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uvodnik
Rogla, Pokljuka, Ljubno, Zlata lisica in Kranjska Gora so vrhunsko izpeljani projekti, ki so gledalce, poslušalce in uporabnike naših
storitev skozi zimske mesece vsaj malo odvrnili od vsakdanjih
skrbi. Da so jih lahko videli, slišali in spremljali pa smo poskrbeli mi.
Še čisto sveži so vtisi z izbora slovenske predstavnice za tekmovanje za pesem Evrovizije 2017. Ne glede na to, kako nasprotujoča so
si mnenja javnosti glede zmagovalca, tako pač kot vsako leto, pa
so vsi enotnega mnenja, da je bil letošnji projekt EMA 2017 izpeljan na tako visoki kakovostni ravni, da smo lahko iskreno ponosni.
Seveda pa ob tem ne gre spregledati drugih manjših, morda ne
tako odmevnih, programskih projektov, ki pa so za ciljne javnosti
in ustvarjalce tudi zagotovo zelo pomembni.
Odmevali pa žal niso samo dobro izpeljani projekti ampak tudi
nekatera druga dogajanja v zvezi z javnim medijskim servisom.
Zaprtje seje programskega sveta za javnost ob izbiri novega varuha pravic gledalcev in poslušalcev ter nato še ob izbiranju generalnega direktorja, so v javnosti zbudili nemalo mešanih občutkov in
številne negativne odzive. Mnenja med pravniki so si glede tega
deljena, kakšna bo končna odločitev pa še čakamo.
Želimo si, da bi bili zaradi pričakovanj javnosti napori vseh, ki so
tako ali drugače povezani z RTV Slovenija, naravnani v smer čim
večje transparentnosti. Kar pomeni, da kljub pravici, ki jo programski svet ima, da sprejme sklep o zaprtju seje, to naredi pretehtano
in čim manjkrat. Še posebej v primeru izbire najvišje postavljenega
posameznika ali posameznice. Družba je že tako naravnana, da je
javnost vse prevečkrat izključena iz komunikacije zanjo pomembnih odločitev.
Padanje kakovosti informacij je trend, ki ga lahko zasledimo
povsod po svetu. Ločevanje med lažnimi in verodostojnimi informacijami je glede na enormno število komunikacijskih kanalov
vedno težje, če ne skorajda nemogoče. Zato je naša odgovornost
kot nacionalnega medija do dostopa do celovitih informacij o nas
in za nas toliko večja. Ravno mi moramo celovitost problematike
dostopanja do informacij najbolje razumeti, tudi v luči naše vloge
pri pripravi medijske strategije. Pri njenem ustvarjanju smo, kljub
našim aktivnim prizadevanjem, saj najbolje poznamo problematiko javnega medijskega servisa, nekakšni stranski opazovalci. In to
kljub temu, da je omenjena strategija pomembna za delovanje
našega zavoda.
Naj uvodnik zaključimo s pozitivno informacijo. Iskreno čestitamo vsem prejemnikom priznanj RTV Slovenija za leto 2016, vas pa
vabimo, da si na portalu MojRTV ogledate, kdo je pustil neizbrisljiv
pečat v preteklem letu, daljšem življenjskem obdobju ali pridete v
živo čestitat direktorju fotografije Bojanu Kastelicu, vodji scenografov Tomažu Maroltu in novinarki Nevi Zajc, prejemnikom priznanja za življenjsko delo. Prireditev bo 20. marca ob 11 uri v
Studiu 1, Televizije Slovenija, reportaža z dogodka pa v naslednji
številki.

Sabrina Povšič Štimec
Darja Slokan
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Urejeno področje kadrov
dobra osnova za uresničevanje strategije
Intervju z mag. Markom Fillijem, v. d. generalnega direktorja
vilo sodelavcev, za kar smo imeli na voljo določeno količino sredstev za odpravnine. Zaposlili
smo torej 273 stalnih sodelavcev in sodelavk, ob
tem pa smo na mehak način zmanjšali število
zaposlenih za 112 sodelavk in sodelavcev.

Kako ocenjujete leto 2016 s poslovnega vidika? Kaj bi posebej izpostavili?
V letu 2016 je bilo najpomembnejše urejanje
statusa stalnih pogodbenih sodelavcev. To je bil
zagotovo eden izmed organizacijsko in finančno večjih projektov v zadnjih letih. Kadrovski
problem, star več desetletij. Rešili smo ga s podporo Programskega in Nadzornega sveta ter v
sodelovanju s socialnimi partnerji. Treba je bilo
urediti status pogodbenih sodelavcev in vseh
tistih stalnih sodelavcev, ki so izpolnjevali
pogoje za zaposlitev, pri čemer govorimo predvsem o izobrazbenem pogoju. Z zaposlitvijo
smo status uredili večini sodelavcev, a tega
nismo mogli urediti pri vseh. Nekaterim smo
omogočili, da so preko postopkov Nacionalne
poklicne kvalifikacije pridobili vsaj minimalno
izobrazbo. V načrtu zaposlovanja v letu 2016 so
bili sicer v planu predvsem tisti, ki so ob pripravi projekta pogoje za zaposlitev že izpolnjevali.
Tekom leta so nekateri sodelavci nato le pridobili izobrazbo, bodisi preko NPK ali eksternega
izobraževanja in seveda smo v okviru možnosti
poskrbeli tudi za ureditev njihovega statusa. Za
ostale, ki jih še nismo zaposlili, a zdaj že izpolnjujejo pogoje za zaposlitev oz. jih še bodo, pa
smo pripravili načrt zaposlovanja za leti 2017 in
2018. Projekt pa ni bil namenjen samo zaposlovanju ampak tudi zmanjševanju skupnega števila sodelavcev, saj smo morali poskrbeti, da so
finančna sredstva za plače ostala pod neko
vzdržno ravnjo. Zato je bilo treba zmanjšati šte4 kričač /marec 17

Formalno so statusi torej urejeni oziroma se menjajo. Ali menite, da bo to vplivalo tudi na motivacijski vidik sodelovanja med sodelavci? Ali
bomo s tem, ko smo te sodelavce, ki so bili dolga
leta stalni honorarni sodelavci, zaposlili, povečali motivacijo tako med njimi, s tem pa morda
posredno tudi med ostalimi zaposlenimi?
Takšno stanje in razlike med redno zaposlenimi in stalnimi honorarnimi sodelavci so zagotovo negativno vplivali na klimo in vzdušje v
delovnih sredinah. Zdaj ko je pravni oz. formalni del pretežno urejen, se lahko lotimo drugega
dela kadrovske politike, tako imenovane aktivne
kadrovske politike, kjer bomo poskrbeli za ostale vidike razvoja kadrov. Pomembna je ureditev
izobraževalnega področja in razvoja kadrov ter
večja sistematika pri izbiri kadrov v prihodnosti.
Vse z namenom, da dvignemo kompetence
zaposlenih, predvsem kompetence in usposobljenost vodij, s tem pa lahko izboljšamo tudi
odnose med zaposlenimi, ki so upravičeno kritični do slabih vodij.
Lani je ministrstvo za kulturo pripravilo javne
razprave in izpeljalo raziskavo javnega mnenja, na podlagi katerih je pripravilo osnutek
medijske strategije. Aktivno smo se vključevali v javne razprave, vprašanje pa je, ali so
bili naši napori upoštevani in ali so se rezultati odrazili v predlogu osnutka medijske
strategije.
Pripravljen predlog strategije ne odraža
mnenj okroglih miz, pri katerih sem večinoma
sodeloval. Žal drugih udeležencev ni bilo veliko.
Bojim se, da ta strategija premalo pove o prihodnosti javne RTV oziroma ne odgovori na
ključna vprašanja, kakšen javni servis na
področju medijev potrebuje Slovenija. O tem se
vsa leta pogovarjamo znotraj hiše, ampak mi
smo tu, da izpolnjujemo sedanjo zakonodajo in
sedanja določila. Mnogi s tem niso zadovoljni,
želijo si, da bi javni servis opravljal kakšno storitev več ali mogoče kakšno storitev od teh, ki jih
opravlja, manj. A tega sami ne moremo spremi-

njati, saj moramo spoštovati zakone. Dejansko
smo od medijske strategije pričakovali, da bo
dala odgovore na ta vprašanja. Zaenkrat strategija ohranja RTV Slovenija v takšni obliki kot je,
z minimalnimi organizacijskimi spremembami.
Če bi strogo sledili tej strategiji, ki je bila pripravljena, potem se za javni servis kaj bistvenega ne
bi spremenilo, razen kakšnega pogleda na upravljavske strukture, iz katerih se poskuša umikati
politični interes. Žal pa razvojnih vidikov v tej
strategiji ni. RTV Slovenija pa spremembe nujno
potrebuje.
Ena izmed glavnih zahtev predloga medijske
strategije je bila depolitizacija RTV Slovenija.
Menite, da je ta zahteva uresničljiva?
Videli bomo, kako bo ta zahteva udejanjenja
v novem zakonu o RTV Slovenija. Računam, da
bodo mehanizmi, ki jih bodo vgradili v zakon,
resnično taki, da bodo onemogočali politični
vpliv. Sem pa vedno drugače gledal na politični
vpliv kot mnogi drugi. Politični vpliv gre samo
do tam, da koder mu dovoliš kot posameznik in
dokler ga zaposleni v zavodu dopuščamo. Če se
zaposleni, tako novinarji kot ostali zaposleni,
političnemu vplivu upremo, potem ga tudi
preko drugih poti ne more biti, tudi če zakon
tega ne bi optimalno reševal. Upor političnemu
vplivu se mora pokazati skozi naša dejanja.
Noben zakon tega nikoli ne bo idealno rešil.
Vodstvo zavoda je konec prejšnjega leta začelo pripravljati strategijo javnega zavoda.
Začeli ste jo pripravljati pod enim programskim svetom in predsednikom, v mesecu maju
je prišlo do tretjinske menjave članov programskega sveta in imenovanja novega predsednika sveta. Kako je to vplivalo na pripravo
dokumenta, za katerega v tem trenutku
vemo, da je potrjen s strani programskega
sveta, ne pa še tudi s strani nadzornega
sveta?
Spremembe v programskem svetu niso
bistveno vplivale na spremembo strategije.
Največji zaplet je bil morda ta, da je bil moj
mandat z odločbo višjega sodišča maja prekinjen in sem najprej ocenil, da kot vršilec dolžnosti ne morem pripraviti strategije dolgoročnega
razvoja. Nadzorni in programski svet sta mi
kljub temu naložila, da to dokončam in septem-

Katere programske in tehnične dosežke bi posebej izpostavili oziroma
si zaslužijo posebno pozornost? Morda začnemo z obletnicami?
Kot velika organizacija z dolgoletno tradicijo RTV Slovenija vsako leto
obeleži kar nekaj obletnic. Tudi leto 2016 ni bilo izjema. Praznovali smo 15.
obletnico delovanja Multimedijskega centra, ki skrbi za našo spletno stran,
ki mesečno beleži 550.000 edinstvenih uporabnikov, ki si ogledajo skoraj
55 milijonov strani, njihova aplikacija RTV 4D pa je nameščena že skoraj
250.000 krat. Obeležili smo 40 let aktualne radijske oddaje Studio ob 17ih in 50 let oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi 1. programa RA
Slovenija. Obeležili smo tudi 45. obletnico ustvarjanja programa TV
Koper/Capodistria v dveh jezikih in s tem povezovanja italijanske in slovenske manjšine z maticama ter delovanja na nacionalnem in čezmejnem
območju, pa tudi 40 let predvajanja slovenskega programa. Konec oktobra
pa je najstarejša oddaja regionalnega radijskega programa Radia Maribor
Mariborski feljton praznovala 60 let.
Kaj pa ostali programski dosežki in tudi presežki?
Nemogoče je našteti vse programske presežke, a naj jih nekaj le omenim. Leto 2016 je bilo zagotovo leto športa. TV Slovenija je predvajala več
kot 250 ur programa, ekipa Vala 202 pa okoli 200 ur programa s poletnih
olimpijskih iger v Riu de Janeiru. MMC je spomladi ponudil novo mobilno
aplikacijo RTV Šport, ki je namenjena vsem športnim navdušencem, s
podrobnimi rezultati v živo (v animirani obliki) pa predstavlja tudi svojevrstno tehnološko napredno medijsko novost. RTV Slovenija je tudi eden
izmed redkih medijev, ki redno spremlja šport invalidov. Tako smo septembra del svojih programskih vsebin namenili paraolimpijskim igram, ki so
tako kot olimpijske igre potekale v Riu de Janeiru.
Tudi TV produkcija se je izkazala. TV Slovenija je bila med decembrom in
marcem proizvajalec mednarodnega TV-signala na sedmih zimskih lokacijah po Sloveniji – od Pokljuke do Planice. Slednja je že vrsto let s strani FISa ocenjena kot najboljši televizijski prenos sezone. Seveda se kolegi iz produkcije trudijo tudi letos, ko so za nami že štiri od šestih predvidenih
tekem.
Na glasbenem področju velja izpostaviti sodelovanje naših sestavov z
glasbenimi velikani ter podporo mladim glasbenikom. Big Band je nastopil
skupaj s svetovno znanim italijanskim pevcem Mariem Biondijem na soul

bra smo s sodelavci pripravili osnutek strateškega načrta RTV Slovenija 2017–2021, ki smo mu
dali zgovoren naslov #rtvslo2021. Pri pripravi
strategije je sodelovalo okrog sto sodelavcev
zavoda, kar pomeni, da smo pridobili resnično
veliko idej in pobud, ki smo jih potem vključili v
strategijo. In česar sem bil posebej vesel – ta
strategija je prejela zelo močno podporo programskega sveta. S tem, ko so potrdili strategijo, so nakazali, v katero smer naj bi se RTV
Slovenija razvijala v naslednjem srednjeročnem
obdobju. Nadzorni svet strategije še ni potrdil.
To bo zdaj počakalo na izbor novega generalnega direktorja.
Plan za leto 2017 je bil pripravljen na podlagi usmeritev, izhajajočih iz strateškega načrta?
Res je, da je plan nastajal že takrat, ko strate-

koncertu leta, Simfonični orkester pa v dvorani Stožice z enim od najslovitejših svetovnih tenoristov Andreo Bocellijem. Pet mladih perspektivnih
klasičnih glasbenikov, izbranih na avdiciji projekta Za njimi stojimo, je
nastopilo skupaj s Simfoničnim orkestrom, kjer so jim bile dodeljene izpostavljene vloge.
Podatkovno-preiskovalna skupina novinarjev TV Slovenija, združena
pod imenom Ekstravisor, se je v letu 2016 lotila zahtevnega projekta primerjave cen zdravil in medicinskih pripomočkov v vseh 26-ih slovenskih
bolnišnicah in prišla do presenetljivih odkritij o zapravljanju javnega
denarja. To je bil zagotovo najbolj odmeven projekt informativnega programa, ki ima daljnosežne posledice za slovensko družbo.
Vedno več pohval dobivamo za filme, nadaljevanke, serije in dokumentarne filme. V šestih tedenskih filmskih terminih smo lani predvajali številne vrhunske filme, prejemnike mednarodnih prestižnih nagrad, med
njimi tudi: Ida, 12 let suženj, Ovna … V štirih tedenskih terminih serij pa
mednarodno priznane in svetovno odmevne tuje serije, kot so Prevara,
Votla krona, Modna hiša Velvet, Fortitude, Trinajst, Pogrešana hči, Beseda
na A in še mnoge druge. Veseli me, ko vidim, da tovrstne programske
poslastice lahko spremljamo tudi letos.
Val 202, najbolj aktiven radijski program na družbenih omrežjih, je
sodeloval v glasbeni radijski bitki #radiobattle, ki je potekala prek družbenega omrežja Twitter in si priboril mesto v finalu. V eni uri finala so zbrali 75.600 tvitov s #radiobattleSI. Za Val 202 je tvitalo nekaj več kot 1800
različnih tviterašev. Decembra se je v fenomenalnem vzdušju Kina Šiška
zaključil tudi njihov projekt Izštekanih 10 – Sounds of Slovenia, koncert
dvajsetih vrhunskih slovenskih instrumentalistov vokalnih solistov.
Prvi in tretji program Radia Slovenija sta se tudi letos predstavila v okviru Noči v Stari Ljubljani. Na slovenskem knjižnem sejmu pa je že tretje leto
zapored sodeloval tudi program ARS. Posebnost letošnjega sejma je bil
odrsko-zvočni performans z naslovom Radio Tesla in zgodba o otroku
svetlobe. Ustvarjalci performansa so s pomočjo zvokovnih in mrežnih
transmisij izvedli »glasbene sanje« in spletli zvočno podlago za priklicane
zvoke.
Ob 25. obletnici slovenske države je zaživelo spletno mesto 25let.si, kjer
smo v sodelovanju z radiem in televizijo objavljali portrete in spomine iz
tega obdobja, ki so nam jih pošiljali naši uporabniki.

