavracij.«   

Spremljanje novejših olimpijskih iger je precej olajšano zaradi
računalnikov in drugih tehničnih pripomočkov in jih je težko pri-
merjati z zgodnejšimi. »Še v času iger v Seulu smo bili naročeni na
vrsto tujih športnih časopisov, na italijansko Gazzetto delo Sport,
francoski L’Equipe, švicarski Sport, pa na Echo iz Vzhodne Nemčije.
Podatke smo morali prepisovati ročno, kar je bilo zelo mučno.
Možnosti kopiranja ni bilo, ker nismo imeli fotokopirnih strojev. Še
danes imam doma kakšen meter zvezkov, kamor sem pisal podat-
ke o košarki.« 

Dokumentarne oddaje so ga vedno zanimale. 
»So bolj poglobljene kot je sam prenos, ki jih imam okoli dva

tisoč. Marsikaj je treba raziskovati, zbirati podatke in jih nič koliko-
krat preveriti. Začetek oddaj Slovensko olimpijsko stoletje sovpada
s stoletnico prve slovenske medalje, ki jo je leta 1912 osvojil sabljač
Rudolf Cvetko v Stockholmu. Že prej sem pripravljal oddaje o zgo-
dovini olimpijskih iger, zato sem podal idejo za serijo oddaj. O
nosilcih medalj na igrah in udeležencih iz Slovenije smo novinarji
veliko pisali, športniki pa so malo nastopali. Podnaslov serije je
prav zato – Njihove zgodbe. S kolegico Andrejo Okorn sva našla sto
šest živečih slovenskim olimpionikov, danes jih je žal že manj. Že
med predvajanjem serije je umrl plavalec, ki je nastopal na pole-
tnih olimpijskih igrah leta 1948 v Londonu. Med umrlimi je tudi
Stanko Lorger iz Celja, ki je tekmoval v disciplini 110 metrov z ovi-
rami. Najprej sva se ‘zakopala’ v Narodno univerzitetno knjižnico,
kjer sva pregledovala slovenske časnike od leta 1890 dalje.
Izpisovala sva si podatke, delo je bilo dolgotrajno, vendar zelo
zanimivo.« 

Miha obžaluje, da je na televiziji veliko arhivskega gradiva zbri-
sanega. »Še sam ne vem, kako je prišlo do tega. Zbrisali so se pos-
netki, na katerih so bili tudi slovenski nosilci olimpijskih medalj. V
Seulu sem prenašal košarkarsko tekmo, v kateri je Jugoslavija

osvojila srebrno medaljo, v njej je nastopal Jure Zdovc. Pri nas tega
posnetka nismo imeli, tako da sem ga dobil šele iz Beograda. V
našem arhivu je do leta 1960 bore malo posnetkov ali jih sploh ni.
Če že kaj najdeš, so v ozadju avtorske pravice, pa dediči, in vse sku-
paj postane zelo komplicirano. O Leonu Štuklju praktično ni pos-
netkov, razen iz olimpijskih iger leta 1936 v Berlinu, med vajo na
krogih. Deset let sem bil predsednik Društva športnih novinarjev
Slovenije. Na kongresih in srečanjih sem se zanimal, če imajo kaj
posnetkov s slovenskimi športniki, vendar odgovor je bil, da ne. Na
njih so imeli povečini svoje športnike, naš se je lahko na posnetkih
znašel povsem slučajno, če je padel v kader.« 

Dokumentarnih oddaj imamo premalo.   
«Televizija Slovenija je nacionalnega pomena in pričakovati bi

bilo, da bi imela največ arhiva o zgodovini slovenskega športa.
Nihče se v arhivu posebej ne ukvarja z iskanjem športnih posne-
tkov, to se zgodi le v primeru, ko pripravljamo kakšno oddajo.« 

