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Častitljivi jubilej so mariborski radijski delavci proslavili s prazni-
čnim radijskim programom, točno opoldne pa so odprli vrata vsem
obiskovalcem Regionalnega RTV-centra Maribor. Sledilo je druže-
nje s poslušalci z zabavnim programom v velikem prireditvenem

šotoru. Za rojstnodnevno zabavo so poskrbeli Modrijani in
Ansambel Saša Avsenika. Vstopnine na prireditev ni bilo, so bili pa
zelo veseli prostovoljnih prispevkov, ki so jih zbirali za pomoč
Pediatrični kliniki Univerzitetnega kliničnega centra Maribor.3

praznovanje
tekst in foto: Darko Koren
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Radio Maribor je z dnevom odprtih vrat in
zabavnim programom zaznamoval 70 let delovanja. 



uvodnik vsebina

KRIČAČ je interni časopis javnega zavoda RTV Slovenija.
Ustanovitelj in izdajatelj: RTV Slovenija, Ljubljana, Kolodvorska 2
telefon: 01 475 25 97, e-mail: kricac@rtvslo.si
Odgovorni urednik: Darko Koren
uredništvo: Darja Slokan, Maja Kirar, Tatjana Pirc, Stanislav Kocutar
Prelom: Ma3ca
Tisk: Tiskarna JANUS, naklada 2500 izvodov.
Rokopisov in fotografij ne vračamo. Prispevkov ne lektoriramo.
Redakcijo smo zaključili: 17.06.2015 
Fotografija na naslovnici: Regionalni center RTV Maribor
Avtor fotografije na naslovnici: D. Koren
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Brez njih ne gre…
Naša hiša je med tistimi

medijskimi delovnimi okolji,
kjer poskušamo zgledno med-
sebojno sodelovati vsi vpeti v
določene delovne procese, pa
naj zadevajo programske ali
produkcijske cilje, naj gre za
redno zaposlene ali tiste, ki z
nami le občasno ali tudi stalno
sodelujejo kot prekarni sode-
lavci.  Imamo namreč iste cilje,

ki jih skušamo doseči s posta-
vljanjem ogledala družbi in njenemu razcvetu z besedo in sliko;
našimi produkti, ki jih kritično ocenjuje javnost. Pa naj gre za vse
radijske, televizijske ali multimedijske vsebine, ki jih dnevno,
tedensko, mesečno ali letno ustvarja okrog 2500 ljudi. Veliko, bodo
rekli tisti, ki o naših delovnih procesih vedno nekaj manj, malo,
bodo rekli oni, ki se dodobra spoznajo na medijsko produkcijo naši
podobnih medijskih hiš v svetu. Pa nas je ravno prav, trdim tudi
sam. Programi nastajajo (lahko bi bili boljši kot so in tudi slabši)
predvsem v odvisnosti od razpoložljivega denarja in časa, ki je za
njihovo pripravo in izvedbo na voljo. Z vsebinami, ki jih ponujajo,
smo velikokrat nezadovoljni, tako ustvarjalci kot tudi javnost. Pa
niso v ničemer drugačni od podobnih v svetu, le prevečkrat nare-
jeni s skromnimi sredstvi in to je danost s katero preživljamo. 

Pomnim še čase, ko je bila tako imenovana » rtv naročnina«
enaka naročnini na dnevni časopis, ko smo se po višini »naročni-
ne« razlikovali po takratnih parah. Danes je čisto drugače. Za več
kot polovico je naročnina na dnevni časopis višja od prispevka za
RTV, programskih vsebin pa v hiši nastaja vsaj trikrat več kot v
tistih letih. Pa bi nekateri še tega najraje ne plačevali v poplavi
delujočih in nastajajočih televizij in radiev. 

Rad bi opozoril le na to, da imamo preveč »prekarcev« v hiši, da
moramo poskrbeti za izenačitev zaposlenih in zaslužne stalne
honorarne sodelavce redno zaposliti. Da bi to že lahko udejanili, če
bi imeli več denarja. Da nas skrbi zanje in njihov položaj. Da nas
veseli, da smo z njimi sklenili sporazum o postopnem zaposlovanju
v prihodnjih dveh letih oziroma čimprej in da jih podpiramo v nji-
hovih prizadevanjih, ko javno opozarjajo na svoj položaj, kot letoš-
njo pozno pomlad. Da bi tudi oni užili bolj brezskrbna počitniška
poletja. Brez »honorarcev« pa v rtv hišah ne gre!

Darko Koren
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Po predhodnem soglasju programskega
sveta Radiotelevizije Slovenija je nadzorni
svet zavoda na prvi majski seji sprejel
predlagane spremembe statuta, ki prinaša-
jo združitev uredniško-producentskih enot
na področju informativnega programa
televizije in radia. Nadzorniki naj bi o sta-
tutarnih spremembah sicer odločali že
prej, saj smo jim pomotoma, v dobri veri, v
Kričaču odločitev že pripisali. To pa se,
zaradi umika odločanja, v takratnem sklicu
ni zgodilo. Za napako se nadzornikom in
bralcem opravičujemo. 

Statutarne novosti bodo uresničene v
roku šestih mesecih.

Na Televiziji Slovenija prihaja do združi-
tve parlamentarnega programa z informa-
tivnim programom. Na nacionalnem radiu
pa se bo enota informativnih in razvojno-
eksperimentalnih programov združila z
enoto prvega programa v po novem prvi

informativni program.
Spremembe statuta RTV Slovenija prina-

šajo tudi ustanovitev nove uredniško-pro-
ducentske enote program plus, ki bo
namenjena razvijanju hibridnih televizij-
skih žanrov, kot je npr. sedanji jutranji pro-
gram, in to predvsem v okviru drugega
televizijskega programa. Programski svet
zavoda je soglasje k predlogu izglasoval
20. aprila.

Generalni direktor  Marko Filli je takrat
poudaril, da je sprejetje statutarnih spre-
memb nujno, če želi vodstvo zavoda ude-
janjiti načrt, ki ga je predstavilo ob izvoli-
tvi. Po njegovih besedah gre za odpravo
organizacijskih anomalij, spremembe pa
bodo omogočile tudi imenovanje odgovor-
nih urednikov s polnim mandatom.

Z združitvijo informativnega in parla-
mentarnega programa bo 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, je na seji pro-
gramskega sveta opozorila direktorica TV
Slovenija Ljerka Bizilj.

Direktor Radia Slovenija Miha Lampreht
pa je dejal, da bodo spremembe omogoči-
le preobrazbo sedaj “generalističnega”
prvega radijskega programa v izrazito
informativni celodnevni radijski program.
Po njegovih besedah bo prvi program prav
z izrazitim informativnim značajem najbolj
izstopal na slovenskem radijskem trgu.

nadzorni svet RTV
tekst in foto: Darko Koren
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Združitev uredniško-producentskih
enot informativnega programa



Vodstvo Radiotelevizije Slovenija že od
leta 2013 poleg zaposlitvenih postopkov
ureja tudi status stalnih honorarnih sode-
lavcev, ki že več let izpolnjujejo vse pogoje
za zaposlitev. Po najnovejših podatkih, ki
se nanašajo na 18. maj letos, z zavodom
sodeluje 514 honorarnih sodelavcev, “pri
katerih bi lahko bili izkazani elementi
delovnega razmerja”.

Od 514 jih 270 že v tem trenutku izpol-
njuje pogoje za zaposlitev. Gre za honorar-
ne sodelavce, ki so jih že v preteklosti, to je
v več kot desetletnem obdobju, angažirala
posamezna uredništva samostojno, je
mogoče razbrati iz gradiva, ki ga je vodstvo
RTV Slovenija pripravilo za razpravo na seji
programskega sveta.

V gradivu je poudarjeno, da bi bila hkrat-
na zaposlitev vseh 270 stalnih honorarnih
sodelavcev za zavod finančno nevzdržna,
saj bi povzročila porast stroškov dela za
kar tri milijone evrov. Letos aprila je zato

vodstvo zavoda ob podpori sveta delavcev
in sindikatov začelo individualne pogovore
s sodelavci,  “ki pomenijo najbolj tvegane
primere”.

Kot so v odsotnosti generalnega direk-
torja RTV Marka Fillija na tokratni seji pro-
gramskega sveta pojasnili drugi predstav-
niki vodstva, Katarina Novak in Sabina
Muratović, gre za pogovore s honorarnimi
sodelavci, s katerimi zavod stalno sodeluje
že več let in izpolnjujejo tudi izobrazbene
pogoje za zaposlitev, je dejala poslovna
direktorica RTV Katarina Novak.

Po njenih besedah zavod s temi sodelav-
ci sklepa individualne dogovore, s katerimi
se hiša zaveže, da bo na določen datum
izdal pisno pogodbo o zaposlitvi, sodelav-
cu pa bo do takrat zagotavljala neprestano
sodelovanje. Pri tem novih honorarnih
sodelavcev za daljše obdobje na zavodu ni
več mogoče angažirati, je opozorila.

Nekateri programski svetniki so izrazili
bojazen, da se RTV kljub tem dogovorom
ne bo mogla izogniti novim tožbam, ki jih
ne bo mogoče ovreči na sodišču - trenut-
no je zavod soočen s 24 sodnimi postopki
iz tega naslova. Na seji so zato brez glasu
proti podprli sklep, s katerim so pozvali
vodstvo, naj prouči možnost pospešitve
reševanja problematike stalnih honorarnih
sodelavcev.

Sklep je pozdravil predstavnik Sindikata
delavcev radiodifuzije Slovenije Tom
Zalaznik. Predsednik nadzornega sveta RTV
Domen Trobec pa je napovedal, da bodo
sklep z vidika svojih pristojnosti proučili
tudi nadzorniki. Za bolj ambiciozen pristop
k reševanju problematike stalnih honorar-
nih sodelavcev se je še posebej zavzel
predsednik programskega sveta Mitja Štu-
lar.

Generalni direktor Marko Filli je sicer
aprila v DZ napovedal, da nameravajo do
leta 2018 zaposliti vse stalne honorarne
sodelavce, ki izpolnjujejo formalne pogoje
za zaposlitev. Pojasnil je, da bomo letos
rešili najbolj kritične primere, v prihodnjih
štirih letih pa zaposlili vsaj 212 stalnih
sodelavcev z izpolnjenimi pogoji. Hkrati
bomo zaostrili nadzor nad najemanjem
novih honorarnih sodelavcev. Filli je tudi
poudaril, da bi bilo mogoče problematiko
naenkrat rešiti le z obsežnim odpuščanjem
honorarnih sodelavcev, kar pa ni namen
vodstva RTV, pač pa je namen postopna
zaposlitev stalnih sodelavcev z izpolnjeni-
mi pogoji.

programski svet RTV
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tekst in foto: Darko Koren

Programski svet RTVS pozval
k hitrejšemu reševanju problematike
honorarnih sodelavcev
Programski svet RTVS je na majski seji soglašal z načrtom zaposlovanja v obdobju maj-
avgust letos, ki ga je predlagalo vodstvo zavoda ter vključuje zaposlitev 20 stalnih ho-
norarnih sodelavcev in 11 zaposlitev, ki so posledica upokojitev. Pri tem je svet poz-
val vodstvo, naj prouči možnost hitrejše rešitve problematike honorarnih sodelavcev.



Evrovizijske ljubezeni ni manjkalo niti na prometnih semaforjih. Na rdeči
luči sta namesto enega stala dva možiclja, ki sta se ob prižigu zelene barve
držala za roke, med njima pa je bil mali zeleni srček. Cestnoprometna ‘ino-
vacija’ je požela toliko navdušenja, tudi med klenimi Dunajčani, da so se
pristojne oblasti odločile, da jo obdržijo. Evrovizijsko mrzlico je Dunaj iz-
koristil tudi za dobro turistično promocijo z vodenimi ogledi znamenito-
sti, priporočili Conchite, kateri so ‘vroči lokali’ v mestu, samo za to prilož-
nost pa so za obiskovalce organizirali tečaje 23 jezikov (cene so bile med
40 evri in 120 evri). Akreditacija 1.700 novinarjev in članov delegacij je bila
hkrati brezplačna vozovnica za javni prevoz do prizorišč dogajanja v

Wiener Stadthalle in pred mestno hišo Rathaus, kjer so postavili evrovi-
zijsko vas za vse tiste, ki si prireditve niso mogli ogledali v živo.

Grdimo mostove
Tudi sicer je (pomenljivi) slogan 60. Evrovizije Gradimo mostove (ang.