gija še ni bila potrjena, a bistvena izhodišča so
upoštevana v planu za leto 2017. Seveda smo iz
strategije črpali določene aktivnosti in usmeritve
že za prvo leto izvajanja te strategije.
Kako ocenjujete predlog plana za leto 2017?
Kaj bo v vsebinskem smislu prinesel uporabnikom RTV Slovenija?
Predlog plana je kot vedno zastavljen ambiciozno. Programski sodelavci želijo kot vsako
leto za naše uporabnike pripraviti kolikor je
možno različnih vsebin in pri tem maksimalno
angažirati vse svoje sodelavce in vire. Včasih
imam občutek, da želijo, glede na svoje možnosti, preveč. Ampak prav je, da si želimo več, da
se trudimo pridobivati dodatna sredstva, bodisi
iz oglaševanja, bodisi iz evropskih sredstev, da
bi gledalcem in poslušalcem in uporabnikom
spleta ponudili kar največ. Res je, da je plan
narejen brez velikih rezerv in da je potrebna

velika poslovna disciplina že prvega dne naprej,
saj nam je projekt zaposlovanja stalnih pogodbenih sodelavcev in rahljanje varčevalnih ukrepov vlade povzročilo povečanje potrebnih sredstev za stroške dela. A ne glede na to, je sredstev za ustvarjanje programa še veliko in znotraj tega imajo odgovorni uredniki, uredniki in
programski ustvarjalci veliko možnosti za realizacijo svojih idej in konceptov.
Kandidirali ste za člana Izvršilnega odbora
EBU in bili pri tem uspešni. Več kot deset
let je, odkar je bil predstavnik RTV Slovenija v izvršilnem odboru. Visoka pozicija v
EBU, ki združuje več kot 70 organizacij iz
56 držav, je pomembna tudi za nas, ki smo
med manjšimi javnimi servisi v Evropi, da
lahko vplivamo v organizaciji, ki ima sicer
velik vpliv na naše delovanje. Kakšne cilje
marec 17/ kričač 5
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Kaj pa tehnično področje? Leto 2016 je bilo tudi za njih posebno,
kajne?
Na tehničnem področju se je največji premik zgodil pri radijskem
oddajanju. V rekordnem času smo zgradili in zagnali digitalno radijsko
mrežo DAB+, na kateri lahko danes poslušamo vse naše nacionalne
radijske programe, nekaj prostora pa smo skladno z razpisom dali v
najem komercialnim radijskim postajam. Poleg dobre pokritosti bodo
imeli poslušalci številne prednosti zaradi učinkovitejšega kodiranja in
kakovosti zvoka. DAB+ odpira novo poglavje radia prihodnosti, hkrati
je to tudi izziv za programske ustvarjalce in uporabnike z možnostjo
dodatnih storitev, saj nova platforma omogoča tudi večpredstavne
vsebine, ki lahko dopolnjujejo radijske ali ponujajo čisto nove storitve.
Arhiv RTV Slovenija v svojih zbirkah hrani obsežen in pomemben del

ste si zastavili pri delovanju v Izvršnem odboru EBU?
To je pomembna organizacija, saj omogoča
enoten razvoj javnih evropskih medijskih servisov. V časih, ko se vloga javnih medijskih servisov postavlja pod vprašaj, kjer se, vsaj v nekaterih državah, sprašujejo o potrebnosti javnih
medijskih servisov, je enotnost na tem področju zelo pomembna. Enotnost, ki naše interese
potem uveljavlja nasproti evropski komisiji, vladam in parlamentom, ki odločajo na tak ali drugačen način o usodi javnih medijskih servisov.
Upam, da bomo preko mojega sodelovanja v
tem organu do pomembnega glasu prišli tudi
predstavniki članic EBU iz manjših držav. V EBU
delujejo članice z različnimi »težami« glede na
proračun, obseg in število programov ter
kadrovsko strukturo. Sodimo med manjše članice in zagotoviti moramo svoj glas in položaj v
združenju. Pri manjših članicah je občutljivost
vpliva političnih odločitev na financiranje ali
delovanje javnih medijskih servisov toliko večja
oziroma imajo lahko odločitve bistveno hujše
posledice. Zato je pomembno, da so tudi v stališčih, ki jih izraža EBU v javnosti glede delovanja teh servisov, stališča manjših držav ustrezno
zastopana in da se toliko bolj opozori na tveganja za manjše javne servise.
Na trenutke se zdi, da se kvalitetno novinarstvo lahko razvija le še v javnih medijskih servisih, če pogledamo s stališča tiskanih medijev, kjer so postale pomembne le številke oz.
nižanje stroškov, manj pa družbena odgovornost? Kako pomemben je obstoj in delovanje
javnih medijskih servisov na dolgi rok?
Za razvoj demokratične družbe je javni medijski servis izjemno pomemben. Mednarodne raziskave kažejo na to, da sta v tistih državah, kjer je
medijski servis bolj razvit in svoboden, višji tudi
stopnja demokracije in zaupanje v strukture in
hkrati tudi višja splošna verodostojnost medijev.
6 kričač /marec 17

kulturne dediščine slovenskega naroda. Gre za največji filmski, avdio in
video arhiv v Republiki Sloveniji. Po zaključenem projektu digitalizacije zvokovnih radijskih vsebin smo se leta 2016 lotili tudi digitalizacije
filmskega in video arhiva. Za javni medijski servis je to zares velik projekt, katerega pomembnost je zelo velika.
Usposobili smo še zadnji dve novi TV reportažni vozili visoke ločljivosti, ki sta stacionirani v Kopru in Mariboru. Namenjeni sta ustvarjanju tako TV programov regionalnih centrov kot seveda tudi programov
TV Slovenija. Pridobili smo tudi novo radijsko DSNG vozilo.
Televizija Slovenija je posodobila studio 2 z veliko LED videosteno,
skupaj z MMC uvedla hibridno TV-HbbTV, končno pa se je začela tudi
protipotresna sanacija studia 14 na Radiu Slovenija.

To, da so mediji v krizi, je seveda rezultat novih
načinov dostopanja do novic, kjer je danes
informacija razpoložljiva in brezplačna, a zato
tudi velikokrat nepreverjena in neresnična. Žal
so ljudje vedno manj pripravljeni plačati za
informacije, tudi so verodostojne in preverjene.
Seveda so se zaradi tega mnoge časopisne hiše
znašle v krizi. Naklade padajo, interes oglaševalcev je manjši. Področje tiskanih medijev postaja
na nek način deficitarno področje in tukaj bo
država morala nekaj storiti v okviru nove medijske zakonodaje, če bo želela tisk ohraniti pri
življenju. Po mojem mnenju je to treba narediti.
Medijska dejavnost so danes pretežno elektronski mediji in tudi interes oglaševalcev je zanje
precej velik, čeprav se usmerja bolj na lahkotnejše vsebine - zabavne in rumene vsebine. Tukaj je
RTV Slovenija v prednosti, ker ima RTV prispevkom odgovornost do vseh, ki ga plačujejo, da
priskrbi preverjene in verodostojne informacije
in kakovostne raznovrstne vsebine za vsa tista
področja, ki jih drugi ne zagotavljajo – kulturne
in izobraževalne vsebine, otroški in mladinski
programi, vsebine, dostopne senzornim invalidom, programi za razne družbene manjšine in
narodnostne manjšine ipd. Mi smo tisti, ki še
lahko na določeni ravni ohranjamo kakovostno
novinarstvo in se upiramo tako politiki kot trgu,
je pa res, da moramo tudi sami poskrbeti, da
spoštujemo visoke profesionalne standarde in
etična načela.
Če pogledamo, kaj se v zadnjih letih dogaja
z RTV prispevkom –jemljejo ga delček za
delčkom, kot je npr. s sofinanciranjem kinematografije, ali obstaja nevarnost, da bi nam
v imenu razvoja medijev v Sloveniji, ne samo
elektronskih, vzeli še kakšen delež RTV prispevka? V Sloveniji imamo namreč registriranih preko 2000 medijev, sredstev zanje pa
je vedno manj.
Vedno bo obstajal interes, da bi se določene-

ga deleža RTV-prispevka polastili drugi mediji
oz. drugi subjekti. To je logično. Tam, kjer je
denar, tam se ga poskuša tudi nekaj vzeti. Na to
vprašanje bi morala odgovoriti medijska strategija, ki je pomembna predvsem v tistem delu, ko
bo določila pomen in financiranje programov
posebnega pomena in komercialnih medijev.
RTV-prispevek sam po sebi ne more biti rešitev
za vse medije, ker je namenjen točno določeni
uporabi in izvajanju tistih nalog, za katere je bila
ustanovljena RTV Slovenija.
Če se vrnemo na področje kadrov. Kako vam
je ob vseh velikih projektih zaposlovanja stalnih honorarnih sodelavcev, poskusom vzpostavitve normativov, uspelo zadeve peljati
brez pomočnika za kadre? V obeh programih
dela ste zapisali, da je razvoj vodenja in kompetenc podcenjen in ste zato načrtovali
uvedbo mandatov za vodje. Slabost se odraža
tudi v slabi komunikaciji med zaposlenimi.
Kakšne imate načrte za naprej da bi se to področje kako izboljšalo?
Dejansko smo morali najprej rešiti formalni
status naših stalnih honorarnih sodelavcev. To je
bil predpogoj, da se lahko vsebinsko in kakovostno lotimo področja upravljanja s kadri. Projekt
je bil tako zahteven, da sem ocenil, da ga moram
osebno voditi in tudi ne vem, kako bi ga izpeljali, če se projekta ne bi lotilo najožje vodstvo.
Sicer sem res obljubil večjo reorganizacijo
kadrovskega in izobraževalnega področja in to
tudi lani napovedal. Vendar po prekinitvi mojega mandata in vzpostavitvi vedejevstva, ko tudi
ni bilo jasno, kdaj bo objavljen razpis za generalnega direktorja in kdo bo na tem mestu sedel v
prihodnje, ni bilo smiselno iskati novega pomočnika. Računam, da se bo to zgodilo v novem
mandatu in da bo imenovani generalni direktor
nadaljeval s tem, kar smo zapisali v strategiji in
temu področju dal res velik pomen, njegovo realizacijo pa zaupal strokovnemu kadru.

Iz raziskav preteklih let izhaja, da so redno zaposleni sodelavci v pretežnem delu nezavzeti.
Ali obstaja bojazen, da se podobno lahko
zgodi tudi z na novo zaposlenimi sodelavci?
Ta zavod deluje s pretežno redno zaposlenimi
kadri. Res je, da so pogodbeni sodelavci bolj
fleksibilni in prilagodljivi, da so preprosto bolj
motivirani, ker lahko z več dela tudi več zaslužijo, vendar to ne pomeni, da so zato tudi bolj
kakovostni sodelavci. Prepričan sem, da obstaja velika motivacija in pripadnost tudi redno
zaposlenih sodelavcev in da je treba s strani
neposrednih vodij vložiti zelo malo dodatnega
truda, da se vzpostavijo pravi odnosi in bo delavec zadovoljen in motiviran. In na tem moramo
delati. Kot že omenjeno, bolje se moramo organizirati in usposabljati vodje, saj vodje niso le
planerji in koordinatorji urnikov, ampak morajo
dejansko voditi svoje ekipe. Vodij je v zavodu
preveč in niso dovolj strokovno usposobljeni za
samo vodenje. Mnogi prihajajo iz operativnih
vrst in poskrbeti moramo, da bodo v bodoče
znali ta poklic tudi odlično opravljati. Vodenje je
namreč poklic, zahteven poklic. Mi pa smo po
navadi za vodjo postavili najboljšega strokovnjaka in povzročili dvojno škodo. Izgubili smo
dobrega strokovnjaka in hkrati (lahko) dobili
slabega vodjo. Ni nujno, da je najboljši v stroki
tudi najboljši v vodenju.
Raziskava o zadovoljstvu gledalcev, poslušalcev in uporabnikov vsebin RTV Slovenija je

pokazala, da so ljudje v splošnem zadovoljni
z našimi vsebinami in s celotnim javnim servisom, na drugi strani pa se velikokrat slišijo
ocene, da nam ugled konstantno pada.
Družba je danes naravnana tako, da izpostavlja napake. Katerakoli družba ali posameznik
lahko naredi veliko dobrega, po prvi napaki pa
bodo prišli v medije in javnost. In seveda se to
dogaja tudi nam. Po raziskavah naše storitve
(vsaj ene od njih) koristi 99 % uporabnikov. To
pomeni, da vsakdo, ki plačuje RTV-prispevek,
dobi tudi nekaj zase. Odzivov na naše vsebine je
nekaj sto mesečno, večinoma negativnih, nekaj
tudi pozitivnih – ne smemo pa pozabiti, da nas
dnevno gleda skoraj 880.000 gledalcev, posluša
skoraj 370.000 poslušalcev in klika preko
550.000 uporabnikov. Torej ne moremo reči, da
so negativni odzivi tolikšni, da bi se pod vprašanje postavila kakovost našega delovanja. Je pa
res, da moramo tudi takrat, ko smo s strani
posameznikov opozorjeni na napako, pripombo
analizirati, ugotoviti, ali je upravičena, in če je
upravičena, tudi sprejeti potrebne ukrepe, da se
ne ponovi.
Pripravlja se tudi sprememba poklicnih meril in etičnih načel. Ali bo preverjanje pripomb
in analiza narejenega vključena v poklicna
merila?
Za nami je obdobje, v katerem smo morali
zmanjšati nekatera tveganja, ki so pretila RTV
Slovenija – od sporov s kolektivnimi organizaci-

jami, do višine RTV-prispevka, ki ni bila zapisana v Zakonu o RTV Slovenija, do vprašanja prekarnega dela. Zdaj, ko teh tveganj ni več, lahko
zavod drugače gleda na svoj razvoj in mora
delati predvsem na kakovosti. Eno je kakovost
medsebojnih odnosov in vodenja ter izvajanja
delovnih in drugih procesov, drugo pa kakovost
samih vsebin. Tudi v vizijo smo zapisali, da bo
Radiotelevizija Slovenija z verodostojnostjo,
ustvarjalnostjo in sodobno tehnologijo nosilka
razvoja in prva izbira javnosti na področju kakovostnih medijskih vsebin in storitev. Kakovost
pa bomo dosegli z dvigom ravni profesionalnih
in etičnih meril.
Kako ocenjujete sodelovanje s socialnimi
partnerji? Ali socialni partnerji podpirajo tudi
razvojno naravnanost vodstva?
Sodelovanje s socialnimi partnerji v hiši je
dobro, vendar sem mnenja, da bi sindikati večkrat morali upoštevati tudi dolžnosti delavcev,
ne samo pravice. Sicer smo vse projekte, ki se
nanašajo ali posegajo v pravice delavcev, doslej
izpeljali skupaj, tudi lanski veliki kadrovski projekt. Večinoma se s socialnimi partnerji sestaja
poslovno vodstvo, programskemu vodstvu pa je
prepuščeno ustvarjanje programov in problemi,
ki so s tem povezani.
Opomba: intervju je bil opravljen decembra
2016.

Med novimi člani izvršnega odbora EBU je tudi mag. Marko Filli
Predstavniki javnih evropskih medijskih servisov (EBU) so
na 77. generalni skupščini v Lozani izvolili devet članov
izvršnega odbora EBU, ki bodo skupnost javnih evropskih
medijskih servisov vodili nadaljnji dve leti.
Več kot deset let je, odkar je bil predstavnik RTV Slovenija v izvršilnem odboru. Visoka pozicija v EBU, ki združuje več kot 70 organizacij
iz 56 držav, je pomembna tudi za nas, ki smo med manjšimi javnimi
servisi v Evropi, da lahko vplivamo v organizaciji, ki ima sicer velik
vpliv na naše delovanje.
Mag. Marko Filli je ob izvolitvi povedal, kakšne cilje ste si zastavili
pri delovanju v Izvršnem odboru EBU: »To je pomembna organizacija,
saj omogoča enoten razvoj javnih evropskih medijskih servisov. V
časih, ko se vloga javnih medijskih servisov postavlja pod vprašaj, kjer
se, vsaj v nekaterih državah, sprašujejo o potrebnosti javnih medijskih
servisov, je enotnost na tem področju zelo pomembna. Enotnost, ki
naše interese potem uveljavlja nasproti evropski komisiji, vladam in
parlamentom, ki odločajo na tak ali drugačen način o usodi javnih
medijskih servisov. Upam, da bomo preko mojega sodelovanja v tem
organu do pomembnega glasu prišli tudi predstavniki članic EBU iz
manjših držav. V EBU delujejo članice z različnimi »težami« glede na
proračun, obseg in število programov ter kadrovsko strukturo.