Miha otožno ugotavlja, da je morda spremljal preveč športov.
»Največ sem spremljal košarko. V mladosti sem jo skušal malo tre-
nirati, vendar se s svojimi uspehi ne morem pohvaliti. Preprosto jo

imam rad, obiskoval sem vse košarkarske tekme v Ljubljani, od
Olimpije, Slovana in druge. Tudi moj prvi prenos je bil košarkarski,
vendar samo en polčas, šele pozneje celo tekmo. Z mano je bil nad-
rejeni, ki me je poslušal, če dobro prenašam tekmo. Sem in tja
nekateri mladi novinarji prehitro skočijo v prenos. Predvsem se je
razpaslo pretirano govorjenje med prenosom. Nismo radio in pre-
malo se zavedamo, da se s količino govorjenja količina neumnosti
povečuje s  kvadratom! Tovrstno delo ni tako enostavno kot zgle-
da na prvi pogled. Spremljal sem tudi alpsko smučanje, plavanje,
veslanje in tenis. Med smučarji sem sprva spremljal moške in žen-
ske, pozneje pa samo ženske, ker se je Rožman veliko ukvarjal z
drugimi športi, zlasti z atletiko. Prenašal sem zmago Borisa Strela
v veleslalomu v Cortini D’Ampezzo, edino v tej disciplini med
moškimi, pa zmago Bojana Križaja v Kitzbuehelu. Alpsko smučanje
sem spremljal dobrih dvajset let. Na olimpijskih zimskih igrah v
Vailu sem prenašal moške in ženske tekme, pomagal mi je Bojan
Križaj. Marko Rožman leta 1988 ni bil več v naši ekipi, pač pa v eni
izmed evrovizijskih skupin, takrat že upokojen.« 
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tekst: Jože Skok

Intervju z legendo Krešimirom Čosićem v Hali Tivoli leta 1986. Miha in Franjo Mavrič na otvoritvi olimpijskih iger leta 1988 v Seulu
v Južni Koreji.



Čakanje, da bo dež ponehal. 
Miha je štirinajst let spremljal plavanje, pa veslanje na mirnih

vodah. Dolga leta je poročal o tenisu. »V zadnjih letih ga je na TV
Slovenija bolj malo. V Parizu sem bil na teniškem turnirju vsaj pet-
krat, pa v Wimbledonu. Tam se je dogajalo, da sem prišel na tekme
ob devetih dopoldne in sedel v reporterski kabini tja do sedmih
zvečer, ker zaradi dežja ni bilo nobene tekme. Publika je kljub temu
kar vztrajala, si privoščila pivo, pa znamenite jagode s smetano,
petični pa tudi šampanjec. Zaradi službenih obveznosti sem bil na
leto od doma vsaj dvesto dni. Se je pa dalo, na srečo, to uskladiti z
družino. Najbolj prijetno to ni, vendar ko se odločiš za ta poklic, je
to treba vzeti v zakup. Če ne drugače, sem napisal na tisoče raz-
glednic, saj včasih ni bilo mobitelov in računalnikov, le pisanje in
telefon.« 

Naš sogovornik je poklicno novinarstvo začel v času, ko je bilo
vse na filmu. »Snemali smo na U-matic in beta kasete in potem na
računalnike. Ti preskoki so zahtevni bolj za snemalce in montažer-
je kot za novinarje. Naše delo se naslanja tudi na snemalce. Če so
zelo kreativni, je manj dela, sicer ga je več. Nekateri naši snemalci
so izvrstni. V zadnjih petnajstih letih ali še več je šel z mano na
teren največkrat snemalec Aleš Živec. Sprva snemalci niso zahaja-
li na večja tekmovanja, zdaj so nepogrešljivi. Na olimpijskih igrah v
Sarajevu leta 1984 je bila naša tehnika zadolžena za prenos smuka
na Bjelašnici, kjer je bil režiser Stane Škodlar. Tam je Jure Franko
osvojil srebrno medaljo v veleslalomu. Po Atlanti leta 1996 se je
začela oblikovati širša tehnična ekipa. Leta 2004 smo imeli studio
v Atenah na poletnih igrah, predvajali smo celodnevni program. V
Londonu smo tudi imeli svojo ekipo in to je že postal nekakšen
standard. Ekipo smo začeli širiti že v Barceloni leta 1992, potem se
je to samo še stopnjevalo. In prav je tako.«