Building Bridges) zaživel v dobesednem pomenu. Na Mostu slavnih, pre-
novljenem Copa-Stegu, ki povezuje otoček na Donavi s kopnim, je bila raz-
stava vseh zmagovalcev tega glasbenega tekmovanja. Absolutni poraženci
pa so dobili svoje mesto v muzeju. Slikar Tex Rubinowitz (sicer velik lju-
bitelj Evrovizije, da ne bo pomote), je z razstavo ‘The Nul Pointers’ v mu-

veliki projekti
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Evrovizijski spektakel ali kako so
bradate Conchite ‘zavzele’ Dunaj
Zdi se, kot da je imelo življenje na Dunaju v času Evrovizije svojo življenjsko pot, če-
prav je evrovizijska evforija pronicala v življenja Dunajčanov na vsakem koraku. Z do-
bršno mero potrpežljivosti so na ulicah opazovali bradate ženske, medtem ko jim je
lanskoletna bradata evrovizijska zmagovalka Conchita (ki se je odrekla mesenemu pri-
imku Würst) mahala z oglasnih panojev, časopisov in revij, na podzemni železnici U-
bahn pa potnikom širila sporočilo o ljubezni.

FOTO (Reuters); Evrovizijski zmagovalec Šved Mans Zelmerlöw

FOTO (Katja Štok): V evropski vasi pred mestno hišo so si lahko
obiskovalci ogledali prenose priredititve.

FOTO: (Katja Štok): Semaforji z dvema možicljema, ki se držita za
roke, bodo ostali. 

FOTO (Katja Štok) 34. Slovenska klop v muzejski četrti, ki jo je obliko-
val Hans Glaser.



zeju Leopold Museum na piedestal postavil 34 pesmi in izvajalcev, ki v
zgodovini Evrovizije niso prejeli niti ene točke. ‘Ikone poraza’, kot jim pravi,
je narisal na leseno desko in ji dodal ustrezen opis izvajalca in pesmi.

V muzejski četrti MuseumsQuartier (MQ) je na razstavi klopi  ‘EUROART
IM MQ’ 40 avstrijskih umetnikov oblikovalo podobo 40 klopi, ki so pred-
stavljale tekmovalne države na Evroviziji (izkupiček od prodanih klopi na
dražbi so namenili žrtvam nedavnega smrtonosnega potresa v Nepalu).
Geslo Gradimo mostove, so si umetniki razlagali po svoje. Herr Juhann in
Wolfgang Hametner sta recimo na Madžarsko klop narisala zobe, saj se
veliko Avstrijcev po lepši nasmeh odpravi na Madžarsko. Slovenska klop
je povezovala mostove “v filozofiji, športu, umetnosti, lepoti in pesmi,” je
pojasnil umetnik Hans Glaser. S tehniko ciantopije je na klopi med dru-
gim upodobil smučarko Tino Maze, filozofa Slavoja Žižka, Brezjansko Ma-
rijo, dvojezične table ‘Bleiburg – Pliberg’, pa tudi prelestno Conchito in
ženski akt slikarja Egona Schieleja, čigar dela so razstavljena v muzeju Leo-
pold Muse um.

Veliko oko vas gleda
Proračun za organzacijo tega največjega glasbenega televizijskega

šova v Evropi je bil kar 20 milijonov evrov, mestna blagajna naj bi bila
po nekaterih ocenah težja za 27,8 milijona evrov, a verjetno bo na dolgi
rok številka še višja. Vstopnice za ogled treh prireditev (dva predizbora
in finalni večer) so pošle hitro. Njihove cene so se gibale med 14 evri za
družinske oglede vaj in 390 evri za ogled finalne prireditve. Tudi med
akreditiranimi novinarji je bilo veliko zanimanja zanje, saj sama akredi-
tacija ni omogočala vstopa v dvorano. Ta je bila sicer v živo videti ne-
koliko manjša, kot na televizijsih ekranih, a nič manj spektakularna. Oder

je bil umeščen znotraj velikega očesa, ki ga je sestavljalo 1.288 elemen-
tov. Njihovo število pa je simboliziralo število udeležencev na Evroviziji
iz vseh držav, ki so skupaj tvorili oko kot celoto. 44 metrov dolg in 14,3
metra visok oder je bil opremljen z najsodobnejšo LED-tehnologijo, ki jo
je še najbolje izkoristil predstavnik Švedske in tudi zmagovalec Evrovi-
zije 2015 MĆns Zelmerlöw, ki se med drugim že brani očitkov, da je nje-
gova zmagovalna pesem ‘Heroes’ sumljivo podobna uspešnici Davida
Guette.

Pri organizaciji sodelovalo več kot 800 prostovoljcev
Pri izvedbi same prireditve je sodelovalo več kot tisoč ljudi in okoli 800

prostovoljcev. Med njimi je bil tudi Slovenec Žiga Jamnik. Kot pravi, je bilo
enajst dni, za katere si je v službi vzel dopust, “naložba v njegovo prihod-
nost“. Prostovoljci res da delali brezplačno, “vsi pa smo dobili superge adi-
das superstar, majice, brezrokavnike in jopice, da se nas prostovoljce lahko
spozna na daleč. Dali so nam tudi telefone, ki jih lahko obdržimo, imamo

brezplačen prevoz po mestu,“ je pojasnil 28-letnik iz Škofje Loke, ki ni ta-
jil, da je bilo na Dunaju še posebej pestro nočno življenje. 

Ena od vročih nočnih točk je bil EuroClub. “To je ogromen večnadstropni
klub, ki z lahkoto sprejme 5.000 ljudi. Tja pridejo tudi nastopajoči, sicer pa
v različnih halah vrtijo vse, od techna in evrovizijskih skladb do nastopov
skupin,” je razlagal sogovornik, ki je bil zadolžen za pomoč pri koordina-
cija dogodkov na evrovizijski vasi. Tam so si obiskovalci lahko ogledali vse
prenose prireditve, kot tudi različne koncerte in nastope tekmovalcev. Med
drugim so predvajali dokumentarni film o življenjski zgodbi ‘kraljice Av-
strije’, Conchite, da ne bo pomote. Ujeli smo tudi tekmovanje Conchiti-
nih dvojnic, na katerem je zmagal Curtis, ki je prišel na Dunaj iz Južne
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tekst: Katja Štok in Klavdija Kopina

FOTO (Katja Štok);  Tekmovanje Conchita lookalike ...

FOTO (Katja Štok):  Bradate Conchite ‘zavzele’ Dunaj

FOTO (Katja Štok); ...in zmagovalec Curtis, ki je prišel na Dunaj iz
Južne Afrike.

Prvi pogled na evrovizijsko dvorano.



Afrike. Kar nekaj obiskovalcev prireditve, si je namreč vzelo dopust, kar so
bojda njihovi šefi sprejeli, z dobršno mero odobravanja.

Multimedijski pogled v zakulisje Evrovizije
Sedem ur televizijskega spektakla za gledalca, 14 dni priprav za izva-

jalca na prizorišču in 350 dni izzivov za organizatorje je približna ocena
časa, ki je vložena v projekt imenovan Evrovizija. Avstrijci so se letos iz-
kazali za zelo profesionalne gostitelje, ki niso ničesar prepustili naključje.
Garderobe za izvajalce, novinarsko središče, prostori za delegacijo in or-
ganizatorje so našli svoje prostore v dvorani.

Vaje delajo mojstre … in televizijski šov
In zato ni prostora za napake. 11. maja, ko sta slovenska predstavnika

Maraaya pripravljala kovčke za odhod, so se začele vaje za prve nastopa-
joče v prvem polfinalu Evrovizije. Nenavadni, ali celo nepomembni pojem
za gledalca treh večerov Evrovizije so prav vaje in generalke. V praksi za
izvajalca to pomeni prihod v dvorano okoli desetih dopoldne, rentgenski
pregled opreme mimo varnostne kontrole, prihod v garderobo, čakanje,

še malo več čakanja, opevanje v garderobi, čakanje, druženje s sotekmo-
valci, najmanj pol urno sedenje v maski in pri frizerju, preoblačenje v ko-
stume za nastop in odhod proti odru, kjer pride čas za tvoje tri minute.

Glamur po evrovizijsko
Pred prvim polfinalom izvajalca v 48 urah čakata vaja, generalka,

druga vaja naslednji dan in nastop v polfinalu. To pa so tudi najbolj po-
membne ure za predstavnike sedme sile, ki so združeni le nekaj metrov
od izvajalcev v novinarskem središču. Tam se preračunavajo možnosti, po-
tekajo še zadnji intervjuji, pobirajo izjave – vse po določenem vrstnem
redu. Seveda pride do zmede in čakanja, toda delegacije se striktno držijo
urnikov za svoje medijske obveznosti. Po tiskovnih konferencah, ki sledijo
vajam, se umaknejo v garderobe. 

V živo z MMC-jem
Letošnja Evrovizija je bila priložnost za nadgradnjo poročanja preteklo

leto in uporaba novih multimedijskih aplikacij. Obiskovalec portala je v
zadnjem tednu s prizorišča na dan dobil zakulisni prispevek, ki je bil  le
kratek povzetek dogajanja prejšnjega dne ali že dela aktualnega dne. Evro-
vizijski teden smo začeli s posebnim tematskim dnevom na MMC-ju, ki
smo ga nadgradili s posebno infografiko. V goste pa smo povabili dva po-
znavalca Evrovizije in se z njimi pogovarjali v živo. Zadnje dni je dobil preko
MMC-ja s pomočjo okrepitve z novinarskih vrst še okus preostalega
utripa Dunaja v času Evrovizije. Poleg tega pa je v času polfinalnega in

finalnega dogajanja spremljal dogajanje v živo iz zakulisja in z odra s po-
močjo posebne aplikacije Scribble Live, kjer je bil v času prenosov tudi
umeščen video z neposrednim televizijskim prenosom, ki ga je komenti-
ral Andrej Hofer. 

Poročanje z mislijo na dan po dogodku
Tako kot za izvajalce, so se naši dnevi začeli v dopoldanskih urah. Med-

tem ko se je fotograf posvetil dokumentaciji zakulisnih utrinkov, je bil čas
za čakanje na nove nastope, čas, ko je potekalo zbiranje informacij, izjav,
videoutrinkov od delegacije do delegacije. Vmes pa spremljanje vaj, tistih,
ki so bile dovoljene za snemanje. Vse pridobljene izjave in fotografije na
dan vaje in generalke prvega polfinala so šla ponoči čez sito urejanja in
v objavo v času poročanja prek Scribble Live. Medtem ko so videoprispevki
naloženi na strežnik odšli v 4D. In ko so se obiskovalcu portala izpisovali
tviti v aplikaciji ali pa so »smetila« Twitter, je sočasno potekalo zbiranje no-
vih izjav, snemanja in fotografiranja za novice naslednjega dne. Največji
izziv, pred katerega smo bili postavljeni kot poročevalci iz zakulisja, da se
nismo ponavljali. Sploh po uvrstitvi v finale, kjer se je ponovila zgodba z

vajami in generalkami v še bolj zgoščeni obliki. 

Hitro, hitreje, s kratkim rokom trajanja
Gledalec je tako videl dvakrat po tri minuti slovenske participacije na

Evroviziji, mi smo vse ostale. Na trdem disku je shranjenih za 70 ur video-
materiala, od katerih je obiskovalec MMC-ja videl morda pet odstotkov.
Poročanje je temeljilo na principu: manj je več. V parih minutah videa po-
kazati cel dan, v manj kot 140 znakih povedati vse, kar se dogaja okoli tebe
in v sliki povedati več, kot bi lahko s celim tem besedilom. A hitro poda-
janje informacij ima tudi slabost, ki se je zavedamo, kratek čas obstoja.
Prav zato smo svoje poročanje okrepili z obsežnimi fotogalerijami in vi-
deomaterialom, ki je podprl besedno ukviranje preteklega dne.

Dodatna promocija je letos potekala na družbenih omrežjih Facebook
(profila Ema Evrovizija) in Instagrama. Kot zanimivost lahko omenimo, da
je bilo v mesecu maju 154 objav na Facebooku, 112 fotografij na Insta-
gramu ter v skupnem seštevku 775 objavljenih fotografij na portalu in
družbenih omrežjih.

Evrosong 2015 na spletu v številkah:
- 100.000 ogledov oz. poslušanj spletnih avdio/video prispevkov ter od-

daj
- Več kot 400.000 ogledov člankov na temo evrovizije
- 35.000 gledalcev in poslušalcev spletnegih prenosov v živo

veliki projekti

kričač /junij 158

FOTO (Jani Ugrin);  Slovenska delegacija. FOTO (Jani Ugrin); Slavje slovenske delagacije v drugem polfinalu.
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tekst: Stane Kocutar, odgovorni urednik Radia Maribor
dr. Mateja Čoh – Kladnik, zgodovinarka

Vprašanje postavitve radijske postaje v
Mariboru je bilo aktualno že takoj ob
začetku delovanja Radia Ljubljana leta
1928. Zanimanje za radio kot informati-
vno, izobraževalno, in kulturno-umetni-
ško sredstvo pa je bilo prisotno v
Mariboru že v zgodnjih dvajsetih letih 20.
stoletja. Tako je bil v začetku leta 1924,
leto pred ljubljanskim, v Mariboru usta-
novljen Radio klub. 