Sodimo med manjše članice in zagotoviti moramo svoj glas in položaj v združenju. Pri manjših članicah je občutljivost vpliva političnih
odločitev na financiranje ali delovanje javnih medijskih servisov toliko večja oziroma imajo lahko odločitve bistveno hujše posledice. Zato
je pomembno, da so tudi v stališčih, ki jih izraža EBU v javnosti glede
delovanja teh servisov, stališča manjših držav ustrezno zastopana in
da se toliko bolj opozori na tveganja za manjše javne servise.«
ČLANI IZVRŠNEGA ODBORA EBU:
Predsednik: Jean-Paul Philippot, RTBF (Belgija)
Podpredsednica: Monica Maggioni, RAI (Italija)
Cilla Benkö, SR (Švedska)
Petr Dvo ák, CT (Češka)
Petr Fedorov, RTR (Rusija)
Marko Filli, RTV (Slovenija)
Ken MacQuarrie, BBC (Velika Britanija)
Gilles Marchand, SRG SSR (Švica)
Tonio Portughese, PBS (Malta)
Christian Vion, FT (Francija)
Ulrich Wilhelm, BR/ARD (Nemčija)
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Posrednik javnosti v iskanju skupnih interesov
Intervju z Miranom Zupaničem, predsednikom Programskega
sveta RTV Slovenija
tnih programskih vsebinah in se do njih opredeljevati. Kot vodilni programski organ je po mojem razumevanju dolžan oblikovati programske
smernice ter nadzirati njihovo izvajanje tudi tako, da se opredeljuje do
konkretnih vsebin, pri čemer mora dosledno spoštovati avtonomijo
ustvarjalcev. Tudi tu je polje potencialnega konflikta. V polje je treba vstopati z veliko mero strpnosti, spoštovanja strok ter predvsem zavedanja, da
smo vsi, tako svetniki kot ustvarjalci, odgovorni uporabnikom. Brez odgovora na vprašanje, kako izvajati nadzorstveno funkcijo ob spoštovanju
avtonomije ustvarjalcev ter pripravljenosti le-teh, da tak nadzor sprejmejo, ni mogoče zgraditi vzajemnega zaupanja. Brez zaupanja ni mogoče
sodelovanje med nami, brez sodelovanja pa si vsi skupaj ne zaslužimo zaupanja javnosti!

Kakšno oceno delovanja Programskega sveta leta 2016 lahko podate,
ob predpostavki, da ste mandat začeli šele ob polletju omenjenega leta
in da se je v tem času zamenjala tudi četrtina članov sveta?
Z RTV Slovenija sem v stiku več kot trideset let, šele v vlogi predsednika
Programskega sveta pa sem se soočil z njeno izjemno kompleksnostjo.
Vidim jo kot zbir heterogenih delov in ne kot usklajene celote. Mislim, da
je prav dezintegriranost njena največja pomanjkljivost, integracija in sinergija raznolikih enot pa največja razvojna priložnost.
Statut opredeljuje Programski svet kot vodilni organ programske politike nacionalne radiotelevizije. Postavljeni smo torej na spolzek teren
nekakšnega političnega odločanja o programih. Pri tem se zdi, da nihče
čisto točno ne ve, kaj naj bi to pomenilo oziroma si vsak to razlaga malce
po svoje. Svet je bil in delno še vedno je bolj potrjevalec predlaganih odločitev vodstva kot pa aktiven odločevalec. Če želimo njegovi člani izpolniti
z zakonom in statutom predpisane naloge, ga moramo vzpostaviti kot
dejaven akter določanja temeljnih programskih smernic, ki jih avtonomno
izvajajo ustvarjalci programskih vsebin. Pri oblikovanju, razumevanju in
izvedbi teh smernic prihaja med svetniki in ustvarjalci tudi do razhajanj,
tako kot se razhajajo mnenja publik o posameznih programskih vsebinah.
Nekatera razhajanja so motivirana z nazorskimi razlikami, nekatera z različnimi okusi, nemalo je tudi interesnih. Ob tem pa ne smemo prezreti, da o
večini programskih vsebin razhajanj vendarle ni.
Programski svet, kot ga razumem, naj bi bil kolektivno telo, v katerem se
različni, tudi protislovni družbeni in programski interesi pretapljajo v skupne interese. Če svet deluje kot potrjevalec predloženih odločitev, verificira
status quo in tiste spremembe, za katere se odločite znotraj hiše. To pomeni, da morda pritrjuje predlogom, ki so motivirani z zasebnimi interesi izvajalcev javne službe. Če je svet dejaven odločevalec, ki nastopa kot predstavnik širše javnosti, torej prebivalcev Slovenije, ter obenem posrednik
med zunanjo in notranjo javnostjo, mora skrbno tehtati ne le množico
interesov, ampak tudi učinke svojih odločitev. Pri tem se sooča s parcialnimi interesi, ki blokirajo razvoj nacionalne radiotelevizije. Tu je polje
potencialnega konflikta. In v tem polju moramo najti ustrezen način soobstajanja in sodelovanja.
Eno ključnih vprašanj je, ali sme Programski svet razpravljati o konkre8 kričač /marec 17

Sprejeli ste sklep, da postopki za uresničenje pristojnosti Programskega
sveta Radiotelevizije Slovenija iz 6. alineje 16. člena ter 2. odstavka
17. člena Zakona o RTVS niso dovolj natančno opredeljeni in usklajeni z delavci zavoda. Zato ste imenovali delovno skupino, ki bo v sodelovanju z vodstvom zavoda, zaposlenimi in varuhom pravic gledalcev in poslušalcev pripravila predlog načel in metodologije, s katerimi
bo svet izpolnil svoje z zakonom predpisane naloge. Zadali ste si zahtevno nalogo. Menite, da vam bo uspelo?
Urejanje tega področja bo trd oreh, a javnost pozorno in kritično spremlja delovanje hiše. In ker je javnost tista, ki zagotavlja levji delež pogojev za
njeno delovanje, je treba najti načine, da nerazrešena vprašanja uredimo
in nacionalni radioteleviziji omogočimo nov razvojni korak. Vem, zveni
naivno, a če nam ne bo uspelo, se bo krog skeptičnega dela javnosti širil in
krepil, položaj hiše bo vse šibkejši in ta bo vse slabše opravljala funkcijo
kohezivnega dejavnika skupnosti.
Predvidevamo, da boste to sprejeli v obliki nekega dokumenta. Ali menite, da bo to dovolj ali bo treba način delovanja programskega sveta
napram vodstvu ter ostalim deležnikom in obratno zapisati v nov zakon, ki se pripravlja na Ministrstvu za kulturo?
Na Ministrstvu za kulturo že kar nekaj časa pripravljajo predlog nove
medijske strategije. Junija lani sem prvi delovni osnutek v delu, ki se nanaša na RTV Slovenija, ocenil kot ”severnokorejski”, tako absurdno in brezsramno je največji javni medij v državi izročal v roke vsakokratne oblasti. Sledila
je množica sprememb, ki bistva niso spremenile: predlagatelj pod krinko
depolitizacije izvaja slepilni manever, s katerim namerava ključne vzvode
upravljanja nacionalne radiotelevizije prenesti v roke priviligiranih interesnih skupin. Upam, da strategija ne bo sprejeta, saj bi prinesla radikalen zdrs
demokratičnih standardov, pa karkoli si že mislimo o izvoljenih predstavnikih ljudstva. Velike večine teh, ki naj bi po novem iz ozadja dejansko upravljali hišo, javnost ne bi mogla niti poznati, kaj šele, da bi jih lahko poklicala na odgovornost. Mislim, da je veliko pametneje urejati zadeve od znotraj
navzven: izboljšati, kar je mogoče v hiši, in proaktivno predlagati zakonodajalcu razvojno naravnane spremembe. Česar ne bomo uredili sami, bo urejano od zunaj. In kar lahko uredimo sami, bo bolj kvalitetno, bolj prilagojeno zmožnostim hiše in potrebam družbe, vprašanje pa je, če vsi skupaj premoremo dovolj samozavesti, moči in modrosti, da to storimo.

In tu pridemo do problema neustrezne komunikacije, na katerega ste
posebej opozorili na eni izmed sej.
Paradoks je, da ljudje v medijski hiši med seboj slabo komunicirate.
Interno komunikacijo je zagotovo mogoče okrepiti brez strategije in zakona. H komunikaciji sodi tudi prepoznavanje problemov ter skupno prizadevanje za njihovo razrešitev. Seveda so problemi, ki se jih ne da razrešiti.
Ampak, menda niso vsi takšni.
Nekoč ste dejali, da je za Slovenijo ustvarjalnost tista možnost, ne samo
na področju kulture, ampak na splošno, ki naj bi nas razlikovala od drugih. V podjetništvu že gremo po tej poti, kje pa vidite možne priložnosti za RTV Slovenija?
Vsi, ki so ustvarjalni, ambiciozni, energični, podjetni in seveda strokovno podkovani, bi morali v hiši dobiti več priložnosti, več spodbud in
pohval, tudi finančnih. V hiši je premalo ljudi, ki znajo pohvaliti dobro
delo in ko gre kaj narobe, to tudi povedati na konstruktiven način.
Potrebujete delujoč interni sistem za merjenje kakovosti programskih
vsebin. Za nagrajevanje dobrega dela in sankcioniranje slabega. Seveda
se postavlja vprašanje, kdo bo to počel. Nihče drug kot vi sami! Če sami
niste zmožni kritično vrednotiti svojega dela, se na milost in nemilost
prepuščate sodbam drugih. Po mojem je največji potencial RTV Slovenija
ta, da lahko z usklajenim delovanjem svojih medijev osredotočeno in
učinkovito nagovorja izbrane publike. Tu je vaša velika razvojna prednost,
ki pa je z organizacijsko strukturo izpred desetletij, pribarantanimi in priposestvovanimi privilegiji interesnih skupin ter šibko kulturo sodelovanja
ne bo mogoče uresničiti.
Ali menite, da bi moralo biti vse to, kar ste sedaj omenili, upoštevano
pri pripravi nove medijske zakonodaje?
Moram reči, da sem kritičen do piscev medijske strategije, ki je v veliki meri strategija RTV Slovenija. Predvsem dvomim v njihove zmožnosti, da nacionalno radiotelevizijo ohranjajo in razvijajo kot javni medijski servis moderne demokratične družbe. Zakon, ki bi stal na tako trhlih
strateških temeljih, ne more prinesti veliko dobrega. Bom izhajal iz programskega sveta, ker če bi strategijo obravnavali iz vseh zornih kotov,
bi vzelo preveč časa. Pri oblikovanju sveta izkazuje predlog strategije
osupljiv dvom v parlamentarno demokracijo. Gre za prvorazreden politični avtogol. Karkoli si mislimo o strankah in politikih, ljudstvo jih je na
volitvah izbralo za svoje predstavnike in v njegovem imenu vladajo. Če
to počnejo bolj po svojih kot po javnih interesih, to pripravljalcem strategije še ne daje legitimacije, da demokratični koncept urejanja javnih
zadev nadomestijo s korporativno-stanovskim. Minister za kulturo tako
zelo dvomi v zmožnost izvoljenih predstavnikov ljudstva za upravljanje
z javnim interesom na medijskem področju, da bi to pristojnost raje
prenesel na predstavnike interesov. Izbranim skupinam bi oblast podelila mandat, da upravljajo z javnim interesom. Zdaj lahko vsak državljan
predlaga člane sveta, izberejo jih poslanci. Po strategiji pa bi člane
sveta izbirale privilegirane skupine. Pri tem predlagatelj izvede še svojevrsten obrat, saj bi dobršen del programskih pristojnosti vključno z
imenovanjem generalnega direktorja in oblikovanjem celotne uredniške strukture prenesel na nadzorni svet. RTV Slovenija je ustanovljena
in financirana s strani državljanov zaradi programa. Sedanja ureditev,
da generalnega direktorja, ki združuje poslovno in programsko funkcijo, izbere Programski svet, je torej logična. Nadzorni svet bi po strategiji štel pet članov. Oblast bi izbrala dva. Po enega gospodarstvo, akademiki in zaposleni. Ta krog bi preko nadzornega sveta dejansko vodil
nacionalno radiotelevizijo. Ali je mogoče zanikati, da sedanji sistem
izbire programskih svetnikov zajame neprimerno širši krog državljanov

in da izvoljeni predstavniki ljudstva bolj transparentno sodelujejo v
procesih odločanja? Čas, ko je bil javni medij orodje ene partije, je
mimo. Čas, ko poskušajo tisti, ki imajo moč, ta medij uporabiti kot svoje
orodje, pa več kot očitno še ni.
V tem letu, ko je Ministrstvo za kulturo izvajalo javne razprave, pripravilo razne raziskave, pripravljalo kar nekaj osnutkov medijske strategije, smo tudi na RTV Slovenija pripravili strategijo razvoja do leta
2021. Na nek način so v Programsko-produkcijskem načrtu za leto
2017 že vključena tudi izhodišča in elementi iz predloga Strateškooperativnega načrta RTV Slovenija za obdobje 2017-2021. Kaj menite o tem, da je predlog strateških izhodišč, ki bo v bodoče začrtal
smernice razvoja nacionalnega javnega medija, čaka samo še na sprejem pri nadzornem svetu in bi lahko bil v opreki z medijsko strategijo,
ki je v pripravi, in kasnejšo zakonodajo?
To so velika vprašanja, na katera vam ne znam odgovoriti, ker ne vem, v
katero smer bo stvar šla. Vprašanje je, ali bo predlog medijske strategije
prestal obravnavo koalicijskih strank. Iskreno upam, da ne, ker je bolj kot v
dobro državljanov pisan v dobro interesnih krogov. Kar se tiče strateškooperativnega načrta RTV Slovenija, h kateremu je programski svet dal
soglasje in je v obravnavi na nadzornem svetu, je še nekaj neznank. Do
strategije, v njej je sicer veliko obetavnih napovedi, sem bil skeptičen, a
sem glasoval za, saj je nadzorni svet tisti, ki bo sprejel končno odločitev
glede financ. Najbolj problematična se mi zdi gradnja News centra.
Investicija bo najbrž financirana iz delnic in s tem bo zmanjšana rezerva, s
katero uravnavate razkorak med prihodki in odhodki. Ko bo rezerv zmanjkalo, in to se bo zgodilo v doglednem času, bo uravnavanje prihodkovne
in odhodkovne ravni veliko težje, kot je bilo do sedaj. Bojim se, da hiša ni
pripravljena na čas, ko bo šparovček prazen.
Tu je še vprašanje izkoriščenosti investicij. Imam podatke, ki kažejo, da
nekateri tehnični in infrastrukturni sklopi niso dovolj izkoriščeni za produkcijo programov. Je v hiši volja, da se obstoječe kadrovske in tehnične
kapacitete smotrno uporabijo? RTV Slovenija ima strategijo, njena smer je
pozitivna. Ampak kdo ve, kaj bo jutri.
Se vam zdi trenutek za sprejemanje strategije javnega zavoda primeren glede na to, da je v teku priprava medijske strategije na podlagi
katere bo prišlo tudi do vrste zakonskih sprememb? V teku je tudi postopek za izbiro generalnega direktorja ...
Kolikor vem, bi morala biti strategija RTV Slovenija sprejeta že leta 2016.
Gre za splet okoliščin – če bi mag. Marko Filli imel mandat generalnega
direktorja do 2018, bi bilo seveda drugače, tako pa smo, kjer smo. Medijska
strategija neposredno na strategijo ustanove pravzaprav ne more tako
vplivati, dokler ni to prevedeno v zakonske in podzakonske akte. Predlog
strategije zapoveduje množico podrobnosti, o katerih bi morala odločati
hiša sama, saj je strokovno bolj kompetentna in bolj odzivna, kot so stranke, parlament in vlada.
Glede na to, da nam zakonodaja nalaga vedno nove obveznosti, finančna sredstva pa so že tako omejena, kje vidite možnosti pridobivanja
dodatnih sredstev, ne samo za programsko produkcijo ampak tudi za
ohranjanje kulturne dediščine? Na eni izmed sej Programskega sveta
ste govorili o digitalizaciji – radijska je praktično zaključena, na vrsti
je digitalizacija televizijskega arhiva. Kako postaviti prioritete?
Opozarjate na eno od bolečih političnih praks, ko gre za urejanje javnih
zadev. Politikom je najmanjši problem v strategijo, zakon ali nacionalni
program zapisati take ali drugačne obveznosti izvajalcev javne službe.
Potem se pa ustavi pri materialnih virih za izvedbo. Ustvari se videz, da je
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ustanova dolžna in tudi zmožna zagotoviti določeno vsebino javne službe,
dejansko pa za to nima pogojev. Politiki si po ‘pilatovsko‘ operejo roke –
odredijo naloge, ne zagotovijo pa sredstev za njihovo izvajanje. RTV-prispevka niso dvignili že od junija 2013! Vprašanje je, kako bi javnost glede
na družbeno ekonomsko situacijo kakršnokoli zvišanje sprejela. Gre za
prakso političnega neupravljanja javnih zadev, ki ogroža in razkraja ves
javni sektor in posledično slabi družbo v celoti.
Glede prioritet pa naslednje. Hiša bi morala imeti toliko poguma, da bi
javnosti jasno in odločno povedala, koliko denarja ima in kaj zmore z njim
realizirati. Glede pridobivanja novih virov – javna služba se prvenstveno
financira iz RTV-prispevka. V redu je, da si prizadeva še del denarja pridobiti na trgu oziroma na druge načine. Ampak, ali so ti viri stalni? Ali je to
sistemski vir za zagotavljanje javne službe? In na kak način tržna dejavnost
vpliva na javno službo? Naj se javna radiotelevizija da prestreliti s komercialnimi vsebinami, ki so v nasprotju z njenim poslanstvom in ki jo vodijo
k profilu komercialk?
RTV Slovenija je leta 2016 uredila področje zaposlovanja stalnih honorarnih sodelavcev. Kako menite, da bo to vplivalo na nadaljnje urejanje kadrovskega področja leta 2017 in 2018 glede na dejstvo, da
je bila večina zaposlenih novinarjev, vseh ostalih kadrov pa je bilo
znatno manj.
V vprašanju ste postavili zanimivo poanto, o kateri pa se boste morali
pogovoriti predvsem sami znotraj hiše. Nekje v dokumentih sem zasledil,
da je takšno zaposlovanje znižalo strošek dela za osem milijonov. Ob dejstvu, da je obseg plačnikov RTV-prispevka tako rekoč konstanten in da je
dokaj konstanten tudi obseg tržnih sredstev, je zdaj ključno vprašanje,
koliko sredstev, pridobljenih na trgu, vračate neposredno v program, kolikšen del pa v kadrovsko, tehnično in ostalo infrastrukturo. Upam si kategorično trditi, da v sam program vlagate premalo. Od kje torej vzeti?
Zmanjšati investicije, zmanjšati strošek dela in druge stroške, povečati prihodke na trgu? To so možnosti ob konstantnem RTV-prispevku. Moramo
pa vedeti nekaj – več kot hiša investira v tehniko in novo infrastrukturo ter
bolj kot se kadrovsko krepi, manj denarja je za program. Ta trend pa prav
gotovo ne bo naletel na pozitiven odziv uporabnikov in je voda na mlin
tistih, ki želijo zmanjšati ali celo ukiniti RTV-prispevek. Stvari so torej kompleksne in jih ni možno reševati na enostaven način. Če pogledate podatke iz obdobja 2010 - 2013, ko ste še merili stopnjo zavzetosti za delo, boste
videli, da je bil odstotek aktivno nezavzetih v hiši bistveno višji od državnega povprečja. To pa veliko pove o odnosu do dela in tudi o izplenu iz
dela. Seveda je treba poudariti, da je delo v mediju maraton, tek na dolge
proge, to ni lirska poezija, kjer pesnik v navdihu napiše mojstrovino. To je
dejansko delo iz dneva v dan in tu se seveda ljudje tudi utrudijo. Ne moreš
biti kreativen štirideset let na polno.
Omenili ste raziskavo iz leta 2010, to je dve leti po tistem, ko smo
postali del javnega sektorja in s tem izgubili tudi nek nabor možnosti motivacije in nagrajevanja ljudi. Menite, da bi morali razmisliti
o tem, da ostanemo del javnega sektorja, ker smo korenček v celoti
izgubili, ali mislite, da to ni ta ključni moment, ko bi bile potrebne
neke spremembe.
Ne upam si špekulirati, kaj bi za zaposlene pomenil izhod iz javnega sektorja. Denar ni edino sredstvo motivacije. Vsega se ne da kupiti. Ljubezni
do dela, strasti in ustvarjalnega naboja se ne da kupiti. Dejstvo pa je, da
lahko hitro pride do uravnilovke. Ljudem, ki bi zmogli dati več od sebe, se
to zdi zamalo in se primerjajo s tistimi, ki delajo manj. Mislim, da bi znotraj javnega sektorja morali najti načine, kako tudi finančno nagraditi
dobro opravljeno delo oziroma sankcionirati nedelo.
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obletnica
Po tistem, ko ste nastopili funkcijo predsednika Programskega sveta
RTV Slovenija ste se že srečali s številnimi delovnimi skupinami. Kje
ste zaznali največ problemov?
Mislim, da so največji problem vaše hiše odnosi. Ne vem, zakaj je temu
tako. Veliko sem delal z vašimi ekipami in moram reči, da so bili super sodelavci. Ljudje z izjemno pripadnostjo projektu; pozitivni, duhoviti, mojstri svojih strok. Ogromno sem se naučil od njih. Večino filmov, ki sem jih režiral,
sem delal z ali za vašo hišo in s sodelavci nisem imel praktično nobene slabe
izkušnje. Ljudje v manjših skupinah so pozitivni in dajo vse od sebe, na nivoju celote se pa ta pripravljenost in zmožnost sodelovanja izgubi v čudno
odtujenih labirintih. Brez občutka pripadnosti, povezanosti, ponosa, poklicnega dostojanstva in pozitivne samopodobe delo hitro postane rabota in
slabo plačana tlaka. Res ne vem, zakaj se je v nekaterih delih te hiše razvila
klima, da se mnogi počutijo, kot da so na raboti. Ne pravim, da vsi, mnogi
pa, zato bi več pozitivne klime hiši izjemno koristilo. Ljudje morajo dobiti priložnosti, da se izkažejo. Kako dati te priložnosti, pa je stvar vodenja in vodstva. Kako vsakemu ponuditi, da bo to, kar zmore, delal z veseljem, z občutkom, da se uveljavlja in raste, ob tem pa dela v svoje in skupno dobro, to je
vprašanje, ki bi si ga vodstvo moralo postaviti vsak dan.