Najdragocenejši so osebni zapiski.
»Pri koriščenju podatkov v času prenosa ti še najmanj pomaga

računalnik v reporterski kabini, tam je le vrstni red tekmovalcev. V
zadnjih letih imam s seboj službeni ali osebni laptop. V zvezke sem
leta vnašal razne zapiske. Priprave so potrebne pred prenosom!
Med košarkarsko ali drugo tekmo ni časa, da bi brskal po računal-
niku ali zvezkih. Pri smučanju je za malenkost več časa, kaj preveč
pa ne. Brez lastnega arhiva nihče ne more nekaj prenašati. Podatke
hitro ažuriram in z leti je to lažje, saj so zaradi interneta bolj dose-
gljivi. Seveda pa je z njim treba biti zelo previden, saj se večkrat
tudi napačni. Skratka moram razpolagati s preverjenimi podatki.
Veliko sem jih z leti pridobil tudi z neposrednimi pogovori s šport-
niki ali tistimi, ki so bili že leta povezani s športom. Te podatke sem
lastnoročno vnesel v svoje zvezke, ki jih tudi pretipkam, saj vseh
zvezkov ne morem nositi s seboj.« 

Televizijsko delo je timsko, en sam ne more storiti ničesar, je pre-
pričan Miha. »Tisti, ki si to domišlja, precenjuje samega sebe ali pa
je preveč zaverovan vase. Možno je, da sam kaj posnameš ali
zmontiraš, vendar v nobenem primeru ne dosežeš kakovosti kot ju
snemalec ali montažer. Včasih premalo cenimo prispevek tehni-
čnih (produkcijskih) delavcev, na naši televiziji imamo veliko
izvrstnih. V športnem uredništvu nas je bilo na začetku manj in
smo se bolj družili, zdaj se je to skoraj nehalo. Rad sem se udele-
ževal srečanj članov redakcije. V času Marka Rožmana smo v
redakciji skupaj hodili na kegljanje, da o kavi in podobnem ne
govorim. Rožman je na videz deloval zaprto, a je bil tudi družaben.
Poznal ni samo športa. Pogosto sva se na terenu pogovarjala o
literaturi in drugih tematikah. Med športnimi poročanji moraš kaj
vedeti tudi o tem, kaj se dogaja okoli njega, da lažje razumeš oko-
liščine tekmovanj in poročaš.« 

naša leta
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S svetovnega prvenstva leta 1989 v Vailu. Od leve: Tomaž Čižman z medaljo v superveleslalomu, Jure Franko, Miha, Bojan Križaj in Boris Strel. 



Pogovori med režiserjem in reporterjem so koristni. »Veliko je
odvisno od tega ali imajo režiserji posluh za nek šport. Naši reži-
serji so zelo dobri in širše prepoznavni, začenši z Stanetom Škod-
larjem, ki je našo televizijo popeljal v svet in prejel mednarodna
priznanja. Najboljša kombinacija je, da se komentator in režiser
pred prenosom pogovorita.« 

Miha je veliko je tudi urednikoval.  »Začelo se je že z 7. stezo in
nadaljevalo z oddajami ‘Šport v nedeljo’ in ‘Š’, v zadnjih letih pa
sem bil urednik natančno stotih oddaj ‘Športni izziv.’ Vodil sem
tudi ekipe na olimpijskih igrah, svetovnih in evropskih prvenstvih,
nazadnje lani na svetovnem prvenstvu v košarki.«

V prostem času mi je zakon gozd.
»Že navsezgodaj se odpravim na Pokljuko in pridem proti veče-

ru domov. Rad nabiram gobe in prihajam čisto prenovljen iz gozda.
Gledam gozd in ptiče in mi nič ne manjka. Prebral sem zelo veliko
knjig. Zadnje čase sem se nekoliko zapustil. Da mi ostane jezik bolj
v ušesih, sem bral Cankarjeva pisma, njegova zbrana dela imam v
celoti. To je treba prebrati zaradi bogastva jezika, saj je slovenšči-
na lep jezik. Z njim se lahko povsem lepo izražamo, ni potrebno, da
uporabljamo tujke. Hobijev nimam veliko, ker mi vzamejo veliko
časa. Enkrat tedensko se srečamo s prijatelji na tenisu, smo štirje
in se kar razgibamo. Pred devetnajstimi leti sem napisal knjigo o
košarki. Imam osnutke za kakšno izdajo, vendar mi primanjkuje
časa, pa morda tudi vztrajnosti, da bi se resneje lotil tega gradiva.«

april 15/ kričač 19

prišli - odšli

ODŠLI V FEBRUARJU 2015

PPE TV SLOVENIJA
TOMAŽ CIJAK – zvokovni tehnik
ALEKSANDRA TRUPEJ – novinarka specialistka analitičarka