14. avgusta 1925, je gospodarska dru-
žba »Tatjana«, ki jo je vodil dr. Lanjšič in se
je ukvarjala s trgovino z radijskimi apara-
ti po celi državi, odprla javno radijsko
dvorano na vogalu Gosposke in
Slovenske ulice. V njej je bil postavljen
tedaj najmodernejši radijski aparat s 30
»slušali« za poslušalce, ki so lahko dvakrat
dnevno, in sicer med 16. in 18. ter 20. in
23. uro, poslušali »evropejske in ameri-
kanske opere, koncerte, znamenite govo-
re in vsakovrstna predavanja iz inozem-
stva«. Na otvoritvi javne radijske dvorane
so lahko gosti poslušali prenos opere
Trubadur iz Rima. Za eno uro poslušanja
so morali odrasli odšteti sedem dinarjev,
dijaki pa dva dinarja manj. Časniki so
javni radijski dvorani napovedovali svetlo
prihodnost in predvidevali, da bo posebej
dobrodošla pridobitev za okoliške prebi-
valce, ki so imeli manj priložnosti poslu-
šati različne glasbene prireditve. Nova
radijska dvorana, ki je bila ob ustanovitvi
edina te vrste Kraljevini SHS, je bila pred-
vsem velika kulturna pridobitev za
Maribor, saj so lahko poslušalci poslušali
koncerte z Dunaja, iz Prage, Berlina,
Züricha, Londona, Rima ali Pariza. Iz
poročanja časnikov lahko sklepamo, da so
bile prireditve dobro obiskane.

Različni časniki so poročali o načrtih za
gradnjo relejne postaje v Mariboru že od
leta 1928 naprej. Med obema svetovnima
vojnama so bili namreč severni obmejni
predeli z Avstrijo, Prekmurje in veliko
območje okoli Maribora v t. i. mrtvem
radijskem pasu. Vzroki za to so bili pred-
vsem nestalnost radijskih valov, valovi-
tost terena in slabi sprejemniki. To je pov-
zročalo precejšnje motnje, ki so velikokrat
popolnoma onemogočale sprejemanje
programa Radia Ljubljana. 

Tako so prebivalci na omenjenih
območjih lahko poslušali ljubljanski radio

brez večjih motenj le podnevi in z zelo
dobrimi radijskimi aparati. S »cenenimi«
radijskimi aparati ali zgolj z detektorji lju-
dje niso mogli poslušati Radia Ljubljana.
Zato je število radijskih naročnikov
naraščalo počasneje kot bi lahko. Praksa
je namreč bila, da so si novi naročniki
najprej kupili cenejše in manj kakovostne
radijske aparate, ki so jih sčasoma zame-
njali z dražjimi in zmogljivejšimi aparati.
Tako so lahko ljudje v večernih urah
poslušali le tuje radijske postaje, pred-
vsem z Dunaja, iz Gradca in Budimpešte.
V tistem času so bila zato pogosta opozo-
rila, da »ni v našem nacijonalnem intere-
su, če nas prekašajo inozemska mesta in
nam nudijo več užitka kot domača posta-
ja s svojo slabo frekvenco«. Zato pač ni
bilo čudno, da so bili radioamaterji v
Mariboru in okolici večinoma nemškega
rodu, saj so lahko spremljali programe iz
svoje »velike domovine, dočim mi z naj-
večjimi težkočami lovimo kukavico, da jo
končno komaj in komaj zaznavamo«.  Iz
nacionalnih in državnih razlogov je bilo
torej nujno potrebno, da Maribor dobi
svojo radijsko postajo.

V času komisariata v prvi polovici tride-
setih let 20. stoletja je obstajala ideja, da
bi v Mariboru ali kakem kraju ob madžar-
ski meji postavili državno radijsko posta-
jo, ki jo je dobila Kraljevina SHS na pod-
lagi reparacij in je več let neuporabljena
ležala v Drnišu v Dalmaciji. Načrtovali so,
da bi ta radijska postaja po telefonski
zvezi sprejemala program Radia
Ljubljana. Za uresničitev te ideje pa bi bilo
treba iz Ljubljane do Maribora potegniti
še en telefonski vod, ki bi ga nova radij-
ska postaja uporabljala okoli sedem ur

obletnica

Sedem destletij Radia Maribor
Pogled v (pra)zgodovino
11. maja letos je minilo natanko 70 let odkar se je leta 1945 prvič oglasil Radio Ma-
ribor. Načrti o postavitvi radijske postaje na slovenskem severovzhodu so se porajali
že dve desetletji prej, vendar pa se je ideja soočala z boljšimi in slabšimi trenutki, žal
pa imamo, kot je v svojem zapisu o radijski zgodovini v Mariboru ugotovila zgodovi-
narka dr. Mateja Čoh, na zelo malo arhivskega gradiva, zato so pomemben vir pred-
vsem tedanji časniki. Več arhivskega gradiva in literature o razvoju in delovanju Ra-
dia Maribor pa je na voljo od konca druge svetovne vojne naprej. 

Dr. Alojzij Juvan, mariborski župan v letih
od 1928 do 1931 ter od 1935 do 1941.
Poosebljal je prizadevanja za gradnjo rele-
jne postaje Radia Ljubljana v Mariboru.
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dnevno, predvsem v večernih urah. Sicer
bi bil telefonski vod na razpolago poštni
upravi. 

Tako je poslal komisariat mariborskemu
županu in odvetniku dr. Franju Lipoldu 6.
oktobra 1933 dopis, v katerem mu je spo-
ročal, da se je Radio Ljubljana odločil v
Mariboru ali bližnji okolici postaviti relej-
no postajo, ki bi prenašala celotni pro-
gram Radia Ljubljana. Komisariat naj bi se
zavedal, da je relejna postaja v Mariboru
»iz državnih, kulturnih, gospodarskih,
političnih in nacionalno vzgojnih intere-
sov neobhodno potreba«. Zato so mari-
borskega župana prosili, naj poskuša
Radiu Ljubljana zagotoviti primeren brez-
plačen teren za postavitev relejne posta-
je, bodisi v Mariboru bodisi v bližnji oko-
lici, in omogočiti postavitev ustrezne
stavbe po načrtih inž. Marija Osane iz
občinskih sredstev. Osana si je ogledal
možne lokacije za relejno postajo z direk-
torjem Mestnega gradbenega urada 10.
oktobra: prostor na Koroški cesti 165,
nekdanja mitnica, bi bil primeren, vendar
bi se zaradi potrebnih komunalnih del
stroški precej zvišali; lokacija na Vrbanski
87, pod Kalvarijo, ni bila primerna, ker se
je tam gradilo veliko stanovanjskih hiš;
Mariborski otok ni bil primeren zaradi
prenizke lege, saj bi morali zgraditi kar 40
metrov višji antenski stolp kot na prej
omenjenih lokacijah.

Za postavitev relejne postaje je bilo
tako najprimernejše zemljišče pri vodarni
na Teznu. Prostore vodarne bi lahko upo-
rabili za postavitev potrebnih naprav in
aparatur, lokacija pa je omogočala tudi
gradnjo manjšega prizidka. V Mestnem
gradbenem uradu so še ocenili, da je ta
lokacija najprimernejša tudi dolgoročno,
saj bi relejna postaja stala na »zaščitenem
varnostnem rajonu mestne vodarne«. 

Radio Ljubljana je v letih 1933 in 1934
izvedel poskusno propagandno akcijo, v
kateri je zbiral prijave novih naročnikov.
Število teh naj bi bilo pokazatelj, na pod-
lagi katerega bi nato stekla akcija za
postavitev relejne radijske postaje v
Mariboru. Novim naročnikom bi Radio
Ljubljana oziroma nova radijska postaja v
Mariboru preko pristojne pošte brezpla-
čno zagotovila detektor s kristalom in
enim parom slušalk, vendar pod pogojem
da ostanejo leto dni naročniki, nato bi
prešel detektor v njihovo trajno last. To je
veljalo za nove naročnike, ki so prebivali v
10-kilometrskem pasu od predvidene

radijske postaje v Mariboru. Leta 1934 je
bilo v Mariboru nekaj čez tisoč radijskih
naročnikov, v propagandni akciji se je pri-
javilo 560 novih naročnikov in je njihovo
število v naslednjih letih še naraščalo.

Akcija za postavitev relejne radijske
postaje v Mariboru se je posebej razmah-
nila sredi tridesetih let prejšnjega stole-
tja. Pospešil o jo je dejstvo, da je Avstrija
leta 1935 močno povečala moč radijskim
postajam in je bil sprejem programa
jugoslovanskih radijskih postaj tudi z
boljšimi aparati skoraj nemogoč: »Od
tega trenutka naprej so zahtevali tudi

naši kulturni in narodno – obrambni inte-
resi, da se našemu obmejnemu prebival-
stvu da možnost poslušanja naših postaj
ker je sicer podvrženo škodljivemu vplivu
sosedov«, so zapisali v Slovencu 18.
februarja 1938. Posebej močni sta bili
oddajni postaji v Celovcu in Gradcu. 

Sredi tridesetih let je Radio Ljubljana
prenašal nekaj prireditev iz Maribora in
širše okolice. Ti prenosi so ponovno spod-
budili Mariborčane k razmisleku o lastni
radijski postaji in tudi pokazali, »koliko

takega zanimivega narodnega blaga bi se
dalo na Štajerskem, zlasti na severni meji,
še zbrati«. V akciji so sodelovali tudi razli-
čni časniki, ki so bralcem sporočali, da
vlada za mariborsko oddajno postajo
»veliko zanimanje« in da bi radijska
postaja vplivala na porast števila naroč-
nikov. Bralce so opozarjali, da se koristi, ki
bi jih Mariboru prinesla relejna radijska
postaja »v nacionalnem in kulturnem
pogledu pa ne da dovolj preceniti. Radio
bo postal dostopen tudi revnejšemu
sloju, ki bi s cenenimi detektorskimi apa-
rati lahko poslušal slovensko oddajo.«

Leta 1936 je prispela v Maribor novica,
da namerava ministrstvo za pošto spre-
meniti načrt o preureditvi radijskih
postaj. Po tem načrtu Maribor ne bi dobil
radijske postaje, ampak bi bila povečana
oddajna moč Radia Ljubljana. V zvezi s
tem so se 17. decembra 1936 na predlog
podžupana Žebota sestali člani posebne-
ga odbora za gradnjo relejne postaje s
predstavniki kulturnih, izobraževalnih in
drugih društev v Mariboru. Na posvetu so
navzoči ugotovili, da je načrt postavitve

Medtem, ko je bil Radio Ljubljana v tridesetih letih 20. Stoletja v krogu 15 kilometrov od
oddajnika v Domažalah slišen že s pomočjo cenenega sobnega detektorja se je njegova
slišnost skozi pet con postopno zmanjševala. Maribor je bil v 4. Coni slišnosti, kar je pome-
nilo, da je bil za poslušanje nujno potreben kakovosten, dražji radijski aparat z visoko
zunanjo anteno. Motnjam pri sprejemu radijskega signala pa se vsaj podnevi ni bilo
mogoče izogniti.
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postaje ogrožen, in sicer iz finančnih in
tehničnih vzrokov. Kramberger je pove-
dal, da je mestno poglavarstvo prejelo
več pisnih predlogov v podporo maribor-
ski relejni postaji in opozoril, da obstaja-
jo glede mariborske relejne postaje štirje
predlogi: 1. postavitev samostojne radij-
ske postaje, 2. ustanovitev podružnice
Radia Ljubljana, 3. gradnja relejne posta-
je in 4. povečanje moči Radia Ljubljana.
Prevladalo je prepričanje, da bi bila za
Maribor primerna relejna postaja, ker
»Maribor samostojne postaje z ozirom na
ogromne stroške ne bi mogel imeti«. Tudi
Vili Mešič pravi, da Prosvetna zveza v
Mariboru pravzaprav ni nameravala usta-
noviti radia, ampak je predvidela prena-
šanje programa Radia Ljubljana prek
oddajnika na Teznu. Glede programa, ki bi
ga predvajala nova postaja, so udeležen-
ci posveta sprejeli stališče, da bi moral
imeti predvsem »narodno obrambno vse-
bino, ker je položaj mesta Maribora z ozi-
rom na bližnjo mejo povsem drugačen
kakor v Ljubljani«. Poleg tega so sklenili
sestaviti posebno spomenico, v kateri bi
utemeljili zahtevo po relejni postaji.
Spomenico naj bi odnesla ministru za
pošto in telegraf posebna »deputacija
mariborskih kulturnih, nacionalnih ter
narodno obrambnih organizacij, ki bo v
kratkem odpotovala v Beograd«. Nismo
zasledili podatkov, da se je to tudi zgodi-
lo.