Smeli razvojni koraki najstnika
Multimedijski center RTV Slovenije je v mesecu decembru dopolnil 15 let, za njim je
uspešna pot. Prihodnosti RTV Slovenija si ni mogoče zamisliti brez spleta.

Ko delaš na nekem projektu in ga uspešno zaključiš, si zadovoljen z opravljenim delom in ponosen, da lahko ustvarjaš v takšni sredini in z danimi kadrovskimi, tehničnimi in ne nazadnje tudi finančnimi viri. Zakaj
imamo v javnosti velikokrat negativno podobo kljub odličnim programskim in tehnično vrhunsko izvedenim projektom? Kje vidite problem? Res
je, da ni vse v denarju, včasih že pohvala in lepa beseda naredi veliko …
Človek mora čutiti zadovoljstvo ob opravljanju svojega dela. Vsak dan
grem v službo z veseljem, ker sem zadovoljen s svojim poklicem in delovnim okoljem. Imam to srečo. Dokler je okolje tako, da človeka spodbuja k
temu, kar je dobrega v njem, toliko časa bo v njem rastel in se razvijal.
Vprašanje pa je, zakaj se je v nekaterih segmentih te hiše oblikovalo okolje, ki ne le, da ni spodbudno, ampak je za nekatere celo zatiralsko. Zakaj je
v tem okolju nastal nek samozatiralski moment, to se morate vprašati vi,
ki poznate stvari bolje, kot jih poznam jaz.
Vsi javni mediji in servisi po Evropi se spopadajo z dilemami in pomenom njihovega obstoja, tudi ekonomičnosti in transparentnosti delovanja. Postavljajo se take in drugačne omejitve, prepreke oziroma
pritiski na delovanje javnih medijskih servisov. Kakšno je vaše mnenje o pomenu obstoja javnega servisa na splošno? Ali bomo kot družba na dolgi rok preživeli, če takega servisa ne bomo imeli?
Popolnoma jasno je, da je odgovor ne. Vsi, ki rušijo javno, torej skupno,
prevajajo to v zasebno. S prevodom v zasebno skupnost izgublja nadzor
nad tem, kar se je tiče. Danes govorimo o javni radioteleviziji in o njej celo
soodločamo. Če bo zasebna, bodo lastniki odločali o vsem in nam servirali točno tisto, kar bodo želeli. Takrat ne bo več tega, da je neka oddaja taka
ali drugačna. Taka bo, kot bo odločil lastnik. Pika! Uporabnik bo lahko
samo izbiral med različnimi programi, ki si bodo podobni približno tako,
kot je podobna ponudba v hipermarketih, ne glede na to, kako se imenujejo. To je enako, kot če bi se vprašali, kako bo, ko bomo izgubili eno čutilo. Na nek način so mediji čutila sodobnega slehernika, saj je življenje tako
kompleksno, da ga ne more več zapopasti v njegovi celovitosti. Pri tem pa
ne gre prezreti, da je eno od sredstev družbenega inženiringa tudi manipulacija. Medije se izrablja za manipuliranje množic, volilnih teles, potrošnikov ... Javni servis naj bi bil varovalka pred medijsko manipulacijo oziroma naj bi vsaj zagotavljal nižjo stopnjo manipulacije. Seveda ne mislim, da
je zasebno a priori slabo in manipulativno, a od javnega servisa vendarle
smemo terjati višjo stopnjo verodostojnosti in družbene kohezivnosti.

tekst in foto: uredništvo MMC

Radio in televizija sta bila na RTV Slovenija desetletja edina
kanala, po katerih je naša hiša v svet pošiljala informacije o dogajanju v domovini in svetu. Leta 1984 se jima je pridružil teletekst,
ki je prek televizorjev začel objavljati kratke informacije. Najmlajši
medijski brat pa je leta 2001 postal Multimedijski center, ki je
nastal prav okrog skupine novinarjev, ki je skrbela za teletekst.
MMC je samostojno začel delovati decembra 2001 skladno s
smernicami EBU-ja o večmedijski usmeritvi in delovanju javnih
servisov. Danes je v tej enoti 62 redno zaposlenih ter okrog 20
zunanjih honorarnih sodelavcev. Več kot polovica je ustvarjalcev
vsebin. Glavne naloge MMC-ja so ustvarjanje vsebin za spletno
mesto rtvslo.si, teletekst in mobilne aplikacije, prenosi RTV-programov preko spleta, spletni arhiv in spored, podnaslavljanje za gluhe
in naglušne ter priprava TV-programa Infokanali. MMC prav tako

spremlja razvoj na področju novih medijev in skladno s tem uvaja
nove multimedijske rešitve za celoten zavod.
Spletno mesto rtvslo.si zaseda drugo mesto po branosti med
slovenskimi novičarskimi portali, teletekst dnevno obišče skoraj pol
milijona uporabnikov, mobilne aplikacije RTV Slovenija ima nameščenih preko dvesto tisoč uporabnikov. To so le nekateri od rezultatov, ki uvrščajo RTV Slovenija med vodilne javne radiotelevizije na
področju novih medijev.
Kljub majhnemu finančnemu kolaču, s katerim enota razpolaga,
z mislimi gleda v prihodnost. Vodja MMC-ja mag. Luka Zebec je
med številnimi projekti spregovoril o novi storitvi hibridne televizije: »Korak po korak nadgrajujemo platformo RTV 4D, funkcionalnosti arhiva in sporeda ter mobilne aplikacije. Izboljšujemo
dostopnost vsebin, v prihodnjih mesecih bo deloma nadgrajen
sistem podnaslavljanja za gluhe in naglušne. Letos bodo vidni tudi
rezultati prenove spletnega mesta rtvslo.si, po pripravah zdaj prehajamo v operativno izvedbo.«
Uredništvo želi v prihodnosti dati večji poudarek na vsebine na
družabnih omrežjih. »Želimo krepiti vsebine za mlade. Še naprej
bomo uvajali nove spletne formate in vizualizacije vsebin.
Kakovostne lastne vsebine bodo ostale stalnica, prav tako skupni
projekti z radiem in televizijo. Tukaj so nam za zgled nekateri uspešno izvedeni projekti v letošnjem letu: Planica, Pesem Evrovizije,
ameriške volitve in obletnica osamosvojitve Slovenije,« Zebec
poudarja pomen sinergije.
»V načrtu je odpreti prostor za več raziskovalnega novinarstva
na spletu, tudi ob večji vlogi MMC-ja. Primer Ekstravisorja, ki so ga
zagnali kolegi s televizije je pokazal, da je to prava smer. Moje
mnenje je, da je treba na tem bolj sistemsko delati, na tem področju imamo kot hiša, ki je močna na treh medijih, skupaj še veliko
večji potencial. Glede na to, kako pomembno vlogo na vseh
področjih imajo danes nove tehnologije in novi mediji, bi MMC
vsekakor moral biti še bolj dejaven, kar posledično pomeni več
sredstev. S podporo vodstva in programskega sveta si v letu 2017
obetamo nekoliko boljši položaj, še več pa, upam, v prihodnjih letih
– zaveza o krepitvi novih medijev je zapisana tudi v predlogu strategije RTV Slovenija 2017 - 2021,« je še povedal Zebec.
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tekst: Ana Rozman, foto: Ivan Merljak

ARS na 32. Slovenskem knjižnem sejmu
Konec novembra je v ljubljanskem Cankarjevem domu potekal 32. Slovenski knjižni
sejem. Na njem je že tretje leto zapored sodeloval tudi 3. program Radia Slovenija,
program ARS. Tako kot lani, smo imeli tudi tokrat na sejmu Arsov sejemski studio
z neposrednimi prenosi oddaj. Obiskovalci sejma in poslušalci pred radijskimi sprejemniki so lahko med drugimi poslušali oddaje Arsov forum, Razgledi in razmisleki,
Glasovi svetov, Izšlo je, Sledi večnosti, Izbrana proza, Gremo v kino, Kulturna panorama in Tretje uho. Posebnost letošnjega sejma je bil Literarni večer z naslovom Valovi kratkih zgodb, na katerem smo predstavili knjigo nagrajenih zgodb ob 25-letnici natečaja programa ARS ter odrsko-zvočni performans z naslovom Radio Tesla
in zgodba o otroku svetlobe.
32. knjižni sejem so odprli v torek, 22.
novembra. Odprtje sta zaznamovala govor
italijanske avtorice, založnice in režiserke
Elisabette
Sgarbi
in
podelitev
Schwentnerjeve nagrade za prispevek k
založništvu. Prejel jo je dr. Lojze Gostiša,
93-letni znanstvenik, urednik in založnik.
Naš neposredni prenos smo začeli s prvo
oddajo iz cikla Zvenenje živalskega sveta v
glasbi – zoologija. V nadaljevanju smo
predstavili nove mladinske izdaje ZKP RTV
SLO Zmaj v Postojnski jami. Mojca Menart
se je pogovarjala z Milanom Deklevo in
Jako Puciharjem.

V sredo, 23. novembra, je na
Pisateljskem odru potekal Arsov forum z
naslovom Literatura skozi računalniške
igre. Gostje Janez Strehovec, Aljoša
Harlamov, Sergej Hvala Sneti in Matjaž
Ropret so se spraševali, ali lahko literarne
zgodbe pridejo do bralcev tudi prek računalniških iger. Pogovor je vodil Aleksander
Čobec. Popoldne in večer sta bila posvečena italijanskemu pisatelju in novinarju
Paolu Rumizu. Najprej se je z njim pogovarjal odgovorni urednik Matej Venier,
zvečer pa je bil na sporedu še Literarni
večer z naslovom Paolo Rumiz: Manifest
popotnika.
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Četrtkovo popoldne sta zaznamovali tudi oddaji Glasovi svetov
in Izšlo je. V prvi je Goran Dekleva z gosti Agato Tomažič, Andrejem
Blatnikom in Dušanom Jelinčičem razmišljal o žanru literarni potopis. V drugi pa je pisatelj Miha Mazzini v pogovoru z Markom Goljo
predstavil svoj novi roman Zemljevidi tujih življenj.

Četrtkov večer je bil v Arsovem sejemskem studiu posvečen
dvema tradicionalnima sejemskima nagradama in sicer nagradi za
najboljši prvenec in nagradi Radojke Vrančič za mladega prevajalca. Tina Kozin se je pogovarjala z nagrajenkami Metko Lampret,
Tanjo Petrič in Diano Pungeršič.

V petek popoldne smo neposredno prenašali oddajo Studio ob
sedemnajstih. Tema je bila Kaj pomeni biti literarna ustvarjalka danes.
O tem so govorile pesnica Anja Golob, pesnica in esejistka Meta Kušar,
pesnica in literarna kritičarka Barbara Pogačnik ter pisateljica in prevajalka Suzana Tratnik. Z njimi se je pogovarjal Marko Golja.

Valovi kratkih zgodb je naslov knjige, v kateri so zbrane najboljše kratke zgodbe natečaja programa Ars, ki letos praznuje 25 let.
Predstavili so jih na literarnem večeru, ki sta ga pripravila režiser
Alen Jelen in dramaturginja Saška Rakef. Odlomke iz nekaterih
nagrajenih zgodb so prebrali igralci Nejc Cijan Garlatti, Robert
Prebil, Lara Janković in Vesna Jevnikar.

Sobotno dopoldne je bilo namenjeno oddaji Naši umetniki pred
mikrofonom, v njej je Tesa Drev gostila fotografa Jaka Babnika.
Predstavili smo tudi vsebino projekta Skozi prostor in čas, ki nastaja
ob 50-letnici oddaje Slovenska zemlja v pesmi in besedi. Slišali smo
balado Mrtvec pride po ljubico, ki jo je zapela Anica Lazar in novo
skladbo Alda Kumarja Slovenska suita za simfonični orkester. Oddajo
je pripravila Simona Moličnik.

Eden izmed vrhuncev Arsovih dogodkov na knjižnem sejmu je bil
sobotni odrsko-zvočni performans Radio Tesla in zgodba o otroku
svetlobe. Scenarist in režiser je bil Igor Likar, večer pa so sooblikovali
še Miha Zor, Igor Velše, Jure Longyka, Brane Grubar in drugi. V dogodku Radio Tesla in zgodba o otroku svetlobe so ustvarjalci v prostoru
domišljije s pomočjo zvokovnih in mrežnih transmisij izvedli »glasbene sanje« in spletli zvočno podlago za priklicane zvoke.
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tekst: Ambrož Kvartič, foto: Igor Velše

Kristalni mikrofon 2016
V sredini novembra so člani Društva radijskih in televizijskih napovedovalcev Slovenije v Studiu 26 Radia Slovenija pripravili slovesnost ob svojem stanovskem prazniku
– prireditev Kristalni mikrofon 2016.