PRIŠLI V FEBRUARJU 2015

PPE TV SLOVENIJA
ŠPELA KUCLAR - režiserka

PPE RADIO SLOVENIJA
VESNA ISTENIČ – glasbena urednica voditeljica

PPE REGIONALNI RTV CENTER KOPER-CAPODISTRIA
MATEJ ŽIGON – asistent TV snemalca

PPE REGIONALNI RTV CENTER MARIBOR
SEBASTIJAN MAGYAR – oblikovalec zvoka TV/RA produkcije

ODŠLI V MARCU 2015

PPE TV SLOVENIJA
ŠPELA ŠIPEK – novinarka glavna komentatorka/voditeljica
SILVESTRA MIKLAVČIČ – režiserka

PPE RADIO SLOVENIJA
ZORAN CRNKOVIČ – oblikovalec zvoka TV/RA produkcije

PPE REGIONALNI RTV CENTER KOPER-CAPODISTRIA
NIVES MIKOLIČ – montažerka
NIKO ČADEŽ – TV in filmski snemalec

OE ODDAJNIKI IN ZVEZE
DARKO BLATNIK – tehnik radiodifuzije

PRIŠLI V MARCU 2015

PPE REGIONALNI RTV CENTER KOPER-CAPODISTRIA
TILLI FORLANI – glasbena redaktorica
JAKA ŽAGAR – zvokovni tehnik

OE GLASBENA PRODUKCIJA
TOMAŽ GAJŠT – drugi solist improvizator

TEHNIKA, INVESTICIJE, INŽENIRING
SIMON NOVAK – operativni inženir

Miha je strastni nabiralec gob.



Špela Šipek
(1972-2015)

Špela,
saj veš, zgodilo se je tako, da mi

iz glave nikoli več ne gre tvoj vzklik
začudenja: ”A res, al ka? Dej, a se ti
zajebavaš?” Ne vem, kdo se zajeba-
va, je pa vse prekleto res.

Med nami presunjenimi, je tu na
Barbari ogromno kolegov novinarjev. Vsi dobro poznajo tvoje
besede: “Lej, to je off the record.“ Kar seveda pomeni veliko več, kot
uradna izjava. 

Sporočam “off the record“: Tvoje srce je v enem samem trenut-
ku počilo točno na materinski dan, zgodaj popoldne, 25. marca
2015. Vse pred tem dnem je preteklost, vsak nov dan kruta seda-
njost, prihodnost negotova.

Krater za tabo, Špela, je prevelik, da bi ga lahko kadarkoli zapol-
nili. Danes je ta krater v nas, jeza, bolečina, neizmerna žalost. S tem
kraterjem ostajamo. In šele čez deset, dvajset, morda trideset let,
kakor so nam pač odmerjena, bomo sploh doumeli, kako zelo te ni.

Zdesetkani smo, a se ne damo. Mesto urednika je nadomestljivo.
Mesto mame, hčerke, sestre, žene, tete in prijateljce pa ostaja pra-
zno. For ever. Zdaj igramo z igralcem manj in ne bomo se predali.
S tvojimi besedami: “Shendlali bomo.“

Naša prihodnost je sesuta v pepel in prah. A to še ne pomeni, da
opuščamo tudi s tabo dogovorjene načrte za tradicionalne spo-
mladanske morske dogodivščine. Ne damo se, ker:

“U, kk je to fajn, ko smo vsi skop na kupo!”
Čimprej moramo stopit “skop“, da nam bo “skop“ lažje flikat to

noro luknjo, ki ostaja za tabo.
Hvala vsem za izrečeno sožalje in podporo ob naši izgubi. Kolegi

s popa in rtvja so dali pobudo, da zbirajo za Zaline življenjske pri-
ložnosti. Mnogi ste že prispevali, stopili “skop“. Neizmerno cenimo
vašo srčnost.

iz govora prijatelja Domna Frasa na pogrebu  na Barbari,
31. marca 2015

“Ljudje so razkajfani,
to morate pojasniti”

“Ljudje so razkajfani, to morate pojasniti,” je bil menda najpogo-
stejši stavek iz uredniške pisarne Tarče. 