Ustanovitev radijske postaje v
Mariboru je odločno podpiral tudi župan
dr. Alojzij Juvan. Ob deseti obletnici
začetka delovanja Radia Ljubljana je svoje
stališče utemeljil takole: »Slovenski
Maribor ima dandanes že tako razvito
kulturno gibanje, da bi mogel z lastnimi
poučnimi predavanji, koncerti in s preno-
si iz gledališča dostojno razbremeniti lju-
bljansko postajo. /…/ Nova postaja je
posebno potrebna z nacionalnega vidika.
Nacionalna propaganda potom radia je
dandanes še bolj potrebna kot prosvetna.
Vsem nam je znano, kako sistematično
sosedne države preko radia propagirajo
ideje, ki so škodljive za naše narodno in
državno življenje. Dan na dan naš narod
posluša to propagandno in v duše naših
ljudi prihaja strup tujine, tuje miselnosti
in nepotrebno spoštovanje pred sosedi.
Da prodre in se poglobi narodna in drža-
vna misel in zavest do zadnje vasi, je
potrebno izločiti poslušanje tujih radij-
skih postaj in nuditi dobro domačo

narodno propagando v lastni postaji v
Mariboru.« Zahtevo Maribora po lastni
postaji je utemeljeval tudi s številom
naročnikov: leta 1933 je imel Maribor
1376 naročnikov, pet let kasneje pa že
2880.

Tedaj je kazalo, da bo akcija za postavi-
tev relejne radijske postaje vendarle
uspela. Minister za pošto je namreč v
svojem ekspozeju k proračunu za leto
1937/38 napovedal postavitev nove
postaje v Mariboru. Kljub številnim priza-
devanjem pa se to ni zgodilo. Zato so
oktobra 1938, ko so v Beogradu razpra-
vljali o naslednjem proračunu, v Slovencu
zapisali: »Nemodro in lahkomiselno bi
bilo, če bi država vse severno obmejno
prebivalstvo prepustila vplivu kulturne in
nacionalne propagande naših sosedov, ki
imajo do podrobnosti izgrajeno radiofo-
nijo, in da bi v tem prebivalstvu zaradi
naše zanemarjene radiofonije zorelo pre-
pričanje, da nismo sposobni korakati z
duhom časa, za katerim naglo hodijo naši
sosedi.« Državo so pozvali, naj zagotovi
potrebna sredstva za postavitev relejne
radijske postaje v Mariboru: »S takim
dejanjem bo pokazala, da ji je pri srcu
severna meja in njeno prebivalstvo, ki bo
znalo ceniti skrb države za njegov kultur-
ni in nacionalni napredek, ki je nerazdru-
žno vezan na obmejno radijsko postajo,
za katero se severna meja bori že skoraj
deset let.«

Kljub številnim prizadevanjem je bila
med ministrstvom za pošto, telegraf in
telefon ter ljubljansko Prosvetno zvezo
sklenjena pogodba o gradnji in eksploa-
taciji nove radijske oddajne postaje v
Ljubljani in relejne radijske postaje v
Mariboru šele 22. julija 1939. V tej
pogodbi je bilo med drugim določeno, da
bo Prosvetna zveza za uporabo opremila
postajo v Ljubljani z močjo 20 kW, relejno
postajo v Mariboru pa z močjo 4 do 5 kW,
in sicer v dvajsetih mesecih po uveljavitvi
koncesije. Iz pogodbe tudi izhaja, da bi
morali biti obe postaji zgrajeni iz novega,
kvalitetnega materiala in bi morali biti
najnovejšega tipa. 

Mestni svet je na seji 12. oktobra 1939
sklenil ugoditi prošnji Prosvetne zveze in
ji je zagotovil zemljišče na Teznu. Že pred
tem je septembra stekla akcija za pridobi-
tev tega zemljišča; pristojni organi so
namreč tamkajšnje posestnike pozvali,
naj navedejo pogoje, pod katerimi bi bili
pripravljeni odstopiti zemljišča za radij-

sko postajo. Kmalu so se začeli tudi
pogovori za nabavo 5-kilovatnega tezen-
skega in 20-kilovatnega domžalskega
oddajnika in januarja 1940 sta bili obe
radijski postaji naročeni. Postavljeni sta
bili leto kasneje in načrtovali so, da bi
začeli delovati še v letu 1941.

Načrti za gradnjo oddajnika na Teznu
oziroma radijske postaje v Mariboru so
bili registrirani 15. maja 1940 pri ljubljan-
ski Inženirski komori. Po načrtih naj bi
zgradba merila 25 x 23,5 metra, kompleks
bi imel posebno zgradbo za aparature,
direktno telefonsko zvezo
Maribor–Ljubljana, 100-metrski antenski
stolp, transformator, stanovanjske pro-
store za zaposlene, pisarniške prostore,
klet ter radijski oddajni studio. Načrte je
izdelal inž. Stojan Globočnik iz Ljubljane
Oddajnik in studijske naprave je
Prosvetna zveza naročila pri nemškem
podjetju Lorenz. Časnik Jutro je 9. decem-
bra 1940 poročal, da so v Maribor prispe-
li deli za oddajni stolp, ki da ga bodo
montirali takoj, ko bo ocarinjen, a je to
preprečila vojna. Gradnja je trajala do 7.
aprila 1941; graditeljem je do tedaj uspe-
lo zgraditi približno dve tretjini oddajne-
ga stolpa in oddajniško stavbo, ki je bila
brez potrebnih aparatur, saj se je njihova
dobava zaradi vojne zavlekla.

Oddajnik na Teznu je leta 1943 dokon-
čala nemška pošta, ki je postavila 5-kilo-
vatni oddajnik in 120-metrski antenski
stolp. Delovati je začel oktobra 1943,
vendar Nemci iz Maribora niso nikoli
oddajali, ampak so preko radijskih postaj
v Gradcu in Celovcu prenašali osrednji
»rajhovski program – Reichsrundfunk«.
Pred odhodom Nemcev je poštna direkci-
ja v Gradcu izdala uredbo o predaji
oddajnika jugoslovanskim oblastem.
Kljub temu so ga nemški vojaki poškodo-
vali – z ročnimi granatami.

S koncem 2. svetovne vojne se začne
novo obdobje, ki ga z lastno tehnično
opremo in s tem, da 11. maja 1945 za
prvo otvoritveno oddajo ponudi na voljo
svoje stanovanje v Tyrševi ulici 12 v
Mariboru  zaznamuje radijski tehnik
gospod Vili Mešič, ki bo julija letos dopol-
nil 89 let.

Nadaljevanje prihodnjič, viri so na voljo
v arhivu Radia Maribor.



Zbralo se je več kot 180 osnovnošolcev z mentorji in ravnatelji,
ki so v letošnjem šolskem letu sodelovali na novinarskih delavni-
cah (OŠ Griže, OŠ Ivana Groharja Škofja Loka, OŠ Cirila Kosmača
Piran, OŠ Luisa Adamiča Grosuplje, OŠ Ivana Cankarja Vrhnika, OŠ
Preserje, OŠ Koroški Jeklarji Ravne na Koroškem, OŠ Mengeš, 2. OŠ
Slovenska Bistrica, OŠ Leskovec pri Krškem, OŠ Dragotina Ketteja
Ilirska Bistrica in OŠ Naklo). Delavnice vodita Tadeja Bizilj in Dejan
Petek ob sodelovanju tehnikov radijske produkcije in sodelavcev
programa za mlade. Letošnja novost je bila, da so učenci morali
posneti še video posnetek o tem, kako so snemali avdio tekmoval-
ni posnetek. Najboljši video so po mnenju glasovalcev in strokov-
nega žiranta, scenarista Mihe Hočevarja,  pripravili učenci OŠ
Dragotina Ketteja Ilirska Bistrica. Naziv najboljšega novinarskega
razreda pa so si letos prislužili učenci OŠ Griže.  Za najboljši novi-
narski razred je prek spleta in dopisnic glasovalo  26064 poslušal-
cev, posnetke pa je ocenila tudi strokovna žirija v sestavi Darja
Groznik, Igor E. Bergant in Tadeja Bizilj.

radio med ljudmi
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Radio z mladimi in za mlade 
Zaključna prireditev Radio Hudo!
Program za mlade 1. programa Radia Slovenija je konec maja na radijskem dvorišču
pripravil zaključno prireditev radijskih novinarskih delavnic Radio Hudo!.

Dejan in Tadeja

publika
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tekst: Dejan Petek, foto: Aleš Ogrin

OŠ Griže

OŠ Ilirska Bistrica



Na anketo je odgovorilo 40 odstotkov
sodelavk in 60 odstotkov sodelavcev.
Največji delež sodelavk in sodelavcev, ki je
odgovorilo na anketo dela na RTV
Slovenija od 20 do 30 let (26 odstotkov),
sledi pa delež tistih, ki delajo v javnem
zavodu od 10 in 20 let oziroma več kot 30
let - takih je bilo 18 odstotkov. Najmanjši
delež odgovorov smo dobili od tistih, ki
delajo na RTV Slovenija do 5 let (11 odsto-
tkov) in pa tistih, ki delajo v javnem zavo-
du od 5 in 10 let (10 odstotkov). Odgovore
smo dobili z vseh lokacij, kjer deluje RTV
Slovenija - 55 odstotkov tistih, ki je odgo-
vorilo dela v Ljubljani, sledijo sodelavke in
sodelavci iz Kopra (13 odstotkov),
Maribora (9 odstotkov) in Lendave (5
odstotkov). Tudi razpršenost po enotah je
ustrezna, 41 odstotkov tistih, ki je odgovo-
rilo dela na TV Slovenija, 27 odstotkov je
takih, ki delajo na RA Slovenija, sledijo pa
sodelavke in sodelavci iz skupnih dejavno-
sti (14 odstotkov) in z oddajnikov in zvez
(13 odstotkov).

Najprej nas je zanimalo kako pogosto
sodelavke in sodelavci uporabljate interni
portal mojRTV. Odgovori so vzpodbudni,
saj kar 83 odstotkov vprašanih mojRTV
uporablja dnevno ali tedensko.

Prosili smo vas, da ocenite izgled in pre-
glednost internega portala mojRTV, pri
čemer 1 pomeni najnižjo oceno in 5 najvi-
šjo oceno. Povprečna ocena je dobra troj-
ka, kar pomeni, da ste uporabniki zadovolj-
ni tako z izgledom kot preglednostjo por-
tala.

Seveda pa je splošna ocena glede izgle-
da in preglednost internega portala pre-
malo. Zato smo vas prosili, da se podrob-
neje opredelite do nekaterih trditev v zvezi
s portalom mojRTV. Da je mojRTV uporab-
na informacijska točka se strinja ali se
povsem strinja 80 odstotkov vprašanih,
enak delež je takih, ki se strinja ali povsem
strinja, da je mojRTV uporabna točka
obveščanja o dogajanju na RTV Slovenija.

Nekaj čez polovico vprašanih (53 odsto-
tkov) se strinja ali povsem strinja, da je
portal uporaben delovni pripomoček. Slaba
tretjina pa vas meni, da je interni portal
uporaben kot način izmenjave
mnenj/posredovanje predlogov oz. mnenj
in za deljenje dokumentov s sodelavkami
in sodelavci.

Zanimalo pa nas je tudi kako ste zado-
voljni s posameznimi elementi internega
portala. Zadovoljnih ali zelo zadovoljnih z
uporabnostjo portala kot informacijske
točke je 68 odstotkov tistih, ki ste odgovo-
rili, 69 odstotkov je zadovoljnih ali zelo
zadovoljnih z uporabnostjo portala kot
načina obveščanja o dogajanju na RTV
Slovenija, 51 odstotkov pa kot delovnega
pripomočka. Zadovoljnih ali zelo zadovolj-
nih z ažurnostjo portala je 51 odstotkov
vprašanih, z vsebino internega portala pa
63 odstotkov.

Seveda pa nas je zanimalo kaj bi še žele-
li spremljati na internem portalu mojRTV,
saj želimo, da s pomočjo odgovorov, ki
smo jih dobili, naredimo portal še boljši in
uporabnejši za sodelavke in sodelavce RTV
Slovenija.