Na njej so po treh letih znova podelili nagrado Kristalni mikrofon za dolgoletno prizadevanje, dosežke in odličnost na napovedovalskem področju, ter priznanje Ane Mlakar za obetavnega mladega napovedovalca oziroma napovedovalko. Slednjega je letos prejela Jasmina Bauman z Radia Maribor, Kristalni mikrofon za
življenjsko delo pa je šel v roke Marie Pfeiffer, dolgoletne napovedovalke italijanske narodne manjšine na Radiu Koper–Capodistria.
Med podelitev nagrad in doživeta zahvalna govora obeh nagrajenk so svojo glasbeno ustvarjalnost spletli Boštjan Gombač in
člani Big Banda RTV Slovenija pod vodstvom Lojzeta Krajnčana,
napovedovalskemu poklicu prilagojene humoristične vložke pa
Tilen Artač in Jure Mastnak. Prireditev je povezoval Miha Zor, prejemnik priznanja Ane Mlakar leta 2013.
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varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev

tekst: SZJ, foto: Urban Štebljaj

Angažiran zagovornik najvišjih
programskih standardov v službi javnosti
Ilinka Todorovski je bila 19. januarja 2017 za petletno obdobje imenovana na mesto
varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija. Po Miši Molk in Ladu Ambrožiču je Ilinka Todorovski tretja varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija.

Ilinka Todorovski, rojena 1966 v Novem mestu, je novinarka s tridesetletnim stažem. Večji del poklicne poti je prehodila na RTV Slovenija, s premorom med letoma 2006 in 2011, ko je bila časopisna novinarka pri poslovnem
dnevniku Finance. Na Televiziji Slovenija je nazadnje urejala oddajo Tarča in
pripravljala projekt regionalnega pasu Po Sloveniji. Pred tem je bila med drugim dopisnica RTV Slovenija iz Zagreba 1993-2001), urednica Uredništva
dnevno-informativnih oddaj TV Slovenija (2002-2006) in vodja velikih projektov, kot so denimo volilne oddaje. Je dobitnica stanovskega priznanja
Consortium Veritatis /Bratstvo resnice (2000). S Silvinom Jermanom je napisala knjigo Slovenski dom v Zagrebu 1929-1999, s Petro Sovdat pa knjigo
Vsa življenja Igorja Bavčarja.

Nova varuhinja v viziji napoveduje
angažirano posredovanje med uporabniki
in ustvarjalci RTV vsebin, zagovorništvo
najvišjih standardov javnega medijskega
servisa, neposredno in argumentirano
obravnavo utemeljenih pritožb, zavezni-

štvo z gledalci, poslušalci in bralci spleta, ki
upravičeno zahtevajo odličen program,
aktivno sodelovanje v oblikovanju sistemskih rešitev, ki bodo še jasneje opredelile
javno poslanstvo ustvarjalcev RTV programov, s tem pa zmanjšale obseg kršitev,

nepravilnosti in pomanjkljivosti, ki uporabnike odvračajo od javnega servisa.
»Farsa za naivneže in fikus v nacionalkini dnevni sobi ali angažiran zagovornik
najvišjih programskih standardov v službi
javnosti. Dve skrajnosti v razumevanju
instituta varuha pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija, kakor sta se izkristalizirali v komentiranju dosedanje prakse,
najbolje nakazujeta tudi dve povsem
nasprotni smeri možnega nadaljnjega razvoja. Prva kliče k ukinitvi instituta, druga k
upoštevanju in krepitvi njegove dejanske
vloge. Prepričana sem, da v času vsesplošnega zmanjševanja zaupanja v javne storitve in ob neprikritih poskusih razgradnje
javnih družbenih servisov RTV Slovenija
institut varuha, kot enega od vogalov, ki
podpira zavezanost javnosti, potrebuje še
bolj kot kadar koli prej,« je varuhinja med
drugim zapisala v svoji viziji, s katero je
prepričala člane Programskega sveta RTV,
ki so ji med devetimi kandidati namenili
največ glasov.
V februarskem pogovoru z uporabniki
MMC je varuhinja izpostavila, da bo njena
prednostna naloga odpiranje komunikacijskih kanalov in kultura dialoga med uporabniki in ustvarjalci. Zapisala je tudi, da so
nenehno samospraševanje, popravljanje
na bolje in prilagajanje novim družbenim
zahtevam, verjetno ključ, da se ugled javnega medija spet utrdi ali povrne. Na vprašanje, kakšne pa sploh so gledalčeve pravice, pa je odvrnila, da so to dostopnost storitev, raznovrstnost, pluralnost, verodostojnost, povezovalnost, univerzalnost
vsebin, tudi prilagojenih za različne uporabnike ter mnoge druge.

Varuhinja pravic gledalcev in
poslušalcev bo v interni reviji Kričač
imela od prihodnje številke stalno
rubriko. Vabljeni k prebiranju.
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Preživetje odvisno
od podpore naših uporabnikov
Financiranje javnih servisnih medijev je trd oreh skoraj vsepovsod, ponavljajoče se polemike okoli tega niso nikakršna slovenska posebnost, marveč stalnica, ki spremlja utrip
vseh sodobnih družb.
Odnos do družbene nadstavbe, kamor
sodijo tudi mediji, opredeljujejo prostor, okoliščine in vse bolj dinamične družbene spremembe. Zato vprašanje javnih medijev ni
nikoli »dokončno rešeno« in »nesporno opredeljeno«, saj se mora vedno znova prilagajati
izzivom, potrebam in spremembam v okolju.
Seveda pa so zategadelj tudi vedno znova
pod udarom vseh mogočih interesov, ki se jih
skušajo polaščati.
Poleg političnih, gospodarskih in kulturnih
igrajo pri medijih pomembno vlogo tudi tehnični in tehnološki vidiki, tehnični napredek
vsiljuje, pa tudi omogoča, vedno nove vsebinske pristope, ki zahtevajo čedalje hitrejše
in pogostejše upravljavske in organizacijske
prilagoditve. Kdor zamudi vlak, utegne izgubiti tudi stik s prihodnostjo.
Medij in okolje
Mediji, čeravno so sredstvo komunikacije,
ki načeloma ne pozna meja, nagovarjajo in
odsevajo predvsem njihovo neposredno
okolje. Zato zanje ni obče predpisanih pravil in modelov, kaj šele enotne čezmejne
zakonodaje. Normativi in standardi, ki
veljajo za medije, so predvsem deontološki.
Ker deluje večina medijev po tržnih zakonitostih, jih večinoma uravnava trg. Izjema so
le javni mediji, ki naj bi bili družbeni korektiv tržne dejavnosti. Zato sodobne družbe
tudi njihovo financiranje urejajo na posebne načine, ki nalašč odstopajo od občih
tržnih zakonitosti.
Dualni sistem
V Evropi se je uveljavil teorem, ki opredeljuje vlogo denarja v medijih. Komercialni in
tržni ponudniki storitev se odločajo o vsebinah premosorazmerno z zaslužkom. Vsakdo
išče »svojo nišo«, vendar je vsebina le sredstvo za zaslužek in čim večji iztržek (profit).
Denar je torej edini cilj in namembnost tržne
medijske dejavnosti.
Pri javnih medijih je denar le sredstvo, cilj
pa je vsebina kot korektiv takšnemu trgu.
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GRAF 1: Države z naročnino (1 januar 2016)

GRAF 3 Delež naročnine/prispevka per capita od BDP (2010-2015)

tekst: Boris Bergant, grafi: EBU

Javni mediji naj bi zadovoljevali osnovne
potrebe po zagotavljanju uravnoteženih in
hkrati vrhunskih storitev »informiranja,
izobraževanja in razvedrila«, kakor jih je pred
90 leti utemeljil »prvi javni servis BBC« (po
analogiji vsakomur dostopnega šolstva,
zdravstva, sodstva in kar je podobnih temeljnih dejavnosti za delovanje urejenih in
demokratičnih družb). Zato mora vsaka družba znotraj pravnega reda najti najprimernejšo rešitev za njihovo nemoteno, a konsen-

zualno delovanje. Predpisanih modelov ni,
obstajajo le dobre in slabe prakse.
Javni servis kot branik demokracije
Po burnih dogodkih in krvavih izkušnjah
zadnjega stoletja so postale človekove pravice, svoboda izražanja in vladavina prava
merilo za demokratičnost družb. Hkrati z razširjanjem pravic je sodobni svet omejil njihovo izkrivljanje in zlorabljanje (šovinizem, hujskaštvo, klevetanje, sovražni govor itd.).

GRAF 2: Višina letne naročnine/prispevka (EUR, PPS, 2015)

GRAF 4 Delež naročnine/prispevka v BDP per capita

Prek portala MojRTV vam vsak
ponedeljek ponujamo Medijski
kalejdoskop, ki vsebuje novice,
članke in podatke o utripu javnih
medijev v Evropi in svetu. Posebno
pozornost namenjamo dogajanju v
javnih medijskih servisih. Do
Medijskega kalejdoskopa lahko
dostopate
prek
povezave
mojRTV/Dogodki in novice/Medijski
kajedoskop, naj pa opozorimo tudi
v vsakotedenskem E-časopisu, ki
ga pošiljamo iz naslov Med nami.

Kljub temu da ostajajo mediji in način
komuniciranja domena notranjih zakonodaj
(saj gre za različne kulture in omike, za ohranjanje , negovanje in razvijanje specifičnih –
tudi jezikovnih – identitet), pa so mednarodne konvencije in priporočila (zlasti Sveta
Evrope) in drugi mednarodno obvezujoči
instrumenti (za članice in kandidate EU na
primer Amsterdamski protokol) vendarle
dovolj natančno opredelili posebno funkcijo
javnih medijskih servisov. Skrb za njihov
nemoten in neodvisen, predvidljiv in vzdržen
obstoj in razvoj, ni le dobra volja držav in
vlad, marveč ena njihovih temeljnih obveznosti.
Po nekaj letih pritajenosti in zapečkarskega opazovanja mednarodne skupnosti, ki je
le bolj ali manj opazovala ogrožanje in
demontažo poslanstva javnih servisov (primeri Portugalske, Italije, Madžarske, Grčije)
so odzivi na novejše zaplete na Poljskem,
Hrvaškem in v Romuniji vsekakor oznanili
aktivnejši odnos mednarodne politične in
strokovne skupnosti. Zaviranje medijske
tranzicije v vzhodni Evropi je postalo predmet in primer, ki navdihuje nove normative
»direktive« EU kot tudi odzivanje mednarodnih sodišč (Sodišča za človekove pravice v
Strasbourgu in Beneško komisijo ).
Naročnina proračun
Večina javnih servisov v Evropi se financira iz posebnega namenskega vira: naročnine
ali prispevka (licence-fee). Ta predstavlja dve
tretjini vseh prihodkov javnih servisov. V 29
od 56 držav iz katerih so članice Evropske
radiotelevizijske unije EBU financirajo javni
servis iz takšnega vira. Naročnina je najbolj
razvita v zahodni Evropi, pobirajo jo v 17 od
28 državah EU ali v 61 % držav EU. V povprečju plačuje evropsko gospodinjstvo
mesečno 11 evrov prispevka za javni servis.
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Povprečje letnega prispevka v članicah EBU
je 137,19 evrov , v članicah EU pa 136,32
evrov. Ali prikazano drugače: za financiranje
javnih servisov gre v Evropi v povprečju 0,53
% bruto domačega proizvoda na prebivalca.
Seveda pa obstajajo razlike v višinah naročnine, ki so odvisne od materialnega stanja
družb. Tako Švicarji, ki so rekorderji, plačajo
letno kar 433 evrov naročnine, Albanci pa le
5,39 evrov. Slovenija je s 153 evri nekje v sredini. Kar zadeva delež BDP, največ naročnine
odštejejo v Bosni in Hercegovini (1,25 %) in
med evropskimi članicami EBU (obstajajo še
zunajevropske – arabske države, ki so v uniji,
ker sodi Sredozemlje v tako imenovano
evropsko radiodifuzno območje) Portugalska
z 0,18 %.
Naročninski model financiranja (v nekaterih primerih je to edini vir, v drugih pa
večinski, skupaj s prihodki iz oglaševanja in
marketinga, povprečno razmerje je 75 % :
25 %) je najstarejši in po splošnem prepričanju doslej najboljši in najučinkovitejši, saj
najbolje ponazarja odnos in namembnost
javnega servisa. Njegova dejavnost je
namreč izključno namenjena državljanom.
Ti s prispevki torej neposredno podpirajo
svoj servis. Načeloma je razmerje dolgoročno, način pobiranja pa avtomatičen, kvečjemu podvržen korekcijskim parametrom
inflacije. Arbitriranje (vpliv politike) je
neprimerno manjše kot pri drugih modelih.
S tem je potencialno večja neodvisnost javnih servisov.
Naročnina ni bila nikoli opredeljena kot
prispevek, ki je premosorazmerno odvisen od
obsega poslušanja ali gledanja, saj gre za
generalistično storitev z vsebinami, ki naj bi
nagovarjale različne potrebe in okuse.
Prispevka tedaj ni mogoče zamenjevati s
ponudbo komercialnih storitev, ki so večinoma specializirane in se bodisi financirajo s
pomočjo oglaševanja bodisi z novodobnim z
modelom plačljive storitve (pay TV) ali celo
plačilom po obsegu (pay per view ). Te
ponudbe so po vsebini in namembnosti
neprimerljive.
Proračunsko financiranje – pomanjkanje
in negotovost
Prevladujoč model v vzhodni Evropi je
model financiranja javnih servisov iz državnih proračunov. Za razliko od zahodnoevropske tradicije v nekdanjih socialističnih državah niso uveljavili neposrednega plačevanja
naročnine, to vlogo (in z njo močan nadzor)
je opravljala država. Takšno financiranje so
prevzeli tudi v tranziciji iz nekdanjih državnih
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v javne servise in se soočili z neslutenimi
težavami. Proračunsko financiranje se je v
praksi izkazalo za neustrezno: glede na
gospodarsko moč in materialne omejitve je
praviloma nezadostno ter kvečjemu in
komajda zagotavlja preživetje. Povrhu tega
onemogoča predvidljivost in dolgoročnost
(vključno s tehnološkim razvojem) javnega
servisa, ki je v takšnih pogojih odvisen od
neskončnih, pretežno brezplodnih pogajanj
in dogovarjanj, obenem pa je izpostavljen
neposrednemu političnemu pritisku in vplivu.
Seveda bi se dalo model proračunskega
financiranja urediti tudi drugače – stabilnost
bi lahko zagotovili z avtomatizmom in v
odvisnosti od rasti BDP (namesto od prevladujočega modela deleža tekočega proračuna,
ki je nezanesljiv vir, posebno če je prepuščen
milosti in nemilosti političnih interesov in
vplivom/lobiranjem komercialnih tekmecev).
V zadnjih letih so se proračunskega financiranja oprijeli tudi na Nizozemskem in v Španiji – s podobnimi negativnimi posledicami.
Ozadje groženj
Težnje in grožnje z ukinjanjem sistema
naročnine se periodično pojavljajo tudi v
tradicionalnih naročninskih okoljih. V glavnem jih propagirajo populistične politične
stranke in gibanja, ki skušajo s tem uveljaviti svoj politični ali vsebinski vpliv na javni
servis. Praviloma gre za obliko pritiska in
vsiljevanja specifičnih paradigem. Gre pa
tudi za poskuse spreminjanja namembnosti
in poslanstva javnega servisa, ki ga skušajo
podrediti določenim ideološkim in vsebinskim vzorcem. Argumentacija – češ, ne gledam teh programov in zavračam obveznost,
da jih financiram – izraža temeljito nerazumevanje funkcije javnega servisa, ki mora
biti kritično ogledalo družbe in spodbujevalec dialoga, ne pa vsebinska samopostrežba
in trobilo istomišljenikov. Morebitnega
nezadovoljstva z vsebino ni mogoče urejati
s spreminjanjem in podrejanjem sistemov,
marveč z njihovo kakovostno in času primerno preobrazbo. Novodobni spremljevalci takšnih namer so tudi demonstrativni
primeri pozivanja k neplačevanju zakonsko
uveljavljenih dajatev (kot oblike državljanske nepokorščine), ki jih (ne zgolj v
Sloveniji) izvajajo in spodbujajo celo vrhunski politiki in parlamentarci - kar je seveda
posmeh pravni državi in demokraciji.
Brez sprememb ni prihodnosti
Nesporno dejstvo pa je, da se medijsko,
družbeno in tehnološko okolje spreminja in