Iskanje odgovorov, pojasnil in resnice. Novinarsko srce Špele je
v divjem ritmu žurnalizma bilo vse do konca.

Prazna miza z listki, dokumenti in opomniki za današnjo Tarčo
nemo priča o delu in predanosti vse do zadnjega trenutka, ko je
odhitela v šolo po hčerko z obljubo, da se v kratkem vrne. Prehiter
tok novinarskega življenja se je včeraj tragično prekinil.
Nepričakovano in za vse v Tarči še vedno popolnoma neverjetno.

Ekipa Tarče je v zadnjem letu postala mala družina, ki je našla
svoj prostor v veliki hiši. Sredi nje je bila Špela, ki je vrnila na javno
radiotelevizijo februarja lani. Tedni so minevali med izzivi, prepadi
in zmagami. “Tako bo, ker je tako prav,” je presekala misel na bliž-
njice in kompromise, ki se vse bolj zajedajo v novinarski vsakdan.
Ne v njeni Tarči.

Podobno vedo njeni kolegi na POP TV, njeni študentje na
Fakulteti za družbene vede in vsi, ki so se z njo srečali na njeni
vedoželjni poti iz Koroške do Ljubljane. Tudi gospa v koroški kavar-
ni, ki je leto za letom opazovala dijakinjo, ki se je med odmorom na
kavi namesto v dekliške revije zrla v polno mizo za njene sošolce
dolgočasnih dnevnih časopisov. In jo je na to spomnila pred leti, ko
je naključno zašla v prav to kavarno. Za isto mizo in seveda ne brez
paketa časopisja pod roko.

Virus vedoželjnosti je uspešno prenašala naprej, tako kolegom
kot svoji hčerki Zali. Danes se je poslovila urednica oddaje, naša
kolegica in predvsem prijateljica Špela Šipek. Špela je vedno nare-
dila vse, kar je bilo v njeni moči, da bi bila oddaja pripravljena, še
včeraj je načrtovala tudi nocojšnjo. Špela, pogrešali te bomo, tvojo
zagnanost, dobro voljo, tvoje misli. Bila si in ostala boš del nas.

Ana, Tjaša, Borut, Boštjan, Jure (Tarča) 

in memoriam
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Nives Mikolič
(1969 - 2015)

Montaža Nives Mikolič, montag-
gio di Nives Mikolič – tako ostajaš
za vedno podpisana pod številne
prispevke, reportaže, oddaje v arhi-
vih koprske televizije in Televizije
Slovenija, na kateri si preživela sko-
raj dve ustvarjalni desetletji. Tvojim

sodelavcem pa ni in ne bo treba brskati po arhivih, da bi ohranili
spomin nate. Po televizijskih prostorih, čeprav te zaradi bolezni že
kar nekaj časa ni bilo z nami, še odzvanja tvoj smeh. Nalezljiv in

zdravilen v časih, ko za smeh ni prav veliko razlogov. Pogrešali
bomo tvoje veselje, iskrivost in – lahko bi rekli – otroško naviha-
nost v tvojih očeh, pa neposrednost  in pozitivno naravnanost. Te
nisi izgubila niti v svoji najhujši življenjski preizkušnji, nisi se pre-
dala malodušju, pač pa si se polna načrtov borila do konca. In svoj
optimizem in voljo delila tudi s svojimi  televizijskimi prijatelji. 

Si e’ spenta dopo lunga malattia la nostra collega e amica Nives
Mikolič. Ha contribuito per anni alla produzione televisiva della
nostra emittente distinguendosi per l’innato ottimismo che non e’
venuto meno neanche nei momenti piu’ difficili. Il collettivo dei
dipendenti di TV Capodistria si unisce con affetto al cordoglio dei
famigliari.  