Prejeli smo dobrih 20 predlogov za
izboljšavo internega portala, prejeli pa smo
še dodatnih 20 dodatnih mnenj in pri-
pomb. Zagotovo so med njimi predlogi, ki
jih bomo lahko hitro uresničili, implemen-
tirali ali pa uporabili, da bomo izboljšali
delovanje in uporabnost internega portala
mojRTV in vam sodelavke in sodelavci s
tem pomagali pri vašem delu. Za sodelova-
nje pri anketi se vam zahvaljujemo še
enkrat, prav vse pa vabimo, da svoja mne-
nja/pripombe/predlog posredujete še
naprej. Veseli jih bomo v Skrinjici idej ali pa
na elektronski naslov med.nami@rtvslo.si.

Služba za odnose z javnostjo

raziskovanje
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Rezultati ankete
o internem portalu moj RTV
Anketo o uporabnosti internega portala je v celoti izpolnilo več kot 200 sodelavk in
sodelavcev. Rezultate vam predstavljamo v nadaljevanju. Portal smo prenovili pred pol-
drugim letom in ga v tem času nadgrajevali in vsebinsko dopolnjevali. 

 
  1.       Kako pogosto uporabljate interni portal mojRTV?    (n = 206)  

 
 
 
 
 

Od 1 do 5 ocenite izgled in preglednost internega portala mojRTV, pri čemer 1 pomeni najnižjo oceno in 5 

najvišjo oceno.  (n = 181)  
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avtorica: Sabrina Povšič Štimec

 
Prosimo ocenite, v kolikšni meri se strinjate s spodaj navedenimi izjavami.   (n = 179)  

 
 
 
 
 

Ocenite, kako ste zadovoljni z  (n = 170)  

 
 
 
 
 

Kaj bi še želeli spremljati na internem portalu mojRTV?  (n = 206)  
Možnih je več odgovorov  

 
 



»Zgodaj sem se naučila spoznavati dru-
gačnosti. Tako je, če živiš ob meji, v stiku z
italijanskim prostorom in kulturo. Hitro
sem se naučila italijanščine, v šoli pa še
francoščine in angleščine. Že v otroških
letih mi je bilo popolnoma logično, da sli-
šim dva jezika in grem v Trst, pa četudi
zgolj na sladoled. Drži, da smo šli v Evropo
pred desetimi leti ali nekaj več, pa da smo
se deset let prej ‘pridruževali’, za nas pre-
bivalce ob meji pa velja, da smo bili v tem
precej bolj zgodnji. Vesela sem, da sem
lahko odraščala v dvojezičnem okolju, na
radiu smo vedno mešali oba jezika, in v
stiku s sosednjo kulturo.« 

Obiskovala je koprsko gimnazijo, študi-
rala francoščino in angleščino na ljubljan-
ski filozofski fakulteti, pa tudi na Sorboni.
»Do nje sem prišla tako, da sem si jo zaslu-
žila. Moj Erasmus je bilo delo ‘au
pair’,(varuška), s katerim sem si plačala
šolo v Parizu. Dobra šola, tista prava in
življenjska!« 

Med študijem v Parizu je občasno delala,
največkrat kot turistična vodnica, saj je bil
Pariz priljubljena destinacija za nekdanje
»sindikalne izlete«. »Delala sem za več
agencij. Takrat je vsa Jugoslavija hodila v
Pariz in dela je bilo veliko, zlasti za prazni-
ke. Sem tudi prevajala in poučevala itali-
janščo.» 

Na Radio Koper prišla v službo iz
Pariza.  

Vsa poletja študijskih let je preživela na
Radiu Koper, kjer je nadomeščala kolegice
voditeljice na dopustu. »Za seboj sem imela
šolo Ane Mlakarjeve za ‘uglajeno izreko’,
kot se je takrat reklo, dobre izkušnje z
Radia Študent, zato so me vzeli odprtih
rok. Čisto zares sem prišla leta 1981, ko
sem nadomeščala kolegico, ki je odšla na
porodniški dopust.«  Na Radiu Študent so
bili njeni kolegi Slobodan Valentinčič,
Dragan Bulič, Rihard Kislih, Dušan Rogelj,
pa Damjan Ovsec in Marjan Paternoster,

vsi odlični voditelji, kot pravi. 
»Na Radiu Koper sem začela spremljati

kulturo in je do danes nisem spustila iz rok.

Vedno mi je bilo to področje blizu in ljubo,
po študiju in zanimanju, kar so vedeli tudi
‘šefi’. Moja prva, Miloš Ivančič in Vesna

naša leta
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Neva Zajc 
Neva pravi, da je čistokrvna Primorka, rojena v Batujah v Vipavski dolini. Po zaslugi

staršev je naseljena v Slovenskem Primorju, za kar jim je neskončno hvaležna. To ji je
odprlo nov pogled in zaznamovalo mediteranski temperament. Obožuje morje in po-
trebuje horizont. Dolgo ne more biti brez tega pogleda, čeprav zelo rada živi v mestu
in je v bistvu urban človek. Odprtosti, ki jo ima, se je navzela v tem prostoru. 

Priprave za prvo snemanje z nagro z Mišom Zaletelom za intervju leta 1980 s parom, ki je
praznoval zlato poroko.

Z otvoritve galerije A plus A v Madridu. Od leve avtor prenove galerije Boris Podrecca, Neva
in Toni Biloslav, pobudnik za galerijo.  



Čehovin, sta dobro sklepala, saj sem kmalu
začela zares uživati v tem delu, pa čeprav
sem dolgo pogrešala Pariz. Začasno delo
oz. nadomeščanje je tako postalo delo za
nedoločen čas, ki še traja. Nekaj je zaneslji-
vo, če me novinarstvo ne bi izpolnjevalo,
ne bi ostala. Takrat se nismo bali, da osta-
nemo brez dela. Nikoli nisem pristala na to,
da bi delala nekaj napol ali kar mi ni bilo
všeč.« 

Plodno sodelovanje z Andrejem
Medvedom.  

Bil je kustos Obalnih galerij, ki so bile
takrat v vzponu. Z njim se je veliko družila

in naučila. »Bil je izvrsten kustos, njegove
otvoritve razstav pa prav posebne lekcije iz
umetnosti. Iz Pariza sem prišla z dobro
podlago, ker sem tam obiskovala tečaje
zgodovine umetnosti, ki so jih vodili odli-
čni profesorji. Vodili so nas v Louvre in
druge muzeje in boljše šole si ne bi mogla
zamisliti. Ko sem se vrnila in začela delati
kot novinarka, sem to znanje nadgrajevala
prav ob pomoči Medveda. Trudila sem se z
njegovimi prevodi, skupaj sva potovala po
Franciji, kjer se je dogovarjal za razstave.
Na teh poteh sem spoznala nekaj res veli-
kih imen od Garousta do Dubuffeta, kritika
Jeana Claira, takrat direktorja Muzeja

Picasso in podobnih, ki so potem razsta-
vljali pri nas ali sodelovali z Obalnimi gale-
rijami. Po Andrejevi zaslugi sem postala
tudi redna obiskovalka Beneškega bienala«. 

Svoje poti na tuje je tudi tedaj, ko je šlo
za zasebno potovanje ali dopust, velikokrat
dopolnila z delom. »Po svetu sem imela
mnogo prijateljev in znancev, zato sem
lahko veliko potovala in živela na tujem
kot bi bila doma in se tam vedla tudi kot
novinarka. Najbrž ni treba posebej poudar-
jati, de me je kakšen dogodek ali podobno
tako privleklo, da sem kaj posnela. V ta
namen sem si v času težke nagre kupila kar
svoj mali profesionalni ‘sony’, ki mi je
dobro služil vrsto let.« 

S potovanja v Avstralijo, leta 1990, pred
osamosvojitvijo Slovenije, je prinesla pos-
netke za televizijo in radio ter feljtonske
tekste za časopise. »Tam sem najela ekipo,
koprska televizija mi je plačala dvakrat po
pol snemalnega dne, da sem naredila nekaj
ekskluzivnih intervjujev.«  Nevino pokriva-
nja kulture obsega pravzaprav vsa področ-
ja razen glasbe, za katero na korpskem
radiu skrbi posebna redakcija.  

Kombinacija med radiom in televizijo. 
»Kdor je bil pripravljen delati, ga je kopr-

ska televizija z veseljem sprejela, ker se je
programsko šele oblikovala, ko sem dobila
službo. Spominjam se oddaje ‘Odprta meja’,
ki sem jo občasno vodila in delala prispev-
ke. Kasneje so se pojavile pogovorne odda-
je, vsebinsko zelo zanimive in pestre in
vem, da sem prav uživala, ko sem delala v
takratnem ‘Studiu2’. Doletela me je med
drugim takrat, ko smo se odločali za samo-
stojno državo in spomnim se, koliko nape-
tosti je bilo v studiu, ko smo čakali na izide.
Nekaj let sem sodelovala tudi z ljubljansko
TV v oddaji ‘Pozdrav iz Slovenije’, pa
‘Jugoslavija dober dan’. Kasneje, v zlatih
časih koprske barvne televizije, smo z
Dušanom Hrenom snemali oddaje v Italiji.
To so bila zanimiva potovanja.»  

Za vodenje Poletne noči je v prvi sezoni
prejela nagrado revije Studio iz Zagreba
»za najboljši prispevek v četrtletju«. »Zaradi
Poletne noči sem se kar tri poletja vozila v
Ljubljano vsaj enkrat na teden in normalno
delala tudi v Kopru. Ni mi bilo do kakšne
resne selitve v prestolnico. Sploh je vlada-
lo pri nas na morju izjemno lepo delovno
vzdušje, z več kolektivnega duha kot
danes. Delali smo za radio in televizijo,
vskočili, ko je bilo treba. Osebno priznam,
da sem deloholik, a ker nisem rojena za
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tekst: Jože Skok

Slovesnost v Izoli leta 1995, na kateri sta priznana baletnika Pia in Pino Mlakar
Pomorskemu muzeju v Piranu z lepo gesto podarila jadrnico, na kateri sta jadrala vrsto let.  

Javni pogovor z Jožetom Hudečkom, posnetem za Radio Koper spomladi 1996, prireditev je
organizirala knjigarna Libris. 



sedeče pisarniško delo, mi je poklic, ki sem
se ga oprijela, prijal in hkrati zadovoljil
mojo radovednost. Še zmeraj je tako, da se
ne utrudim hitro. Če me kaj zanima in
motivira, pa sploh ne odneham in mi je
vseeno, ali je dan ali noč, ali sem doma ali
na poti. Kadar je kaj posebno zanimivega,
si ne morem kaj, da ne bi tega delila še s
kom, poslušalci, na primer.«  

Hiša vedno potrebuje mentorje. 
V programu za mlade so se uredniki

pogosto menjavali po pravilu, kdor zadnji
ali mlajši pride, prevzame mladinsko odda-
jo. Tako je prišla vrsta tudi na Nevo. »Tedaj
se je začelo sodelovanje z mladimi, kajti
naša hiša je vedno iskala mlade zunanje
sodelavce. Zanje se je začel tudi uk, najprej
z dijaki, potem s študenti. To traja zdaj že
več kot 25 let. Vsak teden teče enourna
oddaja, ki jo pripravljajo mladi sodelavci.
Mladim sem pomagala pri veščinah ‘met-
jeja’, a tudi pri raziskovanju njihovega
sveta in odpiranju vprašanj. Danes se temu
programu reče ‘Radio Bla bla’. Zadovoljna
sem, da se je v minulih letih v njem skalilo
kar nekaj ljudi, ki so se za zmeraj naselili v
našem ali drugih medijih in da je večina
mlajše generacije začela v tem programu.
Sedanji odgovorni urednik Andrej Šavko,
urednica informativnega programa Tjaša
Škamperle, pa tudi generalni direktor
Marko Filli so začeli pri nas. Še zmeraj sem
prepričana, da je to najboljši način rekruti-
ranja novih kadrov. Z učno dobo se pojavi
tudi pripadnost, danes zelo dragocena reč,
ki je povsod ne poznajo. Nastavke zanjo
pogrešam tudi pri najmlajših praktikantih.
Sodelujemo tudi z Univerzo na
Primorskem, saj prihajajo študentje medij-
skih študijev k nam na obvezno prakso.
Običajno sem, vsaj na radiu, mentor kar
jaz. Vsako leto imam vsaj dva študenta. To
rada delam, posebej če naletim na motivi-
rane in zahtevne ljudi, ko moraš dati veliko
od sebe. Ne pa da gre za formalnost, ob
kateri dobiš občutek, da te preprosto izko-
ristijo zaradi nekega papirja. V zameno za
pravo delo se lahko zelo veliko naučijo.
Nobenega papirja ne podpišem brez resne-
ga dela. Na fakulteti to vedo in pravijo, da
je naša praksa dobra.«