TV produkcija
da bo za stabilno prihodnost javnih servisnih
medijev potrebno najti času (bolj) primerne
in morda za zdaj še nepredstavljive rešitve.
Na tehnični ravni se opredeljevanje smisla
in načina pobiranja naročnine že prilagaja:
namesto lastništva sprejemnikov kot osnove
za naročninsko obveznost, prehajajo na
opredelitev prispevka v zameno za dostop do
vsebin prek vseh obstoječih in bodočih nosilcev, potemtakem kot nekakšno univerzalno
dajatev za zagotovitev osnovnega medijskega servisa. Zaradi zagotavljanja neodvisnosti,
samostojnosti in nujne razvojne perspektive
ostaja model posebne, davku podobne dajatve, ki pa je ločen od klasičnega davčnega
sistema. Ker praktično zajame sleherno
gospodinjstvo (razen, če lahko dokaže, da
nima pristopa do nobene od platform),
zagotovi posodobljeno opredeljena dajatev
večji krog plačnikov in s tem znatno zniža
višino posamičnega prispevka. Na Finskem
so uveljavili sistem individualnega odmerka,
ki je sorazmeren določenemu deležu od
dohodnine in tako vnaša tudi prvino socialne pravičnosti.
Vsekakor vse primerjave med naročnino
oziroma prispevki za javne servise in uveljavljenimi ceniki za plačljive storitve (kabelska
TV, plačljive storitve na zahtevo) izkazujejo,
da je višina naročnin javnega servisa znatno
nižja in praviloma bogatejša. Nedavna EBU
študija o korelaciji javnega servisa in družbenih okolij ugotavlja, da so v državah, kjer je
per capita financiranje javnih servisov višje,
medijske svoboščine večje, trdnejše je zaupanje v javni servis, manjša je korupcija,višja je
udeležba na volitvah in večja je družbena
relevantnost medija.
Brez vizije ni misije
Članice EBU so leta 2013 poslanstvo javnega servisa, s katerim se razlikuje od drugih
medijev, opredelile s šestimi načeli: univerzalnost, neodvisnost, odličnost, raznolikost,
odgovornost/ odprtost in inovativnost.
Mnoge so še daleč od njihove celovite uresničitve, toda le vztrajno približevanje tem
načelom zagotavlja varno prihodnost javnega servisa. To je odgovornost nas samih,
naša domača naloga, ki nam je ne more
odvezati noben sistem financiranja in nihče
od zunaj.
Zlasti pa je preživetje odvisno od neposredne pritegnitve in podpore naših odjemalcev, s katerimi moramo vzpostaviti pristnejše in ne le formalne vezi, nove prijeme in
jim zagotoviti ne le posredni, marveč tudi
dejanski vpliv na medij.

tekst: Katja Pečaver, foto: Katja Kodba

Zagotavljanje mednarodnega TV
signala nam krepi ugled v svetu
Pokljuka je decembra v osrčju svojih gozdov gostila najboljše biatlonce na svetu. V idiličnem vremenu se je v treh dneh zvrstilo šest tekem svetovnega pokala, na katerih
je bila Televizija Slovenija proizvajalec mednarodnega TV-signala (host broadcaster).
ekipa je morala delovati homogeno, ključni
akterji predpriprav pa so bili tehnični vodja
projekta, glavni tonski mojster, glavni snemalec in režiser prenosa. Med pripravami so
se postavili tudi natančni tehnični načrti
posameznih povezav (avdio, video, optika,
energija, prenosne poti).
Televizija Slovenija se pri vsakokratni produkciji mednarodnega TV-signala drži strogih
standardov, ki jih pred njo postavljajo mednarodna smučarska organizacija in lastniki
televizijskih pravic. Osnovna vodila so kakovost, najvišji profesionalni standardi in spoštovanje končnega uporabnika naših storitev,
torej gledalk in gledalcev.
Jože Knez
Pokljuka je bila prva postojanka v letošnji
zimski sezoni, kjer smo bili proizvajalec mednarodnega TV-signala. To pomeni, da smo
proizvedeni signal preko satelitov poslali
vsem medijskim družbam po svetu, ki imajo
pravice za predvajanje teh vsebin. V prihodnjih tednih in mesecih zime so Pokljuki sledile še naslednje tekme na slovenskih prizoriščih: Zlata lisica na mariborskem Pohorju,
deskanje na snegu na Rogli, ženski smučarski
skoki z Ljubnega, svetovni pokal v moškem
alpskem smučanju v Kranjski Gori ter smučarski poleti iz Planice.
Prav o Planici nam je Jože Knez, vodja TVprodukcije povedal … »da je s strani FIS-a že
več let zapored ocenjena kot najboljši televizijski prenos sezone. To nam omogoča sodelovanje na svetovno najzahtevnejših televizijskih projektih. Dobro izvedeni projekti nam
prinašajo ugled v svetu, po kakovosti se pri
proizvodnji mednarodnega signala lahko primerjamo z bistveno bogatejšimi televizijskimi
hišami v Evropi.«
Decembrski prenos šestih tekem s Pokljuke
je predstavljal najbolj obsežen projekt te
zime, saj je zaradi posebnosti terena ter s tem
povezanih razdalj eden najtežje izvedljivih
prenosov. Priprave na tako velik projekt so se
začele že bistveno prej in so bile ključne za
dobro izvedbo projekta. Celotna televizijska

Dejan Čretnik
Režiser prenosov biatlonskih tekem na
Pokljuki je bil Dejan Čretnik. Pravi, da biti
»host broadcaster« pomeni »mednarodno priznanje, da smo sposobni in usposobljeni
korektno narediti televizijski prenos najvišje
ravni biatlonskih tekmovanj. RTV Slovenija pri
tem uživa zaupanje ostalih produkcijskih hiš
v svetu, EBU Združenje javnih evropskih
medijskih servisov, IBU Mednarodne biatlonske zveze in organizatorja tekem za svetovni
pokal na Pokljuki.«
Za televizijski prenos so uporabili tri velika
reportažna vozila, ki delujejo v visoki ločljivosti (HD-resoluciji) in dve manjši sistemski

Fotoreportažo s tekem na
Pokljuki, Zlate lisice na mariborskem Pohorju, Rogle in z Ljubnega
si lahko ogledate na 39 in 40 strani Kričača.

vozili, opremljeni s strežniki za predvajanje
počasnih posnetkov. Uporabili so kar 27
kamer in več kot 70 mikrofonov.
Pripravili so tudi zanimiv studijski program
v ciljnem izteku, od koder so se oglašali s
sogovorniki in izjavami tekmovalcev po
tekmi.
Kako narediti športne prenose zanimive za
gledalce, je vedno velik izziv za celotno televizijsko ekipo, predvsem pa za režiserja. Ta
mora med drugim dobro poznati pravila
športne discipline, ki jo pokriva, tekmovalke
in tekmovalce in potek tekmovanja. Poznati
mora pravila televizijskega pokrivanja, tehnologijo, stare in nove trende. Režiser določi
način dela, postavi filozofijo pokrivanja
dogodka in naredi načrte postavitve kamer.
Dejan Čretnik nam je ob tej priložnosti
pojasnil specifiko svojega dela in svoje zadolžitve pri prenosu biatlonskih tekem s
Pokljuke: »Ko govorimo o delu režiserja na
prenosu v reportažnem avtu, je za vse prenose značilno, da režiser daje ukaze posameznim profilom sodelavcev o tem, kaj želi prikazati na ekranu. Režiser mora biti pozoren na
pravočasnost prikaza, smiselnost prikazovanja, estetiko in ritem spreminjanja slik ali
sekvenc. Zame osebno je ritem najpomembnejši element televizijskega prenosa, ki odločilno vpliva na percepcijo in ugodje televizijskega gledalca. Vendar le takrat, ko vsak
posameznik v svoji ekipi korektno opravi
svoje delo.«
Glede na vse, kar je bilo prikazano na
Pokljuki, lahko z gotovostjo zapišemo, da
optimistično zremo v prihodnje dneve in
tedne, saj znamo in zmoremo. Tudi na najvišji mednarodni ravni.
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koncert Vala 202

tekst: Jure Longyka, foto: Alan Orlič Belšak

Izštekanih 10 – Sounds of Slovenia
Na decembrskem koncertu Vala 202 IZŠTEKANIH 10: SOUNDS OF SLOVENIA je nastopilo skoraj 50 glasbenikov, izvedli so 24 skladb, ki so bile aranžirane in izvedene
povsem na novo, posebej za to priložnost.

»Večer je postavil letvico zelo visoko. Koncert, ki ga
lahko brez slabe vesti in kančka dvoma označimo za
enega koncertnih dogodkov leta.«
(Matic Slapšak, Vklop)

obletnica

tekst: Stane Kocutar, foto: arhiv RTV SLO

60 let oddaje
Mariborski feljton Radia Maribor
Ob lanskem Dnevu RTV Slovenija je minilo tudi natanko 60 let od takrat, ko je bila
28. oktobra 1956 na sporedu Radia Maribor prva oddaja Mariborski feljton. Gre za
najstarejšo oddajo regionalnega radijskega programa, ki so jo v prarazličici vsebinsko
zasnovali sredi petdesetih let minulega stoletja.

Jože Jagodnik kot voditelj javnega Mariborskega feljtona v mariborski Unionski dvorani,
decembra 1975.

»Združitev dveh zanimivih glasbenih pristopov, radijske
oddaje Izštekani in vokalno-instrumentalnega orkestra
Sounds of Slovenia, je bila kronana z uspehom... Ta izjemen festival slovenske popevke je trajal skoraj tri ure...
Ne sliši se pogosto takšnega nabora izvrstnih glasbenikov... To je vzorčna slovenska glasbena ponudba, ki bi jo
država lahko bolj organizirano podprla in tržila.«
(Zdenko Matoz, Delo)
Ekskluzivna izdaja javne radijske oddaje Izštekani je ponudila
prenovljene, okrepljene, nenavadne, nepričakovane, skratka maksimalno izštekane izvedbe več kot dvajset znanih slovenskih skladb,
ki so jih poslušalci zadnja leta poslušali na radijskih valovih. Poleg
novih aranžmajev je bila glavna izštekana posebnost, da so pevce
in skladbe pomešali, velike večine sicer znanih skladb niso peli
izvirni pevci.
Umetniški vodja podviga je bil skladatelj in multiinštrumentalist
Janez Dovč, krmilo prireditve je bilo kot vedno v rokah Jureta
Longyke. Nove aranžmaje so prispevali Janez Dovč, Jani Hace,
Klemen Kotar, Goran Krmac, Robi Pikl in Gregor Volk, velika zasluga za novo glasbeno podobo znanih pesmi pa gre vsem glasbenikom, predvsem jedru zasedbe, ki so ga sestavljali legendarnih
Elevatorsi Jani Hace, Robi Pikl, Sergej Ranđelović in Davor Klarič.
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»Izštekanih 10: Sounds of Slovenia pod črto ni za šimfat. Če so pritegnili in omehčali še mene kot večnega
dvomljivca in glasbenega mrzlokrvneža, potem je že bilo
nekaj na tem. Treba je namreč ceniti ta trud za popularizacijo kvalitetne domače popularne glasbe in za brisanje
kreativnih in na splošno kulturnih meja med glasbeniki.«
(Marko Crnkovič, Fokuspokus.si)

skovalcev, z njimi so bili poslušalci Vala 202, ki je koncert neposredno prenašal. Neposredni video prenos prek Valove strani na
Facebooku si je v živo ogledalo prek 13.000 gledalcev, do danes pa
že prek 16.000.
Partner projekta Izštekanih 10: Sounds of Slovenia je bilo združenje SAZAS.

Saša Veronik med oglašanjem z Mariborskega Pohorja leta 1976.
Šlo je za tedaj nov radijski pristop, ki je
poslušalcem ponudil skrbno pripravljene
aktualne teme – mnoge prav po njihovih
namigih in pobudah.
Prav ta oddaja je med prvimi v takratnem
jugoslovanskem prostoru omogočala tudi
telefonsko vključevanje poslušalcev (v poznih

šestdesetih letih je na primer obstajala redna
rubrika pogovorov s takratnim županom oziroma predsednikom skupščine občine
Maribor Mirkom Žlendrom). Po šestih mesecih so resnejšim temam dodali še približno
20-minutni vedri del oddaje, v katerem so s
šaljivimi, danes bi rekli kar stand-up vsebina-

mi nastopali prvaki Slovenskega narodnega
gledališča Maribor, med njimi legendarni
Arnold Tovornik – Štef, Janja Baukartova,
Janez Klasinc, Angelca Jenčič – Jankova,
Volodja Peer, Rado Pavalec, Marjan Bačko in
drugi. Pri nastajanju humoristične rubrike so
sodelovali tudi »oče« Totega lista Božo
Podkrajšek, pisatelj Drago Vresnik in drugi.
najbolj jo je s svojimi prispevki in dolgoletnim
uredniškim delom zaznamoval Srečko Golob
– Seci, ki je leta 1978 na tradicionalnem srečanju jugoslovanskih RTV medijev na Ohridu
prejel prestižno vsejugoslovansko nagrado za
humorno-satirična besedila.
Pobudnik Mariborskega feljtona je bil
tedanji odgovorni urednik Jože Kušar, uredniško pa je vajeti prevzela ekipa, ki jo je vodil
prvi urednik Roman Lobnik. Oddaja je kmalu
postala ena najprepoznavnejših, njena umestitev v program – v nedeljo točno opoldne –
pa je povzročila, da sta se v številnih družinah
v eno povezala– nedeljsko kosilo in oddaja
Mariborski feljton. 11. maja 1975 so ustvarjalci v Unionski dvorani v Mariboru pripravili
tisočo oddajo in se tako predstavili tudi gledalcem v dvorani. Projekt so ponovili pred silvestrovim leta 1977, ko sta Saša Veronik in
Jože Jagodnik pripravila posebno oddajo v
živo, s katero so vstopili v novo leto.
Mariborski feljton je skozi čas doživel vrsto
sprememb. Žal je v zadnjem obdobju izgubil
vedri del, vsebinsko pa je zagotovil še več
kakovostnih prispevkov, ki obravnavajo tegobe, posebnosti in zanimivosti v domačem
okolju. Po Romanu Lobniku je uredniško delo
prevzel Tone Petelinšek, zadnjih sedem let pa
jo ureja Nataša Kuhar, ki je mozaičnemu pregledu dogodkov dodala še redno povabilo
številnim zunanjim avtorjem, ki z nedelje na
nedeljo pripravljajo aktualno uvodno razmišljanje. Mariborski feljton je tako najstarejša
oddaja Radia Maribor, ki programsko uro po
nedeljskem poldnevu zaznamuje že polnih
šest desetletij.
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naši glasbeniki

tekst in foto: Patrik Greblo

Simfonični orkester niza sodelovanja
z velikani pop-klasične glasbe

nagrade

Ježkova nagrajenka je Desa Muck
Pisateljica, dramatičarka, publicistka, televizijska voditeljica in igralka
šem medijskem prostoru. »Njeno delo je aktualno, ostro, pogosto
neprizanesljivo, vedno pa prežeto s človečnostjo in izvirnim smislom za humor, ki je prefinjen in udaren pri obravnavi vsakdanjih
življenjskih situacij ter pogumen in luciden kot komentar nesmislov naše družbe in časa,« je strokovna komisija med drugim zapisala v obrazložitvi nagrade.
Desa Muck je avtorica več kot petdesetih priljubljenih in nagrajenih literarnih del za otroke, mladino in odrasle, mnoga med njimi
so prevedena v tuje jezike. V svoji literaturi, ki je po priljubljenosti
na samem vrhu, se loteva aktualnih, pogosto še vedno tabuiziranih tem, kot so droge, spolnost ali popolnost, pri čemer je vedno
duhovita in polna empatije.
To so tudi sicer značilnosti njenega ustvarjanja, naj gre za
kolumne v različnih časopisih in revijah ali za obsežno sodelovanje
z gledališčem. Desa Muck je napisala dve monokomediji, pet dramskih besedil za odrasle in osem za otroke, tudi odmevno trilogijo
Blazno resno; v predstavah je po svojih tekstih pogosto tudi zaigrala.
S televizijo in radiem je začela sodelovati v osemdesetih, že na
začetku udarno kot voditeljica Videogodbe in pozneje kultnega
Periskopa. Od devetdesetih let dalje si malega ekrana ni bilo mogoče zamišljati brez humoristke Dese v nedeljskih večernih oddajah
Zoom, Mario in Spet doma. Zaradi njenega žlahtnega humorja jo k
sodelovanju vabijo režiserji televizijskih oddaj; scenarije piše za silvestrske programe, za razvedrilne prireditve Slovenska popevka,
Melodije morja in sonca, Ema in druge.