Za pomoč družini Šipek smo sodelavci zbrali 1.200 evrov, ki
smo jih nakazali na račun hčerke Zale. V kolikor želi še kdo
pomagati, je njen račun: 30000-0014380868, Sberbank d.d.,
Zala Šipek, Vogelna 10, 1000 Ljubljana, d.š. 58017763.



Bogdana
Doberšek
(1946-2015)

V 69-tem letu starosti nas je za
vedno zapustila Bogdana Doberšek,
ki je sodila med žlahtna radijska
imena, s prepoznavnim glasom, saj
je bila vso delovno obdobje radijska

novinarka. Od leta 1973 je bila zaposlena na Radiu Ljubljana, nato
na Radiu Slovenija. Njeno področje dela je bilo zelo raznoliko in
razgibano. Dolga leta je pokrivala zahtevno področje zdravstva.
Kot novinarka je spremljala tudi problematiko starejših občanov,
kar nekaj let pa je ob petkih dopoldne vodila oddajo »Za starejše
občane«. Vanjo so se poslušalci vključevali tudi z vprašanji, pred-
vsem o problematiki starejših. 

Bogdana je pustila svoj pečat tudi na področju kmetijske proble-
matike. Kar nekaj časa je sodelovala s svojimi prispevki v zelo

poslušani oddaji »Za naše kmetovalce«. V zadnjem obdobju službo-
vanja, upokojila se je julija 2011, je pokrivala predvsem problema-
tiko okolja, če je bilo to povezano z energetiko, je pripravila pri-
spevke tudi s tega področja. Bila je osebnost z obilo pozitivne ener-
gije, zelo kolegijalna. Vedno je rada priskočila na pomoč, tudi z
nasveti, če je bilo potrebno. Sodelavci so jo imeli radi. Iz njenih pri-
spevkov je bilo opaziti, da je zelo navezana na zemljo in naravo.
Izhaja iz novomeškega okolja, kjer je imela družina vinograd v
katerem je preživela veliko časa. Novinarstvo je bilo nekako zapi-
sano v družini, s tem poklicem so se ukvarjali sestra Blanka in brat
Tit, njen oče pa je o vinogradništvu pisal članke predvsem za gla-
sila na Dolenjskem. 

Bogdana ni bila rada v ospredju, nekako se je držala bolj zase,
bila pa je vedno pripravljena na prijateljski pogovor o življenjskih
težavah, pa tudi o tegobah novinarskega poklica. Rada je pomaga-
la s svojimi nasveti. Pogosto se je odpravila na daljša potovanja, pri
čemer je nova znanja uporabila tudi za novinarske prispevke.
Pripravljala jih je skrbno, natančno in objektivno. Bogdane
Doberšek se spominjamo kot dobre kolegice in sodelavke, ki ji je
novinarstvo, še posebej na radiu, pomenilo največ.  

Jože Skok
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Anton
Žerovnik
“TONI” 

Mojster, ki je znal poslušati gore

Čudovit, jasen, pomladni sončni
dan je bil, ko smo se 9. aprila na
pokopališču v njegovem domačem
Šenčurju poslovili od Tonija Žerov-

nika. Bil je dan, kakršnih se je zmeraj veselil: sijalo je sonce, s sne-
gom pobeljene gore so se lesketale nad polji in drevesne krošnje so
bile polne ptičjega petja. 

Anton Žerovnik je bil zvokovni mojster z dušo in srcem. Svoj
poklic je imel neznansko rad in na svojem strokovnem področju je
bil resnični mojster. Pri snemanju dokumentarnih filmov in oddaj
mu ni bilo prav nič pretežko, da je le lahko posnel kar najbolj kako-
vosten zvok okolja, dogajanja, odtenkov glasov pripovedovalcev.
Popolni posluh violinista mu je omogočal, da je mojstrsko načrto-
val in izvajal zvokovno snemanje glasbenikov in tudi celega simfo-
ničnega orkestra, če je bilo treba. Sicer pa je Toni tudi naravo doži-
vljal kot nekakšen simfonični orkester. »Poslušaj tole – tole pa
moram posneti!« je neštetokrat rekel, ko se je oglasila kakšna
nenavadna ptica, zvonci živine na paši ali pa čudni škripajoči zvoki
polomljenega drevja v gozdu. Zvok suhega listja, ki  ga je veter
kotalil po poledeneli gozdni poti… dihanje vprežnih psov… ječanje
ledu na ledeniku… Njegova zbirka  zvočnih zapisov je bila fenome-
nalna.  