Pahor ne pripada samo Trstu.
Nevina zgodba z Borisom Pahorjem je

povezana s filmom, ki so ga posneli pred
leti na pobudo koprske televizije. »Jaz sem
prišla zraven, ker so uredniki in kolegi oce-

nili, da Pahorja dobro poznam. Res je, da
ga spremljam od osemdesetih let naprej.
Prebrala sem večino njegovih knjig in
hodila na predstavitve tudi v času, ko je bil
tudi za našo hišo ‘manj zaželen’, da ne
rečem ‘persona non grata’. Vsa leta je veli-
ko prihajal v Koper in izdajal knjige pri

Založbi Lipa. Že pri Prešernovi nagradi, leta
1992,  se je izkazalo, da Slovenija ne ve
veliko o njem.   Dolg, predolg intervju z
njim, (Pahor je zelo gostobeseden!), sem
prepisovala skoraj vso noč, da so ga posre-
dovali naprej. Poznala sva se kar dobro in
tako je navkljub častitljivi starosti pristal,
da sva se z režiserjem Tomažem Burlinom,
Koprčanom, z njim ukvarjala kar dolgo,

preden smo film dokončali. Film smo sne-
mali več kot eno leto zaradi različnih oko-
liščin, kar je bilo po svoje dobro, saj smo
imeli veliko časa in priložnosti, da se druži-
mo tudi, ko zraven ni bilo snemalcev.
Hitreje pa ga nismo končali zato, ker sem
vztrajala pri tem, da Pahor ne pripada

samo Trstu, ampak je človek, ki ga je na
tujem najprej prepoznala Francija, ga spre-
jela kot pisatelja, saj je njegova najpo-
membnejša dela izdala pred Italijo.« 

Pahor je iz taborišča v Franciji po koncu
vojne bolan odšel v Pariz, kjer je v sanato-
riju odležal dve leti, se postavil na noge in
se naučil jezika. »Tam je ostal, ozdravel, se
zaljubil in po taboriščnih izkušnjah, ki so

naša leta
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S snemanja oddaje Poletne noči v Portorožu, posvečeni Južni Ameriki, njen gost je bil
odpravnik poslov brazilskega veleposlaništva v Beogradu. 

Z enega izmed prenosov v osemdesetih letih prejšnjega stoletja.
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bile grozljive, dobil znova voljo do življenja.
Njegovo novo rojstvo je bilo v Parizu, v
Franciji. V tem filmu so se morala po
mojem mnenju pojaviti tri mesta oziroma
države: Trst, Ljubljana in Pariz.« Pahor še
vedno rad zahaja v Pariz. Ima sto dve leti in
to pomlad je trikrat odletel v Francijo. Za

to pot nikoli ni utrujen. »Film smo dolgo
delali, ker smo morali najti priložnost in jo
tudi dobili, ko sta skupaj nastopila z
Imrejem Kertesom, madžarskim kolegom
po peresu. To potovanje je bilo delovno in
izjemno zanimivo, čeprav nas je priganjal
čas in nismo imeli dovolj denarja. V veliko
veselje mi je, da je prav zaradi Pahorja, ki
ga v zadnjih letih častijo po vsem svetu,

veliko med Slovenci na tujem, ta film obre-
del skoraj vse kontinente, zanesljivo pa
države, kjer živijo Slovenci.«    

Neva je urednica in avtorica večine kul-
turnih oddaj. Ureja tedensko oddajo – Iz
kulturnega sveta. »Vsa leta urejam oddajo
o kulturi, vodim jo in pripravljam skupaj s

sodelavci. Pokrivam kulturne dogodke za
dnevno informativni program našega
radia, za Radio Slovenija, občasno tudi za
Televizijo Koper. Oddajo ‘Zavrtite, uganite’
sem za Val 202 delala kakih deset let, v njej
pa vsak mesec predstavila enega od znanih
Primorcev, ki se ukvarjajo z umetnostjo in
kulturo širše. Dolgo sem delala nočni pro-
gram. Ko delaš v regionalnem centru, je

tvoje področje širše. Čeprav je moje
področje kultura, sem večkrat segla tudi na
druga.« 

Rada in veliko bere. 
Službeno in zasebno hodi v gledališče in

kino, na razstave, koncerte. Rada gre v Trst,
ker je mesto blizu. Pa na potovanja, več-
dnevna, tudi tedenska, to je njen konjiček.
Včasih tudi kaj prevede. »Pred leti   sem
prevajala več, ker je bilo več časa. Prevedla
sem knjigi, romana iz francoščine in itali-
janščine. Zdaj se lotim le krajših besedil,
največkrat z likovno temo za kakšno pre-
davanje ali seminar. Ne pišem veliko, ker je
dovolj dela na radiu, včasih kakšno malen-
kost za Primorske novice. Prijatelji me
nagovarjajo, da bi napisala knjigo o
Pahorju, pa za zdaj o tem ne razmišljam. O
njem imam veliko arhiviranega gradiva, pa
ogromno spominov na raznovrstna sreča-
nja. Eno najlepših je bilo srečanje s
Stephanom Hesslom v Sloveniji in Franciji.
Za zdaj je radio središče mojega življenja,
kjer ni meje med delom in zasebnim. Je
način življenja, ki mi je všeč. Je delo in hobi
hkrati, torej ni razlike.« 

Neva je predsednica frankofilov oziroma
Kulturnega društva Peter Martinc, ki velja
za eno dejavnejših pri nas. Enkrat tedensko
uči francoščino, da vzdržuje kondicijo.
»Dvajset let sem bila na čelu Primorskega
poletnega festivala, ki je bil za naše kraje
pomemben projekt. Če se ukvarjaš s kultu-
ro, te hitro najdejo in prosijo za svet ali
pomoč. V takšne zgodbe ves čas padam,
kar niti ni tako slabo, kajti tudi novinarstvo
lahko postane rutina. Dobra je le, dokler ti
daje nekatere spretnosti, ko se spremeni v
dolgčas, postane breme. Seveda je veliko
tudi takšnih dni, toda, ko te doleti sreča, da
se več kot uro pogovarjaš z Umbertom
Galimbertijem, ko ti uspe s sogovornikom
navezati pristen stik in pogovor, ni le ruti-
na. Ko delaš s Pahorjem ali Zlobcem (tudi z
njim sem delala portret za TV Koper), si
nabereš energije za mesec dni. In zdaj, ko
to govorim, se spomnim, da sem imela
neznansko srečo na tak način doživeti
Nureyeva v Trstu, Mapplethorpa in Keitha
Haringa v Benetkah, Nacha Duata v
Madridu, Mauricea Bejarta v Parizu in še bi
lahko naštevala. Raje bi tu končala, ker
nimam rada, da me potegne v nostalgično
razpoloženje. Raje mislim na to, da me
nekaj takšnim ‘imen’ prav kmalu še čaka.
Da ohranim zadovoljstvo, ki mi daje krila
na dolgi rok.« 

Neva z balerino, koreografinjo in režiserko Majno Sevnik, s katero sta vrsto let prijateljevali,
na Prix Italia, ki je Nevo vedno napolnil z energijo in idejami. 

Z Borisom Pahorjem.   



Teoretično je mobing ekstremna oblika
socialnega stresa na delovnem mestu. Da
ne bo razumljeno narobe. Normalni social-
ni stres zaposleni doživljamo na dnevni
ravni, mobing pa je dolgoročni stres, pri
katerem se izvajalci mobinga osredotočijo
prav na določeno osebo (Psyhological
Harassment Information Association;
What is mobbing? 2015).  

Žrtve mobinga so največkrat ljudje, ki so
»drugačni« od večine zaposlenih. Bodisi
zaradi izobrazbe, bodisi zaradi drugačnega
vedenja ali zaradi drugačnega razmišljanja
od večine. To so ljudje, ki si ne dovolijo, da
se jih ukalupi v sistem na dolgi rok, ljudje,
ki delovni proces opravijo na svoj
način,vendar ga opravijo in to dobro,  lju-
dje, ki niso tiho in se zavzamejo zase in za
druge. Raziskave kažejo, da je večina zapo-
slenih žrtev med 32 in 55 let
(Psychological Harassment Information
Association; What is mobbing?, 2015).
Med žrtvami so najpogosteje mladi, ženske
in tisti z malo delovnimi izkušnjami.
Pomembno pa je vedeti, da lahko žrtev
postane vsak. Ni nekega vzorca, koga lahko
doleti in koga ne.  Moški vodje na svoje
podrejene osebe ženskega spola največkrat
vršijo mobing skozi obliko sexizma, ženske
vodje pa zaradi ljubosumja na mlajše kole-
gice, pri obeh spolih pa gre za to, da se
zaposlenega čim bolj onemogoči.   Na
drugi strani pa se redko vprašamo, kakšen
tip ljudi vrši mobing? Raziskave so pokaza-
le, da so to predvsem tisti posamezniki, ki
so nezadovoljni s svojim osebnim življe-
njem, ki svojih težav ne morejo rešiti doma,
svoje težave prikrivajo, potem pa svoje
nezadovoljstvo izražajo na grozljiv način
na delovnem mestu (Psychological
Harassment Information Association;
What is mobbing?, 2015).

Dejstvo je, da je mobing problem vod-
stva (Anti –Mobbing: Erkennen –Lernen
–Hilfen, 4.2.2015) in traja le toliko časa,
kolikor dolgo ga sama organizacija oz

njeno vodstvo dopušča.  Največkrat je
mobing posledica slabe  organizacije (pra-
sentation =Martin Zahner Mobbing am
Arbeitsplatz Steinheim  -Murr, 27.3.2012,
4.2.2015),  kjer med vodstvom in zaposle-
nimi ne poteka dvosmerna komunikacija,
ni podpore s strani vodstva, med zaposle-
nimi se čuti nesigurnost, predvsem pa so
očitne razlike med formalnim in neformal-
nim delovanjem- toleranca obstaja samo
do nekaterih.  Vodstvo je namreč tisto, ki

ustvari organizacijsko klimo v podjetju in
se le –ta prenaša na zaposlene. Pomembno
je, da nadrejeni zaustavi mobing, vendar je
vse preveč primerov, ko ravno vodja izvaja
mobing, torej tisti, ki naj bi žrtev zaščitil
oziroma gre celo tako daleč, da se za žrtev
ne zavzame niti kadrovska služba. 

Mobing je pritisk, je zaničevanje, je
poniževanje, je izključitev zaposlenega na
delovnem mestu in njegova diskreditacija
(Bakovnik, 2006). Resda obstaja več vrst
mobinga, vendar je najbolj pogosta oblika
nadrejeni nad podrejenimi, kjer nadrejeni

izkoriščajo svojo moč in položaj znotraj
organizacije.  Ponavadi se začne kot oblika
nespoštljivega in ponižujočega odnosa do
zaposlenega, ki se nadaljuje vse do uniče-
nja njegovega ugleda, pri čemer NI cilj, da
se mobing preneha, ampak da se nadaljuje
vse do točke, da žrtev popolnoma kloni,
bodisi fizično ali psihično in nazadnje
zapusti delovno mesto. Vsak prepir na
delovnem mestu še ni mobing, saj so konf-
likti na delovnem mestu nekaj popolnoma

normalnega, vendar se nerešen konflikt
lahko sprevrže v mobing. Če se napetost
nadaljuje nekaj časa, in se konflikt še
poglobi in zaostri in se nadaljuje v enaki
obliki ali hujši, je to lahko začetek mobin-
ga. Poleg vertikalnega mobinga (nadrejeni
nad podrejenimi), obstaja še oblika hori-
zontalnega (med zaposlenimi) ter obratno
vertikalen , kjer naj bi podrejeni izvajali
mobing nad nadrejenim, kar je precej
nenavadno in skoraj ne obstaja (Leymann,
1993). 