Ambasadorji Slovenije in RTV SLO v eni sezoni z razprodanimi koncerti s Carrerasom,
Bocellijem in 2Cellos

Andrea Bocelli in Sabina Cvilak skupaj s Simfoničnim orkestrom RTV Slovenija na odru dvorane Stožice
Naši zbori in orkestri niso nepogrešljivi zgolj pri arhivskih snemanjih za potrebe radijskega in televizijskega programa (na leto
več kot 40.000 minut), temveč po njih povprašujejo tudi največje
glasbene zvezde tega časa, pričajo razprodana največja koncertna
prizorišča.
Dolgoletno sodelovanje s Joséjem Carrerasom, s katerim so naši
simfoniki kot prvi nastopili v dvorani Stožice, je slavnega tenorja
že pred leti privabilo v Studio 26 naše radijske hiše. Nastali so posnetki za ploščo »José Carreras – 25 meraviglioso«, na kateri poleg
našega orkestra sodelujejo tudi imenitni solisti Lang Lang, José
Feliciano, Richard Galliano, David Garrett in Alison Balsom.
Carrerasovemu povabilu se je orkester odzval tudi na septembrskem velikem koncertu v avstrijskem Grazu.
Uspehi in predvsem izjemna kvaliteta orkestra, ki jo dosega zadnja leta, ni ostala neopažena niti pri še enem velikanu popularne
klasične glasbe – Andrei Bocelliju, ki si je za svoj prvi koncert v
Ljubljani zaželel ravno Simfonični orkester RTV Slovenija. Na koncertu v okviru svetovne turneje »Cinema«, ki je bil tudi izjemno
bogato produkcijsko opremljen, je poleg 75-članskega slovenskega zbora kot gostja nastopila tudi sopranistka Sabina Cvilak, ki je z
Bocellijem že pred leti sodelovala na azijski turneji.
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Kvaliteta slovenskih glasbenikov je prav gotovo na zelo visoki
ravni, kar je priznanje tako slovenskemu glasbenemu šolstvu, ki
letos praznuje 200 let, kot tudi vzpodbuda za slehernega mladega
glasbenika. Takšna zgodba o uspehu je nedvomno tudi dvojec
2Cellos, s katerim bo Simfonični orkester RTV Slovenija letošnjega
aprila spet stopil na oder velike stožiške dvorane. Celo dvakrat, saj
je prvi predvideni koncert že razprodan.
Talent Luke Šuljića, enega od obeh članov, je RTV Slovenija že
pred leti prepoznala in mu kot mlademu evrovizijskemu glasbeniku omogočila nastop pred mednarodnim avditorijem v okviru tekmovanja EBU.
Orkester je obenem prejel povabilo na nastop s 2Cellos tudi na
druge etape njihovih evropskih koncertov, kar pa bo najverjetneje
težko izvedljivo, saj koncertna dejavnost vendarle ni glavna dejavnost našega orkestra. Slednji večino svojega časa posveča izvajanju javne službe za potrebe RTV-programov in ne izvajanju koncertne dejavnosti.
Morda pa bomo kdaj v prihodnje tudi pri nas delovanje orkestra
RTV Slovenija delno umestili med strateške oz. promocijske dejavnosti javnega servisa, kot so to že pred leti storili na Češkem. Orkester
je namreč poleg vsega tudi odličen promotor svoje RTV-hiše.

tekst: Katja Karlin Musulin, foto: Matej Kolaković

Navihan, porogljiv, oster, ljubezniv ... vsestranski umetnik našega časa le kdo ga ne pozna? Frane Milčinski - Ježek, ki je življenje
jemal resno in šegavo, ostro in šaljivo, ki je družbi ves čas držal
ogledalo, je bil pesnik, šansonjer, mladinski pisatelj, satirik, humorist, igralec, režiser ter večen navdih umetnikom in ljubiteljem kulture. RTV Slovenija v njegov spomin že 28 let podeljuje nagrado za
posebne dosežke na področju žlahtnega humorja in satire oziroma
za izvirne dosežke v zvrsteh radijske in televizijske ustvarjalnosti, ki
sledijo tradiciji Ježkovega duha.
Nagrado Franeta Milčinskega – Ježka za leto 2016 je prejela priljubljena pisateljica, dramatičarka, publicistka, televizijska voditeljica in igralka Desa Muck. Tako je odločila sedemčlanska žirija, ki
so jo sestavljali predsednik Miran Zupanič ter člani Sašo Hribar,
Ingrid Kovač Brus, Rudi Pančur, Igor Pirkovič, Andraž Pöschl in
Jelka Stergel.
Ježkova nagrada pa še zdaleč ni prva ali celo edina v nizu nagrad
in priznanj. Desa Muck je namreč za svoje literarno ustvarjanje
prejela nagrado večernica, Levstikovo nagrado in častno plaketo
IBBY, za televizijsko delo viktorja, za filmsko vesno in še mnoge
druge. »Te nagrade sem res vesela in sem si jo želela že odkar so jo
začeli podeljevati, ker dejansko pokriva skoraj vsa področja, s katerimi se ukvarjam, pa tudi zato sem si jo želela, ker sem se v življenju vedno nekako identificirala z našim ljubim žalostnim klovnom,«
je ganjena povedala Desa Muck ob prejemu nagrade.
S svojim večdesetletnim ustvarjanjem je Desa Muck pustila neizbrisen pečat v slovenskem literarnem, gledališkem, filmskem in šir-

Pomemben del njenega ustvarjanja je vedno predstavljala tudi
filmska umetnost. Nastopila je v dvajsetih filmih in televizijskih
serijah, po njenih literarnih delih so nastala filmska dela: Panika po
romanu za odrasle, nanizanka Anica po knjižni seriji za mlade bralce … Je avtorica treh radijskih iger: Radijski škrat Lojze, Blazno
resno slavni in Kdo je ubil zmaja; zadnja je bila v prevodu predvajana na nemškem in italijanskem nacionalnem radiu.
»Desi Muck ni tuje nič, kar je človeškega; tudi zaradi svoje blagosti je že davno postala naša Desa, podobno, kot je Frane
Milčinski naš Ježek. In ko izgovorimo njuni imeni, se vsem generacijam na obraz zariše nasmeh,« je še zapisala komisija; in ne moremo drugače, kot da ji prikimamo.
Podelitve nagrade Franeta Milčinskega – Ježka, ki je bila v začetku decembra 2016 v studiu 1 Televizije Slovenija, so se udeležili
tudi nekdanji Ježkovi nagrajenci, nekateri kot gostje drugi kot
nastopajoči. Prireditev je povezovala Bernarda Žarn, za prijetno
glasbeno vzdušje pa so poskrbeli Big Band RTV Slovenija pod vodstvom dirigenta Patrika Grebla in glasbeni gosti.
Za vse, ki si oddaje o Ježkovi nagrajenki še niste ogledali, je posnetek prireditve na voljo v našem spletnem arhivu RTV 4D. Vredno
si jo je ogledati, saj je Desa Muck tako naravna, duhovita in empatična, da vam bo žal, če jo boste zamudili; še posebej njeno zahvalo ob koncu prireditve: »Rada bi se zahvalila tistim gledalcem, ki so
me radi gledali, tistim, ki ne, pa se v njihovem imenu zahvaljujem
Nikoli Tesli, ker je pomagal pri izumu daljinca.« Čisto po Ježkovo,
kajne?
marec 17/ kričač 23

televizija Slovenija

tekst: Danica Dolinar

Od dobrodelnega koncerta
do mednarodne koprodukcije
Uredništvo za resno glasbo in balet Televizije Slovenija je v drugi polovici lanskega leta
pripravilo ali sodelovalo pri treh odmevnih projektih – dobrodelnem koncertu, mednarodni koprodukciji in tekmovanju za mlade glasbenike.
24. dobrodelni Miklavžev koncert
Dobrodelni Miklavžev koncert, tradicionalno humanitarno prireditev RTV Slovenija, ki nastaja v sodelovanju z Rotary Clubom
Ljubljana in Rotary slovenskim distriktom, smo letos priredili že
štiriindvajsetič. Svojo umetnost so tudi letos za naš dobrodelni TVprogram darovali odlični slovenski glasbeniki in plesalci različnih
žanrov.
Skozi program sta vodila pevka Nuška Drašček in srebrni olimpijec Vasilij Žbogar. Ponovno smo bili uspešni v zbiranju denarne
pomoči slovenskim osnovnošolcem, ki zaradi finančnega položaja
svojih staršev nimajo enakih možnosti za osebnostno rast in
izobraževanje kot njihovi vrstniki.
Nova Shakespearova pesmarica
Eden najbolj zahtevnih in uspešnih mednarodnih programskih
projektov Uredništva glasbenih in baletnih oddaj TV Slovenija v
2016 je bila Nova Shakespearova pesmarica, mednarodna koprodukcija ob 400-letnici smrti enega največjih dramatikov Williama
Shakespeara.

Voditelja Miklavževega koncerta sta bila Nuška Drašček in Vasilij
Žbogar. Foto: Željko Stevanić

V videospotu za Ne, ona nima žametnih oči pleše naša vice prvakinja z
lanskega tekmovanja EBU mladih plesalcev Staša Tušar. Foto: Nikola Janušić

Evrovizijski mladi glasbeniki 2016 v Kölnu
Ponovno smo zelo uspešno sodelovali na tekmovanju za evrovizijskega mladega glasbenika. Izjemna prireditev, ki združuje klasično glasbo in mlade talente, Evrovizijski mladi glasbeniki, je vseevropsko mednarodno tekmovanje v klasični glasbi, ki ga organizirajo članice EBU.
Po številnih uspehih slovenskih mladih glasbenikov na tem tekmovanju, med drugimi tudi edine slovenske evrovizijske zmage
flavtistke Eve Nine Kozmus leta 2010 in drugega mesta pianista
Urbana Staniča pred dvema letoma, se je tokrat na tekmovanju, ki
je potekalo v Kölnu, slovenska predstavnica 18-letna violončelistka Zala Vidic uvrstila v veliki finale.
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Glasbo za video ob Shakespearovi obletnici je napisal Janez Dovč, izvajali so jo
Trio Rêverie, Gregor Volk in Goran Krmac. Foto: Nikola Janušić

tekst: Dejan Guzelj

Zastopnikom zaposlenih se izteka mandat
Svet delavcev je v zadnjem letu delovanja v tej sestavi opravil devet rednih sej, eno
izredno sejo in pet korespondenčnih sej. Sklici sej, zapisniki in sklepi sej so javno objavljeni na portalu MojRTV. Letos maja bodo volitve novega sestava Sveta delavcev.
Na sejah smo v letu 2016 obravnavali teme s področij organizacije
dela, izvajanja določil KP in delovno-pravne zakonodaje, poslovanja
RTV Slovenija, sprememb statuta in organiziranosti (TV in RA
Slovenija), prepoznavanja in preprečevanja mobinga v zavodu, izvajanja Dogovora o zaposlovanju honorarnih sodelavcev na RTV Slovenija,
problematike invalidov, priprave Strateško-operativnega načrta RTV
Slovenija 2017 - 2021, priprave in sprejemanja ter izvajanja letnega
razporeda delovnega časa, evidence delovnega časa (EVI), statične
sanacije objektov RA Slovenija (predvsem izvajanju sanacije studia 14),
priprave Temeljnih normativov za ustvarjalne poklice RTV Slovenija,
varnosti in zdravja pri delu, promocije zdravja, izvajanja sistematskih
zdravstvenih pregledov za zaposlene, izvajanja obstoječega in priprave PPN za 2017, izvajanja rednih letnih razgovorov in ocenjevanj
zaposlenih, izplačevanja dodatkov pri plači (nočnega dodatka med 6.
in 7. uro, deljenega delovnega časa, dodatka za neenakomerno razporejen delovni čas, dodatka za mentorstvo, dodatka za stalno pripravljenost…), organiziranosti in kvalitete družbene prehrane, izobraževanja
sodelavcev, delovanja in organiziranosti ter upravljanja počitniških
domov, finančnega poslovanja blagajne vzajemne pomoči (Čebelice)
ter drugih tem.
Letna razporeditev delovnega časa
Na podlagi 147. člena Zakona o delovnih razmerjih in 95. člena
ZSDU je Svet delavcev izdal soglasje za letni razpored delovnega časa.
Ta ni bil dopolnjen s Plani letnih razporeditev delovnega časa, ki bi ga
morali pripraviti vodje služb oz. odgovorni uredniki UPE.
Skupno posvetovanje ob spremembi statusa
V skladu s 16. členom Participacijske pogodbe smo z vodstvom
zavoda opravili skupno posvetovanje ob spremembi statuta in organiziranosti RA in TV Slovenija. Posvetovanje smo opravili tudi pred sprejemom programsko-poslovnega načrta.

Šest televizijskih hiš, članic EBU, je pripravilo mednarodni
koprodukcijski glasbeni projekt. Posnelo je sedem glasbenih
videospotov, ki jih je navdihnila Shakespearova umetnost.
Televizija Slovenija se je odločila za video upodobitev soneta 130
Ne, ona nima žametnih oči.
Glasbo za video je napisal Janez Dovč, izvajajo jo Trio R verie,
Gregor Volk in Goran Krmac, kratka odlomka iz Hamleta in Kakor
vam drago interpretira dramska igralka Polona Vetrih, na glasbo pa
pleše Staša Tušar, naša mlada evrovizijska plesalka, ki je lani na
EBU tekmovanju osvojila drugo mesto.

svet delavcev

Normativi za ustvarjalne poklice
Svet delavcev je bil seznanjen s pripravo in analizo šestmesečnega
poskusnega obdobja uporabe normativov za ustvarjalne poklice. Ker
so nekateri sindikati nasprotovali uvedbi predlaganih normativov, je
Svet delavcev pozval vodstvo zavoda, da normative uskladi s socialnim
partnerji. Ob tem je Svet delavcev pozval generalnega direktorja, naj
ustanovi komisijo, ki bo pripravila normative tudi za ostale ustvarjalne
poklice.
Promocija zdravja
Svet delavcev podpira promocijo zdravja na delovnem mestu in
sodeluje pri aktivnostih, ki jih v zavodu izvajamo za krepitev telesnega
in duševnega zdravja zaposlenih. V letu 2016 je Služba varnosti in
zdravja pri delu pripravila predavanja in delavnice, na katerih so osrednjo pozornost namenili tej tematiki. Opravljeni so bili tudi pregledi
dojk, preventivni pregledi pretočnosti ožilja in predavanje Skrb moških
za svoje zdravje, na katerem so prisotnim predstavili osnovno preventivo bolezni prostate, inkontinence in raka na modih.

Če ne najdete sogovornika za reševanje vaših težav, ki
nastajajo v delovnih okoljih ali v zvezi z delom, se lahko
obrnete na Svet delavcev pisno, preko elektronske pošte
svet.delavcev@rtvslo.si, po telefonu na številko 4193 ali
osebno v pisarni Sveta delavcev na Komenskega 7. Veseli
bomo vsake pobude, predloga ali vprašanja.
Več informacij o Svetu delavcev se nahaja na internem
portalu mojRTV na povezavi: mojrtv/informacije/svet.

Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji
V času javne razprave je Svet delavcev ministra za kulturo obvestil,
da nasprotujemo delu predloga Strategije razvoja medijev v republiki
Sloveniji, ki govori o RTV Slovenija. Izvajanje strategije ob sprejetju
novega zakona o RTV Slovenija, bi po našem mnenju ogrožalo neodvisnost RTV Slovenija zaradi političnih in kapitalskih vplivov.
Predlagana sestava nadzornega sveta in njegove pristojnosti, kakor
tudi predlagane pristojnosti generalnega direktorja, bi vladajoči politiki omogočale popoln nadzor in vpliv nad JZ RTV Slovenija.
Nasprotujemo zmanjševanju števila predstavnikov zaposlenih v programskem in nadzornem svetu. Vztrajamo, da so v programskem svetu
trije predstavniki zaposlenih JZ RTV Slovenija, ki bodo zastopali informativno, kulturno in umetniško dejavnost ter tehnične službe.
Počitniški domovi
Počitniški domovi so v letu 2016 zgledno poslovali. Ugotavljamo, da
je bila zasedenost v tem letu večja. Uspeli smo dvigniti standard in
urejenost v Fiesi in Čateških toplicah. Problematika počitniških domov
na Golici in Planici še vedno ni rešena. Še vedno se nismo uspeli dogovoriti z Nordijskim centrom Planica o prodaji počitniškega doma v
Planici, ki nam je celo zagrozil z razlastitvijo, če ne sprejmemo njihove
skromne ponudbe za odkup. Ker se zavedamo, da je bil počitniški dom
zgrajen s prostovoljnim delom, zaposleni pa so iz neto plač prispevali
sredstva za izgradnjo, na take pritiske in ponudbe ne pristajamo.
Vztrajamo, da se določi realna vrednost počitniškega doma, izkupiček
od prodaje pa namenimo za izboljšanje standarda ostalih počitniških
kapacitet.
Sodelovanje s sindikati
Svet delavcev je bil v letu 2016 s strani posameznikov iz sindikalnih
vrst SKUU in KNS javno napadan z očitki in podtikanji, ki so temeljili
na neresnicah ter popolnem nepoznavanju vloge in pristojnosti Sveta
delavcev. Vsi sodni postopki proti volilni komisiji ob odpoklicu sveta
delavcev so bili neuspešni. V izogib nesoglasjem je Svet delavcev poslal
vsem trem reprezentativnim sindikatom predlog Dogovora o medsebojnih razmerjih pri uresničevanju interesov delavcev. Žal je KNS
nasprotoval dogovoru, SKUU pa ni odgovoril na predlog, SDRS pa je
bil pripravljen dogovor usklajevati. Ocenjujemo, da tovrstno delovanje
ni v korist zaposlenim v JZ RTV Slovenija.
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tekst: Jože Skok, foto: Tatjana Trtnik, osebni arhiv