Toni je bil zvokovni mojster pri 110 oddajah Gore in ljudje. Deset
let je iz meseca v mesec snemal v hribih, v dežju in soncu, vetru in
snegu, poleti in pozimi. Skupaj smo se plazili po podzemskih
jamah, spali v stenah, v bivakih in šotorih, pešačili, plezali, viseli na
vrveh, se spuščali po soteskah, se namakali v ledeno mrzli vodi…

Kaj bi bil dokumentarec brez zvoka? Oddaje Gore in ljudje so dobi-
le vrsto nagrad na filmskih festivalih v tujini in nemalokrat je v
obrazložitvi pisalo, da je žirija opazila tehnično dovršenost filmske-
ga izdelka, posnetega v izjemno zahtevnih okoliščinah. Toniju gre
zahvala, da so gledalci gore tudi slišali, ne le videli na malih zaslo-
nih. Za dober zvočni posnetek je pozabil celo na lastno varnost.
Tonijeva siva, čisto po vojaško na krtačko postrižena glava sredi
stene, polne plezalcev, je vzbujala strah in skrb vseh, ki smo ga
imeli radi. »Toni, daj čelado na glavo, kamni letijo iz stene!« Zmeraj
je odgovoril enako: »Dajte mir, kakšna čelada – za snemanje rabim
slušalke, sicer ne morem delati!« In čelada je ostala privezana na
nahrbtniku, gledalci pa so doma slišali, kako so kamenčki padali
čez steno…

Ne le oddaje Gore in ljudje – zvok pri  neštetih dokumentarcih in
reportažah je bil Tonijevo mojstrsko delo. Številni režiserji so se
zanesli nanj – še zlasti, kadar je šlo za najzahtevnejša terenska sne-
manja. Toni je bil od nog do glave športnik z neverjetno fizično
kondicijo in s špartansko utrjenostjo. Nikoli ni godrnjal in omago-
val, celo takrat  ne, ko mu je bilo resnično slabo ali pa ga je dole-
tela poškodba. Stisnil je zobe in izpeljal snemanje do konca. Le sem
in tja je zarobantil: »Nehajte že čebljati, kako naj človek snema, če
kar naprej žlobudrate!« In se je umaknil stran od ekipe, da je lahko
posnel padanje kapljic v podzemski jami ali pa žuborenje kakšnega
potočka. Kadar je šlo na smrt zares, je dal od sebe vse, kar je bilo v
človeški moči. Pravzaprav še več… Kakor recimo takrat, ko nam je
v Patagoniji snemalec padel  cel raztežaj globoko v ledeniško raz-
poko, naš argentinski gorski vodnik pa je v grozi pobegnil… 

Ko sva se pred nekaj tedni pogovarjala po telefonu, sva se zme-
nila, da bova šla na Komno, ko bo sneg skopnel. Da si bova privo-
ščila palačinke, sedela na soncu in poslušala kavke. Žal se je vse
zasukalo drugače.

Počivaj v miru, dragi prijatelj! Vse si nas naučil poslušati gore in
tega ne bomo nikoli pozabili. In tudi tvojega mojstrskega snema-
nja zvoka ne!     