Leymann (1993)  je v svojem raziskoval-

mobing
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Stroka o mobingu
Mobing je  nov trend , ki je  na delovnem mestu vedno bolj pogost (Mlinarič, 2006).
Defincija pravi, da gre za psihološko agresijo, ki ponavadi vključuje enega ali več ljudi
(Buch –Mobbing allgemein, 1.2.2015; Psyhological Harassment Information Associa-
tion; What is mobbing? 2015; Bakovnik, 2006).  
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avtorica: Maja Kovač

nem delu opredelil oz identificiral
45značilnih pojavnih mobing oblik,  ki
jih je razdelil v 5 različne skupine:

I. Napadi zoper izražanje
oz. komuniciranje

1. Omejevanje možnosti komuniciranja s
strani nadrejenega

2. Prekinjanje govora, jemanje besede
3. Omejevanje možnosti komuniciranja s

strani sodelavcev
4. Kričanje oz. zmerjanje
5. Nenehno kritiziranje dela
6. Kritiziranje osebnega življenja
7. Nadlegovanje po telefonu
8. Verbalne grožnje in pritiski
9. Pisne grožnje
10. Izmikanje neposrednim kontaktom,

odklonilne geste in pogledi
11. Dajanje nejasnih pripomb

II. Ogrožanje osebnih socialnih stikov
12. Z mobirancem se nihče več noče

pogovarjati
13. Ignoriraje , če žrtev koga sama nago-

vori
14. Premestitev v slab delovni prostor, ki

je stran od sodelavcev
15. Sodelavcem je prepovedano komuni-

ciranje z mobirancem,
16. Splošna ignoranca zaposlenih v pod-

jetju

III. Ogrožanje ter napadi zoper osebni
ugled

17. Obrekovanje za hrbtom
18. Širjenje neresničnih govoric
19. Poskusi smešenja žrtve
20. Izražanje domnev, da je žrtev psihični

bolnik
21. Poskusi prisile v psihiatrični pregled
22. Norčevanje iz telesnih hib
23. Pponašanje vedenja z namenom, da se

nekoga smeši
24. Napad na politično oz. versko prepri-

čanje žrtve
25. Norčevanje iz zasebnega življenja
26. Norčevanje iz narodnosti
27. Siljenje k opravljanju nalog, ki žalijo

samozavest mobiranca
28. Delovne napore se ocenjuje napačno

oz. žaljivo
29. Dvom v poslovne odločitve žrtve
30. Žrtev je pogosto deležna kletvic in

obcesnih izrazov
31. Mobirana oseba je deležena poskusov

spolnega zbliževanja in različnih
»spolnih ponudb«

IV. Napadi in onemogočanje kvalitet-
nega dela

32. Mobiranec ne dobiva novih delovnih
nalog

33. Odvzete so mu delovne naloge, žrtev
si tudi sama ne more najti več dela 

34. Dodeljevanje nalog, ki so daleč pod
sposobnostjo žrtve

35. Dodeljevanje nalog, ki so pod nivojem
kvalifikacije žrtve

36. Dodeljevanje novih nalog, pogosteje
kot drugim sodelavcem

37. Dodeljevanje nalog, ki žalijo dostojan-
stvo

38. Dodeljevanje nalog nad nivojem klva-
lifikacije z namenom diskreditacije 

V. Napadi zoper zdravje
39. Dodeljevanje zdravju škodljivih nalog
40. Grožnje s fizičnim nasiljem
41. Uporaba lažjega fizičnega nasilja z

namenom, da se žrtev »disciplinira«
42. Fizično zlorabljanje
43. Namerno povzročanje škode in stro-

škov posamezniku
44. Namerno povzročanje psihične škode

doma ali na delovnem mestu
45. Spolni napadi     

Kako  reagirati ob pojavu mobinga?
Medtem ko mediji in delavnice opozarja-

jo samo o najhujših oblikah mobinga, v kar
se prišteva najhujše trpinčenje ali  celo
fizični obračuni, se moramo zavedati, da
žrtev velikokrat takoj ne sprevidi, da je
žrtev mobinga. Mobing se lahko dogaja
tiho, lahko so to dejanja, ki jih žrtev na
začetku ne zaznava kot mobing, pa vendar,
ko se vam nekaj neprijetnega dogaja dlje
časa in se dogaja samo vam znotraj oddel-
ka in se ob tem, kar se vam dogaja, ne
počutite dobro ali celo poniževalno ali se

nad vami dogaja kontinuiran pritisk s stra-
ni vodje, je to lahko že mobing (
Prasentation »Martin Zahner Mobbing am
Arbeitsplatz Steinheim  -Murr 27.3.102,
4.2.2015).  Pomembno je, da si žrtev
mobinga zapisuje dnevnik. Dnevnik tega,
kar se dogaja, kako se ob tem počuti, ko se
zgodi nekaj, kar misli, da bi lahko bil
mobing. Zapiše naj čim več predvsem pa
naj si zapisuje vsak dan. V primeru, da
zaradi mobinga poišče pravno pomoč, je
pomemben kronološko zapisan dnevnik.
Mobing je na sodišču žal zelo težko doka-
zljiv kljub zakonodaji, ki naj bi tako zelo
ščitila zaposlene. Če se na delovnem mestu
fizično znese nad zaposlenega, naj se
nemudoma pokliče policijo.  

Mobing je po raziskavi ILO »Nasilje na
delovnem mestu« (Chappell & Martino,
2006)  izleta v leto vedno bolj razširjen.

Posledice se kažejo tako pri žrtvah mobin-
ga, pri preostalih zaposlenih kot tudi pri
sami organizaciji. Pri žrtvah mobinga se
kažejo predvsem skozi poslabšano zdrav-
stveno stanje bodisi fizično ali psihično.
Žrtve mobinga postanejo občutljive na
vsakodnevne dražljaje, srečujejo se z obli-
kami depresije, anksioznostjo. Mobing
povzroča težave s krvnim pritiskom, težave
z nespečnostjo, panične napade, ki lahko
vodijo celo do srčnega infarkta. Pri pre-
ostalih zaposlenih se mobing opazi skozi
slabo klimo znotraj oddelka in predvsem
občutek strahu, da bo mobing doletel tudi
druge zaposlene. Nenazadnje pa se posle-
dice mobinga čutijo tudi na organizaciji
kot delovnemu telesu. Produktivnost zapo-
slenih lahko pase, zmanjšano je timsko
delo, poveča se absentizem. 

Zavedati se moramo, da mobing je pro-
blem današnjega časa in vse prevečkrat
pomeden pod preprogo. Delovno okolje je
pa tisto, kjer ljudje preživimo največ časa,
zato je pomembno, da se v njem počutimo
dobro in zaželjeno.

Naša sodelavka Maja Kovač, tudi predstavnica zaposlenih v nadzornem
svetu RTV,  je na letošnji FOV konferenci v Portorožu, kot zunanja sodelavka
Ekonomske fakultete, pripravila obsežnejši referat o področju mobinga v okvi-
ru HRM projektov, ker jo področje ravnanja z ljudmi posebej zanima.  Nasveti
in opozorila zaposlenim o prepoznavanju mobinga, ki jih strokovno utemelju-
je, so tudi v tem času zelo dobrodošla, saj se tudi v našem okolju srečujemo s
tem pojavom.



Športno-kulturno društvo RTV Slovenija je ob svoji 30-obletnici
delovanja, konec maja,  skupaj z vodstvom RTV Slovenija, organi-
ziralo Majske igre v Orehovem Gaju v Tomačevem pri Ljubljani.
Izpeljana sta bila dva turnirja, turnir v funballu, kjer je sodelovalo
8 petčlanskih mešanih ekip in turnir odbojke na mivki, kjer je sode-
lovalo 11 tričlanskih mešanih ekip. Seveda pa ni umanjkalo tudi

drugačnih športnih panog in navijačev in tistih, ki so se želeli zgolj
družiti. Pripravili smo nekaj fotoutrinkov, več pa jih je Robert
Bogataj objavil na naših spletnih straneh. Za vse skupaj pa gre
posebna zahvala peščici organizatorjev, sodelavk in sodelavcev, ki
so se potrudili, da nam je bilo lepo.

druženje zaposlenih
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Prve Majske igre uspele!
120 sodelavk in sodelavcev na prvih Majskih igrah

brez kave ni šlo

jogarke in jogarji

najpogostejša smer

edina pozerska

moderni žogobrc

nategovanje
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tekst in foto: D. Koren

navijači

pingpong

resni pogovori

skrb za želodčke

odbojka

povabljeni ustanovitelji društva

ročni nogomet

skrbeli za zdravje



Dobrodelni akciji ste se pridružili sodelavke in sodelavci vseh
enot RTV Slovenija – tako na Radiu in Televiziji Slovenija v Ljubljani
kot v Regionalnih RTV-centrih Koper – Capodistria in Maribor sku-
paj s studiem madžarskih programov v Lendavi.

Na leto v Sloveniji odvržemo okoli 20.000 ton tekstila in s tem
obremenjujemo okolje. Poleg z okoljskega vidika pa je akcija zbira-
nja rabljenih oblačil v času gospodarske krize dobrodošla tudi s
humanitarnega vidika.

Najboljši kosi oblačil, tekstila in modnih dodatkov, zbrani v akci-
ji, bodo uporabljeni neposredno za prodajo v trgovini z rabljenim
tekstilom Oblačilnica dela. Del oblačil pred prodajo nadgradijo
mladi modni oblikovalci, odpadni tekstil pa je predelan v izolacijski
material in krpe.

Poslanstvo projekta Tovarne dela - Tekstil, ki je sofinanciran iz
Evropskega socialnega sklada, je osveščanje javnosti o pomenu
ločenega odlaganja tekstila, vzpostavitev sistema zbiranja rablje-
nih oblačil in razvoj zelenih delovnih mest za ranljivi ciljni skupini
iskalcev prve zaposlitve in brezposelnih, starejših od 50 let.

Že četrta dobrodelna akcija
Na RTV Slovenija smo v letih 2012, 2013 in 2014 že izpeljali tro

uspešne projekte zbiranja rabljenih oblačil. V sodelovanju s social-
nim podjetjem Tovarna dela Tekstil smo v letu 2012 zbrali več kot
2.500 kilogramov rabljenega tekstila, v letu 2013 pa 1.600 kilogra-
mov. Leta 2014 smo kar 2.200 kilogramov oblačila zbirali za pro-
jekt Botrstvo.

dobrodelnost
tekst: M.K., foto: D.K.
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ODŠLI V APRILU 2015
PPE TV SLOVENIJA
CIRIL GALE - dokumentalist raziskovalec
DARJA ZUPAN – novinarka specialistka
SREČKO SMERDELJ – oblikovalec osvetljave
ALOJZIJA PISKERNIK – media planerka
DUŠAN ZAGORC – organizator izvedbe

OE ODDAJNIKI IN ZVEZE
ALEŠ MIHAEL HODNIK – vodja oddelka II

TEHNIKA, INVESTICIJE, INŽENIRING
JANEZ BERGANT – gradbeni nadzornik
ALEŠ ČASAR – projektni inženir

PRIŠLI V APRILU 2015
PPE TV SLOVENIJA
MARIANNE VIRAG KELENC – novinarka
urednica
MATEJA KUNST DROZG – novinarka urednica
NATALIJA GAJŠEK – novinarka urednica
MARTA TROBEC – lektorica jezikovna sveto-
valka
DOBRILA KURAT – tajnica režije skript
VIKTORIJA LINDIČ – tajnica režije
MATEJ SKALAR – organizator izvedbe
PATRIZIA ZONTA – organizatorka izvedbe

PPE RADIO SLOVENIJA
MATEJA PERPAR – napovedovalka voditeljica
SAŠA GRČMAN – fonetičarka lektorica
GAŠPER VODLAN – zvokovni tehnik

PPE REGIONALNI RTV CENTER KOPER-
CAPODISTRIA
FRANCO DE STEFANI – novinar
IGOR VUČIČ – TV in filmski snemalec

PODROČJE ZA ODNOSE Z JAVNOSTJO
PETRA MARCON – strokovna sodelavka za
odnose z javnostjo

ODŠLI V MAJU 2015
PPE TV SLOVENIJA
MICA ORNIK PUC – producentka programa

PPE REGIONALNI RTV CENTER KOPER-
CAPODISTRIA
EDVARD RIHTER – snemalec

OE GLASBENA PRODUKCIJA
LOVRO AŠIČ – solist radijskega simfonične-
ga orkestra

OE ODDAJNIKI IN ZVEZE
MIRO MATEVC – oddajničar specialist

VODSTVO JZ RTV SLOVENIJA
NATALIJA RUS – notranja revizorka specia-
listka

PRIŠLI V MAJU 2015
PPE REGIONALNI RTV CENTER MARIBOR
MILAN FRAS – oblikovalec zvoka TV/RA pro-
dukcije
SIMON SPREITZER - oblikovalec zvoka TV/RA
produkcije
DANIJEL MLAKAR - oblikovalec zvoka TV/RA
produkcije
IVAN ZUANIĆ – montažer multimedije
MIRKO ČAVNIČAR – asistent TV in filmskega
snemalca

PODROČJE ZA ODNOSE Z JAVNOSTJO
TAMARA MIJOŠEK – strokovna sodelavka za
odnose z javnostjo