Marjeta K. Svetel



Športno-kulturno društvo RTV Slovenija
je bilo v preteklem letu zelo aktivno. V
okviru društva delujejo naslednje sekcije:
aerobika, badminton, bowling, odbojka,
kegljaški klub, kulturna sekcija, nogomet in
tekaška sekcija. Občasno deluje tudi kole-
sarska sekcija, ko naši člani združijo moči
in napadejo kolesarski maraton Franja. Na
skupščini smo potrdili ustanovitev nove,
tekaške sekcije, ki jo vodi Igor Jurič, naš
novinarski kolega, tudi sam tekaški navdu-
šenec. Z namenom večje promocije zdrav-
ja smo poleg vseh delujočih sekcij pripravi-
li tečaje joge v dopoldanskem in popoldan-
skem času. Upamo, da nam bo uspelo
zagotoviti finančna sredstva tudi za nada-
ljevanje tečajev, saj naši jogisti že čutijo
pozitivne učinke joge in želijo nadaljevati s
tečajem. Na skupščini društva, konec
marca, smo se seznanili tudi s predlogom
za ustanovitev motoristične sekcije, saj je
med zaposlenimi veliko motorističnih nav-
dušencev. Radi bi uvodno predstavitev in
krst sekcije izvedli že na majskih igrah, ki
jih 28. maja društvo v sodelovanju z RTV
Slovenija organizira ob svoji 30. obletnici v
Orehovem gaju. Tam se bomo športno
udejstvovali, družili, predvsem pa zabavali.

V mesecu maju bodo kot promocija
zdravja organizirani dnevi odprtih vrat

Delo našega društva in termine srečanj
posameznih sekcij najdete na našem splet-
nem naslovu: www.rtvslo.si/skd, novice o
posameznih dogodkih pa objavljamo tudi
na internem portalu MojRTV. 

ŠKD
tekst: D.S., foto: D.K.
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Skupščina ŠKD RTV SLO

sekcij našega društva, zato bodite pozorni
na objavljene termine. Takrat se boste
lahko brezplačno pridružili našim članom,
ki bodo v tednu pred majskimi igrami
organizirali turnirje v okviru svojih sekcij.

KRIČAČ blestel v Beogradu
Ekipa, ki je v preteklih letih s svojimi nasprotniki pomedla v tretjem polčasu, se je

letos presegla tudi na športnem področju. Na tradicionalnem malo nogometnem
turnirju, ki ga RTV Srbija prireja v spomin na šestnajst tragično preminulih sodelav-
cev (ob bombnih napadih NATA) so naši KRIČAČI v svoji skupini zasedli odlično tre-
tje mesto. Čestitamo!
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tekst: Darja Groznik, foto: D.K.novinarsko druženje

Mednarodno srečanje SCIJ v Španiji

Novinarji smučarji smo se spomladi že 62-tič zapored zbrali
na svetovnem prvenstvu. Tokrat so bili gostitelji španski novi-
narski kolegi, ki so ga pripravili v pirenejskem gorovju, vasici
Baqueira Beret, kjer imajo enega naravnih biserov za zimske
športe z več kot 60 km smučarskih prog. Ni naključje, da ga že
od sredine prejšnjega stoletja za tovrstno rekreacijo obiskujejo
celo španske kronane glave, saj je upravičeno uvrščeno med
največje in najlepše svetovne smučarske centre. 

Več kot 230 novinarjev smučarjev iz vseh kontinentov je izko-
ristilo priložnost za pogovore o poklicnih težavah, politikah, ki
pehajo svet v vojne, razvoju španskega turizma in še bi lahko
naštevali. Seveda pa je bil osnovni namen medsebojno spozna-
vanje in ne nazadnje tudi merjenje smučarskih in tekaških spos-

obnosti. Več kot dostojno je dvanajst  slovenskih novinark in
novinarjev zastopalo državo in hvaležno pobralo prgišče odličij
na tekmovanjih ter seveda obljubilo, da se udeležijo tudi pri-
hodnjega srečanja v Srbiji, na Kopaoniku.

Med udeleženci je bilo letos tudi 6 sodelavk in
sodelavcev RTV Slovenija: Miloš Batistuta, Mariša
Bizjak, Darko Koren, Aljana Jocif, Matej Vončina in
Darja Groznik, v italijanskem moštvu pa je bil tudi
sodelavec regionalnega centra RTV Koper –
Capodistria Stefano De Franceschi.

srečanje združuje novinarje od vsepovsod

gasilska

ekipa RTV- jevcev

čakanje na tekmovanje

priprave na start v teku na smučeh