PPE MULTIMEDIJSKI CENTER
KATJA ŠTOK – novinarka specialistka

Zbrali smo dobro tono rabljenih oblačil
 V četrti dobrodelni akciji zbiranja rabljenih oblačil smo na RTV Slovenija nabrali kar
1.100 kilogramov rabljenega tekstila. Akcijo smo na pripravili v sodelovanju z Dru-
štvom za razvoj socialnih programov in socialnega podjetništva DSP Center.

prišli odšli



Naš sodelavec Igor Otavnik je bil več
desetletij ena ključnih oseb za organizacijo
zahtevnih delovnih procesov, ki omogoča-
jo radijske prenose množičnih prireditev, ki
so tako pomembni za polnokrvno izpolnje-
vanje poslanstva javnega radia in televizi-
je. V javni zavod RTV Slovenija je prišel v
začetku 70ih let kjer je najprej delal
kot  tonski snemalec in kasneje kot tonski
mojster. Smisel za organizacijo in poslova-
nje ga je vodil v druge vode in tako je leta
1984 postal poslovni koordinator v koordi-
naciji radia, ki jo je nato od konca osemde-
setih let pa vse do upokojitve pred dvema
letoma uspešno vodil. Kot vodja koordina-
cije se je neprestano uspešno spopadal z
vsakodnevnimi zahtevami, željami in
potrebami vseh radijskih programov.
Koordinacijo je uspešno vodil skozi  mnoge
zahtevne projekte in protokolarne pasti.
Naj naštejemo le nekaj teh preizkušenj:
obdobje osamosvojitvene vojne, vrsto let
parlamentarne in predsedniške volitve,
pokrivanje obiskov visokih gostov -
Clinton, papež, srečanje Bush – Putin,
predsedovanje evropski uniji, obisk angle-
ške kraljice Elizabete II, vsaka štiri leta sve-
tovna prvenstva in olimpijske igre, vrsto
športnih in kulturnih prireditev po vsej
državi. Ne smemo pozabiti na aktivno
sodelovanje in skrb za prenose državnih
proslav in drugih družbeno političnih
dogodkov. Prav tako na  koordinacijo z
EBU,  ki se je po obsegu dela močno pove-
čala ob vstopu RAS v skupnost Euroradia. 

Prav poseben pa je segment komercialne
dejavnosti Radijske produkcije. Igor je moj-
strsko usklajeval programske in poslovne

možnosti enote. Tako je Radijska
Produkcija uspešno izvajala ozvočenje in
mednarodni ton večino državnih proslav,
snemanja in ozvočenja velikih  koncertov v
domovini tujini, pa naj so bile zahteve
naročnikov še tako sofisticirane.

Toliko in več lahko povemo o delu in
dosežkih; človekova poklicna pot je zlahka
opisljiva, zajamemo jo v nekaj odstavkih,
na nekaj straneh: šolanje, službene stop-
nje, napredovanja, priznanja, izpeljani
uspešni ali manj uspešni projekti, morebit-
ne napake. Ko sodelavec odide, delo prev-
zamejo drugi, z drugačnim védenjem,
talentom in navdihom,  z bolj ali manj sre-
čno roko. Pravimo: nihče ni nenadome-
stljiv, čeprav bo tvoje izkušnje, tvoje
poznavanje prizorišč, tehničnih in institu-
cionalnih parametrov in organizacijskih
kultur resnično težko nadomestiti. Vrzel pa
ostane za človekom. In kot človeka te
bomo pogrešali, dragi Igor.

V labirintih napisanih in nenapisanih
pravil z najrazličnejših področij, ki se pre-
krivajo pri izvedbi snemalnih projektov in
prenosov velikih javnih prireditev,  si
vedno iskal poti do najbolj racionalnih
rešitev zahtevnih delovnih nalog;

Vselej si si z vsemi močmi prizadeval za
ugled našega zavoda in tudi v konfliktnih
situacijah ohranjal dobre odnose z vsemi
soudeleženimi ter ravnal po načelu: »niko-
li si ne zapiraj vrat za seboj«.

Nikoli te nismo slišali reči »ne morem« ali
»ne bom«. Ob še tako težavni nalogi si se z
besedami »ni problema« nemudoma z
vsemi močmi posvetil iskanju rešitev. 

Nisi uveljavljal svoje osebnosti, temveč si

naredil vse, kar je bilo v tvoji moči in več,
da so stvari gladko potekale, in s svojo raz-
sodnostjo preprečil ali rešil marsikateri
zaplet.

Posvetil si se občutljivemu delovnemu
področju, ki zahteva natančnost, znanje in
potrpljenje. Takšni so bili tudi tvoji konjič-
ki: filatelija, ribištvo in kulinarika; tudi
zanje sta nujna potrpljenje in natančnost,
ki si ju ti imel v več kot običajni meri. In
kdor je kdaj užival tvoje gostoljubje, doži-
vetja nikoli ne bo pozabil.

Tehnična priprava radijskih programov
in priprava snemanj velikih medijskih pro-
jektov in protokolarnih dogodkov neogi-
bno prinašajo krizne trenutke in stresne
situacije. Ob takih priložnostih si vedno
ohranil mirno kri, le ti in tvoji domači pa
ste vedeli, kolikšen davek si plačal za to.
Morda je v tem del odgovora na vprašanje,
ki se nam je zastavilo, ko smo izvedeli za
tvoj nenadni odhod: zakaj tako kmalu?

Kdor te je pobliže poznal, ve, da sodelav-
cu nikoli nisi odrekel treznega nasveta. In
mnogi si bomo za vedno zapomnili tvoj
skoraj otroški nasmešek in vprašujoči
pogled, ko si čakal, da se sogovornik odzo-
ve na katero od tvojih značilnih šal: bo
razumel poanto?

Dragi Igor, odšel si mnogo prezgodaj;
poanta, smisel tega dejstva nam, živim,
ostaja nedoumljiv. Spominjali se te bomo
kot dragocenega sodelavca in dobrona-
mernega človeka. Počivaj v miru.

Sodelavci Radia Slovenija

in memoriam
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Igor Otavnik



Skoraj na vsakem izletu
imamo planinci cil,j priti
do vrha gore. S postavlja-
njem ciljev razvijamo ži-
vljenjski slog, ki nam krepi
vztrajnost tudi na drugih
področjih.

V veliko veselje nam je ugotovitev, da so
naši izleti čedalje bolj obiskani. Še naprej se
bomo trudili, da s skromnimi sredstvi, ki so
nam na voljo, subvencioniramo vsak izlet
in ugodimo vsem željam ter, da cena izle-
tov ni razlog, da se ne bi udeleževali izle-
tov.

Po različnih anketah stoletnikov kako so
ohranili zdravje je na prvem mestu pre-
prost življenjski slog brez stresa in stik z
naravo. Bistveni sta zdrava prehrana in
telesna aktivnost, ki jo mi planinci dosega-
mo predvsem  s planinarjenjem. Velik del
bolezni in težav, ki jih začnemo čutiti v
poznejših letih, ima svoj izvor v neustrez-
nem življenjskem slogu, ki smo si ga gradi-
li od otroških let dalje.

ANDREJ LAH – SEKCIJA ZA
ŠPORTNO PLEZANJE

Tudi plezalci redno skrbimo za zdravje in
dobro počutje. Nas še posebej sprošča ple-
zanje, nekatere tudi alpinizem. Vedno sku-
šamo najti meje med nevarnostjo in užit-
kom, med tveganjem in udobjem. Že nekaj
časa hodimo na plezalne dneve, večdnevne
plezalno-pohodniške izlete v tujino in
vadbo na umetni steni. Vsi udeleženci
lahko s tem pozabite na vsakdanje tegobe.

MATJAŽ SAMEC – NAČELNIK
VODNIŠKEGA ODSEKA

Udeleženci planinskih tur pogosto reče-
jo: Na tem izletu, pohodu, taboru, turi, tre-
kingu smo se imeli pa zares odlično. In ko
jih povprašam po vzroku mi razložijo: »Ker
smo se zabavali in nasmejali, kakor se
nismo že dolgo.«

Ljudje si želijo zabave, sprostitve, smeha.
Včasih je zadostovalo, da smo vodniki
skrbno pripravili akcije organizacijsko in
strokovno. Sedaj pa ljudje pričakujejo še
dodatek družabnosti. Tura mora biti izve-
dena tako, da si na turah pripovedujemo
šale, opisujemo zanimive dogodke, ki nas
spravljajo v smeh. Planinstvo je prostoča-

sna dejavnost, ki ponuja sproščenost,
spontanost in motiviranost. Družabnost
lahko organiziramo kjerkoli, če le s tem ne
ogrožamo varnosti. Zanjo poskrbimo že
med vožnjo, do izhodišča, med samo hojo,
med počitki, na taborih, na večdnevnih
izletih itd.

PISMO G. IGORJA LIKARA – ČLAN
DRUŠTVA IN UDELEŽENCA IZLETA NA
MAGLIČ IN ZELENGORO 

Dragi Veliša, dragi kolegi in drage kole-
gice s popotovanja na Maglič in pokrajine
vsenaokoli,

Zdaj, ko je naša odprava mimo, ko so vse

razkrite lepote petih, skupaj preživetih dni
že nič kolikokrat podoživete, se Ti želim
javno zahvaliti  za dobro zamišljeno in
načrtovano odpravo, v kateri pa so
pomembno vlogo pri  doživetju lepih tre-
nutkov odigrale tudi dobrodošle » neznan-
ke« (Matjaževe piramide itd, Višegrad ).
Vsem so-hodcem in sopotnikom se zahva-
ljujem za radovedno vnemo,za res zgledno
kolegialnost in za številne popotne duho-
vitosti.

Bil je to izjemno polnokrven in lep izlet.
Hvala vsem in kmalu na snidenje,

planinci
tekst: Veliša Lazović
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Slika z izleta na Zelengori 2014

Slika z Mojstrovke
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SESTAVIL
JOŽE

PETELIN

SODELAVEC
NA SLIKI

DOMAČA
ŽIVAL

Z ROGOVI

SODELAVEC
NA SLIKI

ANGLEŠKI
ROKER
(ADAM)

NORDIJSKI
IZRAZ ZA
SMUČI

NAŠ IGRALEC
IZ TRSTA
(MODEST)

PALESTINSKI
VODITELJ
(JASER)

AFRIŠKI
POLITIK

DIKTATOR
(JEAN B.)

ČLOVEK, KI
NE GOVORI
NARAVNOST

1/6

FINSKI EP
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ZOV)

TRANS NEP.
OBJECT

(KRATICA)
PEVKA RUPEL

ZNAČILNOST,
TIPIČNOST

KALIFORNIJA
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Č IN F

UMETNO
USNJE

TRDA
ZLITINA ZA

SVEDRE
GREG IVENS

VODSTVO
PODJETJA

RASTLINA ZA
TEKOČO

MAŠČOBO

ZAOKROŽENI
ZNESEK VRED.

PAPIRJA

VELIKA
POLJSKA

REKA

NOGOMETNI
STADION
V PORTU

(IZ: SANTA)

IGRALKA
MISSARI

KONJ
RJAVE BARVE MEMBRANA

JEZERO NA
SEVERU
ŠPANIJE
TANTAL

ELDA
VILER

KLATEŽ
TRENJE

NATLA-
ČENOST,
GNEČA

AM. REŽISER
(JOHN)

IZ: SALON

MENIŠKA
CELICA

BUDISTIČNA
DOGMA

DOLGOREPA
RACA

(IZ ČRK SANA)

RUSKO MESTO
OB DNEPRU
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tekst in foto: D.K.aktivnosti

V začetku maja je gasilsko društvo Ljubljana mesto  organiziralo
vajo v nekaterih objektih RTV Slovenija. Vaja je bila v vseh
stavbah zelo obsežna zaradi kompleksnosti objekta in pred-
postavke sprožitve zažigalnih teles s časovnim zamikom.

Posledično je bilo veliko število ponesrečencev, ki jih je bilo treba
oskrbeti. S skupnimi močmi kar sedmih  gasilskih društev, poklic-
nih gasilcev in gasilske enote RTV, so vajo uspešno zaključili.
Seveda pa ni izostala zahvala naši hiši, ki je vajo omogočila.

Gasilska vaja na RTV

V začetku junija so se KRIČAČI, z organizacijo nogometnega
turnirja, spomnili svojega prekmalu preminulega člana in
sodelavca, Jožeta Fekonje Fekla. Na turnirju so sodelovale tri

ekipe in delegacija prijateljskega RTV centra Maribor.
Zmagovalci turnirja so bili vsi sodelujoči, premaganci pa vsi tisti
vabljeni, ki se srečanja niso udeležili.

»Feklov« memorial

KRIČAČ super seniorji
Leta jim ne morejo do
živega: Jože, Vozek, Vilči,
Ovca, Zdene, King,
Gembl, Stojc, Pep, Pic,
Uli  in Gogi