Tatjana Trtnik: Film življenja je res
čudovit in nikoli se ga ne naveličaš
Na televiziji se je znašla zgolj po naključju, spremljala je cimro, kasnejšo sodelavko v
otroškem in mladinskem programu Ireno Brejc, ki se je šla dogovarjat za prakso. V upanju, da bo končno videla, kje nastajajo radijski in televizijski programi in morda srečala koga znanega z ekrana, se je znašla v avli Radia. Prišla je Marja Cerkovnikova
in povprašala, če morda tudi ona želi prakso.
čajnem novinarskem in redaktorskem delu sem oddajo Zrno dodam
z užitkom delala. V teh oddajah so sodelovali najboljši mojstri, med
njimi Olga Markovič in njeni učenci. Če niso imeli časa, so morale
pomagati tudi prijateljice. Vzeti so morale dopust, nabaviti hrano za
izbran recept in jo potem žrtvovati lačni ekipi.«
Nekoč so jo poleti poslali preverit, če se je količina popitega piva v
neverjetno vročem poletju kaj povečala. »Odgovor je bil presenetljiv
- ne. Pivo imamo radi v vsakem letnem času, je povedal direktor. Kar
poizkusite. Prijela sem cevast kovinski vrč svežega, še nedolžnega
piva in ga na začudenje vseh na dušek izpila. Naslednji dan me je
čakalo noro darilo. Palete piva, vseh vrst, ki so jih varili v Unionu, so
čakale pri receptorju. Pravično smo si darilo razdelili na očeh vseh,
kar v avli. Na moj račun se velikokrat smejimo, saj sem bila pravi
nabiralec cvetk, ki niso ravno za javno obravnavo.«
Tatjana v oddaji Studio je vaš z najstnicama
»Moj priimek ji je bil znan, pa sem ji povedala, da jo tudi jaz
poznam. Bila je začudena, pa sem ji pojasnila, da iz slik, ko je bila še
zelo mlada in sta bila z atijem med tistimi, ki so postavili Pionirski
list. Mislim, da ji je bilo všeč, da sem to povedala na koncu, ko me je
že sprejela in odpeljala v peto nadstropje radijske hiše, kjer je domovala televizija.«
To vse se je dogajalo po prvem letniku FSPN 1971/72, redno se je
zaposlila šele decembra 1977. Najprej je delala v dnevni redakciji,
kasneje v dopisništvu kot dnevna urednica in voditeljica TV
Obzornika. »V tem času sem pripravljala različne prispevke in reportaže, delala oddaje Naš kraj in druge kratke oddaje, kot npr. Zrno
dodam. Mala šola novinarstva je bila kar kruta. Prve vesti so obvezno
romale v koš. Tajnici režije Angelca in Olga sta nas tolažili, kadar nas
je dajal obup.«
Reportaža o pomoru rib
Tatjana je poleti dobila priložnost za uveljavitev, z reportažo za
osrednji Dnevnik. »Odločilen je bil posnetek brez teksta, smrtni ples
ribe, ki je pretresla vse, potem tekst in trditev - kriv je izpust fenolov
v gojitveni potok. Uredniku Janiju Rojini se je skoraj zmešalo, češ
smrklja, kaj se pa greš. Pojasnila sem, da je to povedal preiskovalni
sodnik. »Tebi?!« »Seveda ne, mislil je, da sem deklič, ki žaluje za ribami.« Bila sem vidno pretresena, pa tudi mlajše sem delovala in ni
posumil, da sem v kakršnikoli povezavi z Jocom Žnidaršičem, ki je vse
to posnel. Naslednji dan sem dobila telegram »HVALA, MRTVA RIBA«.
Kmalu za tem je postala starejša dežurna, kar je bil skokovit napredek, po skoraj štirih letih trganja Tanjuga in »vestičarstva«. »Ob obi26 kričač /marec 17

Skrb in naklonjenost mladim
Ko je začel izhajat Tednik, je naredila več odmevnih prispevkov,
recimo Avtobusarji in teme, ki so obravnavale probleme, s katerimi se
soočajo otroci in mladina. »Najbolj je bil v tem času odmeven portret
narkomana »Holandec«, dokumentarec meseca leta 1983, ki je temeljito spremenil odnos do zasvojenih. Strokovna javnost in gledalci so
iskreno izpoved glavnega junaka zelo dobro sprejeli.«
Nekega poletnega dne jo je takratni urednik Tomaž Terček obvestil,
da je dodeljena otroškemu programu (OMP). Bila je čisto iz sebe in
skoraj odšla iz hiše. »Urednika Tomaž Trček in Aleks Štakul ter direktor Stane Grah so mi dopovedovali, da je to izvrsten izziv zame in so
me zato prestavili, sicer na izrecno željo novega urednika Otroškega

Tatjana, Martina Peštaj in Metka Dedakovič

in mladinskega programa Janeza Lombergarja. Tomaževe besede so
me nekoliko pomirile, ko je zatrdil, da je bilo proti njegovi volji in da
me bo pogrešal. Prosil me je, da vsaj še dvakrat na teden vodim
Obzornike, dokler ne najde zamenjave.«
Janez ji je dodelil nalogo, da naredi oddajo, ki bo praznila ulice,
kakor si je zastavil v svojem programu dela. To je bilo v sezoni 198485. Verjel je, da je iz pravega testa in da bo skupaj s sodelavci naredila dinamično, zabavno in sploh noro oddajo - Periskop. »S svojo
novo ekipo smo najprej izsilili obisk studiev v Beogradu in Sarajevu,
kjer so imeli dober otroški program. Dva mlada režiserja - Jan
Zakonjšek in Igor Šmid, Mojca Domančič in jaz smo sedli na nočni
vlak. V Beogradu nas je v zgodnjem jesenskem jutru čakal Gojc
Lešnjak. Tako smo razglabljali in pametovali, da smo si komaj vzeli
čas za obisk studia in montaže, pa so nas kar hitro odslovili, ker smo
bili preveč bučni in pametni. Dodelili so nam mlado damo, ki nas je
hitro prepustila nočnemu življenju prestolnice. Zjutraj smo komaj
ulovili vlak za Sarajevo in se po burni plesni noči odpravili na
Televizijo, kjer smo zvedeli, da nas povsod išče Lombi in klicari, ker ga
je skrbelo, kje smo se na študijski poti izgubili. Odrešil nas je Duško
Trifunovič, znamenita sarajevska legenda, pesnik in ‘vseznalec’ »Ajde
Janezki, vi ste pametni, vse že znate, napravili boste odlično oddajo,

Novoletna oddaja JRT 1990. Od leve Matjaž Meško, Janez
Lombergar, Tajči, Tatjana, Igor Šmid in Tanja Trtnik
brez skrbi, zaupam vam!« in nas povabil v malo gostilnico nad
Sarajevom, kjer smo uživali v bosanski kulinariki in slikovitih pripovedih dragega Duška.«
Na tej poti so postali tim in se polni idej, prepričani, da bodo uspeli, lotili dela. Brez težav seveda ni šlo. »Najprej sem izgubila oba režiserja, eden se ni več videl v oddaji, Igor je delal diplomsko dramo.
Gojca so klicali na služenje vojaškega roka, kar smo začasno odložili, in prvi dan snemanja sem dobila močno migreno. Režijo je prevzel prijatelj iz dnevniških časov Franc Arko – Arči. Suvereno smo zvozili prvo oddajo, pri četrti smo bili že zelo poznani. Podnaslov prve
oddaje je Televizija, naslovno pesem, kot tudi ostale songe, je napisal Boris A. Novak. »Televizija je sreča in ječa, prava ljubezen in težka
bolezen, nudi nam znanje, možgansko pranje, na koncu se je vtihotapilo tudi garanje in težko sranje«. Radi so nas gledali tako otroci
kot odrasli. Z nami so rade sodelovale tudi največje eminence in nam
na preprost, poljuden in razumljiv način razlagale najtežje vsebine.
Za Periskop smo dobili najvišje JRT priznanje in najvišje priznanje
Društva novinarjev, Tomšičevo nagrado pa za tri nove oddaje Tačka,
Ex Libris in Periskop.«

Na trdnjavi nad Kotorom v Črni gori. Od leve Igor Šmid, Tatjana, Jos
Zalokar, Marko Tajič, Slavko Škoda in Marko Gale
Ponosni in veseli smo se lotevali novih podvigov. Pomladili smo
ekipo, prišla sta Blažka Mueller in Rok Lindtner, kasneje še Desa
Muck. Ko je Gojc šel v »vojsko«, ga je nadomeščal Janez Vajevec, nato
Janez Škof, do konca je ostal z nami Roman Končar. Vsak četrtek in
med počitnicami smo zasedli »napovedovalnico«. Z Janezom sva od
tam pošiljala Pisma iz TV klobuka. Vsak teden so naju zasuli s pismi,
darili, risbami. Iz tedna v teden smo snemali Periskop in seveda še
številne druge oddaje kot denimo Studio je vaš, ki smo ga vodili štirje: Tajda Lekše, Bogdana Herman, Janez Lombergar in jaz.«
S snemanj se je nabralo veliko anekdot, npr. ko so povabili otroke
in njihove ljubljenčke. »Odziv je bil nepričakovan. Niso prišli le s kužki,
mucami, v goste je prišlo tudi tele, pa osel, kozica in kokoške in še in
še. Joj, kako je bilo vse pokakano. Nekoč je recimo Janez povabil profesorja z Biotehnične fakultete, ki sta sodelovala z našim programom. Sredi snemanja sta prinesla dve vreči in ko sta vsebino stresla
na sredino studia, se je izkazalo, da so bile kače. Čista groza, zbežala
sem iz studia in se vrnila šele čez dva dni, ko so mi zagotovili, da so
pobrali vse kače.
Drugič spet so nama ušli polhi in sva jih z Janezom lovila po
malem studiu. Znašla sva se na mizi, v kadru so bile samo najine
noge, podila sva živalce proč od luči, da se ne bi scvrle. K sreči smo
bili že pri koncu oddaje, na hitro sem se sklonila v kader, se poslovila in nadaljevala z lovom. Takrat smo se zavzemali za boljše pogoje
za živali v Zoološkem vrtu in s skupnimi močmi uspeli.«
Dobro sodelovanje s PIL-ovci
Zanje je Tatjanina ekipa pripravljala zaključne prireditve Vesele
šole ter razne druge dogodke v Cankarjevem domu. 50-letnica PIL-a,
prej Pionirskega lista, je v Periskopovem studiu združila zanimivo
druščino ustvarjalcev, pesnikov, ilustratorjev. »Na kupu smo bili otroci in starši, Marta Lešnjak in Gojc, pa jaz in moj ati, prvi tehnični
urednik PIL-a, Jelka Godec in Rupko, njen oče in mama Anica Gošnik
Godec.«
Najvišje zlato odličje za otroško igrano in izobraževalno oddajo
Razjarnikovi v prometu so prejeli leta 1995 v Neumu. Serija je imela
deset epizod in zmagala v konkurenci 28 držav iz celega sveta.
»Premierno smo šli v program v alternaciji s popularno tujo serijo, ob
torkih, po TV Dnevniku. Gledanost je bila izredna. »Prime time« je prispeval svoje. Po šolah so imeli naslednji dan spremenjen urnik. Otroci
so razčlenjevali napake članov družine Razjarnik v prometu in se na
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ta način učili. Šolniki in Svet za varnost in preventivo v cestnem prometu, ki je bil koproducent, so bili nad odzivom navdušeni. Namen je
bil dosežen.«
V tistem času so veliko sodelovali z Zavodom za šolstvo in tako so
nastale oddaje Čisto pravi raček, ki so pomagale otrokom odkrivati
svet programiranja in multimedije. »Če je bilo kaj ‘cvenka’ smo takoj
kaj ušpičili, recimo serijo Zmigaj se, pa serijo Pri Periskopovih v šestih
delih ob koncu leta 1990. Pa novoletni film s Tajči.«
Sledila je oddaja Pod klobukom, na sporedu je bila 17 let, že po
dobrem letu so leta 1996 prejeli viktorja strokovne žirije za otroško
in mladinsko oddajo. »Na trgu pred Prodajalno klobukov je bilo
vedno živahno, veliko se je pelo, plesalo, zanimivi obiskovalci z vseh
področij ustvarjanja so si podajali kljuko, se zapletali v pogovore s
stalnimi prebivalci trga in skupaj pletli zgodbe na dane teme.«
Pisanje scenarijev užitek in večni izziv
»Ko v štreni dogodkov in domišljije najdeš pravo nit, se klobčič v
moji glavi začne razpletati in zgodba se kot mozaik začne kar sama
sestavljati. Ko pišem scenarij, tekst likov vedno govorim naglas,
pospremljen z različnimi glasovi in gestikulacijami, tudi s smehom,
saj tudi mene med nastajanjem spravljajo v smeh. Tako liki čisto
zares oživijo kar trikrat. Najprej med pisanjem, nato na bralni vaji in
nazadnje še čisto zares v studiu v izjemnih, do potankosti domišljenih kostumih Mete Sever. Pilila sem dialoge, jih že pred vajo večkrat
popravljala, črtala baročne vinjete, ki jih zapišeš, ko te zanese.
Celotno zgodbo je treba spravit v napet lok, razpet v časovni, denarni in produkcijski okvir.
Eno oddajo spraviš pod streho, pa že tuhtaš, kako bi zastavil novo.
Medgeneracijske teme in različne konflikte, s katerimi se dnevno srečujemo, v igrani obliki razrešuješ prek likov tako, da na videz nerešljivo postane poučno in zabavno in da so na koncu vsi zadovoljni.
Še posebej otroke moraš varovati pred izpostavljanjem vseh vrst,
čemur smo priča v najrazličnejših »resničnostnih oddajah«.
Nedopustno je javno razgaljati, žaliti, kritizirati za zabavo, stresati
žaljivosti in hudobijo vseh vrst.«
Ob Klobukih je nastalo kar nekaj plesnih pravljic in serija oddaj S
Kazino do novih plesnih korakov. »Mini ekipa se je podala v Jemen,
ko smo bili povabljeni k družini deklice Marite. Njen očim je delal na
italijanski ambasadi. Pomagal nam je organizirati snemanje. V devetih dneh smo pripravili tri dokumentarne oddaje. Tudi v Egiptu smo
posneli oddajo. Velikokrat smo obiskali bližnje kraje v Italiji, pri tem
nam je veliko pomagalo tesno sodelovanje s koprsko osnovno šolo in
njihovo likovno pedagoginjo Egle Leban.«
Tatjano so pogosto spraševali, od kod jemlje ideje za scenarije. »Ja,
le od kod, iz življenja! Včasih je za vzgib dovolj kako srečanje, pogovor pri sosednji mizi, ko neopazno vlečeš na ušesa. Opazuješ ljudi in
si zamišljaš pogovor, ki se plete med njimi. Zanimivo je opazovati
govorico telesa. Hitro vidiš, kdo je dominanten, kdo se izvija, prilizuje. Oh, film življenja je res čudovit in nikoli se ga ne naveličaš. Če
pogledaš pobliže, je skoraj vsaka še tako resna situacija hkrati tudi
malo ali zelo smešna.«
Živali stalnica v njenih oddajah
»Če se je le dalo, sem jih vpletla v scenarij. Tako je bila psička Furja
redno v Klobuku, imela je svojo hiško in vse, kar rabi pasja dama. V
petkovi Dobri uri ni šlo brez Gite in njenih gostov. Cela ekipa jo je
pogrešala, če kdaj ni uspela priti. Tudi zato smo dobili nalepko »psičkom prijazna ustanova«. Stalnica je bila tudi papiga Filomenca, skri28 kričač /marec 17

srebrno srečanje 2016
ta pod ogrinjalom, poveznjenim nad kletko. Skupaj s Tazgornjim
sosedom se je drla iz svoje kletke. Njen hreščavi glas, ki se je razlegal
po trgu, sem ji posojala jaz. Po potrebi sem zaigrala tudi druge epizodne vloge. Bila sem snažilka ali medicinska sestra, zato da ne bi
komplicirali in povečevali stroškov. Velikokrat je vskočil tudi Borut
Gale, naš producent, pa asistentka in še kdo. V Studiu 2 so nas redno
obiskovale šole in vrtci, še posebej ‘tamali’ so želeli pobožati papigo
Filomenco, kar je bilo nemogoče, ker je bila kletka prazna, česar pa
seveda nismo nikoli priznali.«

tekst: Sara Slokan, foto: Matej Kolaković

Slovo, ki to ni
V začetku decembra smo v studiu 1 Televizije Slovenija že šesto leto zapored sprejeli
sodelavke in sodelavce, ki so v tem letu zaokrožili svojo poklicno pot na RTV Slovenija.

Tatjana je prejemnica priznanja RTV Slovenija za življenjsko delo
Foto: Matej Kolaković
Klobuk je spravil v smeh tudi ustvarjalce otroških programov na
Prix Jeunessu v Muenchnu, kjer se vsaki dve leti zberejo najboljši
ustvarjalci otroških programov. Skupaj smo po teden dni gledali najboljše stvaritve, jih ocenjevali in nabirali nova znanja. Nepogrešljiva
šola za nas.«
Po Klobuku je Tatjana leta 2012 dobila nov izziv s projektom Dobra
ura. »V letu in pol smo bili dvakrat nominirani za viktorja. Sodelovalo
je več uredništev, veliko mladih novinarjev, načrtovali smo nove in
nove izboljšave. Izpeljali smo nekaj odmevnih akcij, bili smo dobra
ekipa in ukinjeni. Žal mi je bilo, še posebej zato, ker vem, da smo
delali dobra dela.«
»Zadnje leto sem veliko sodelovala pri različnih projektih, da mi ne
bi bilo dolgčas, pa sem sprejela še vodenje otrok po RTV-hiši. Včasih
je bilo tudi po več skupin na dan. Zadovoljni odzivi, pisma so dober
vodnik za naš program. Še posebej so uživali najmlajši, ko so nam
kolegi omogočili, da se preizkusimo v sinhronizaciji risank. Na vsakem koraku je kaj zanimivega in za njih nepozabnega: skrili smo se
pod klobuk, dnevniško ogromno okroglo mizo, spoznali čarodeje, ki v
maski delajo rane, brke, lasulje, te postarajo, polepšajo… Skratka,
odmerjen čas je bil vedno prekratek.«
Naše delo ni le služba, ko »odpikaš« osem ur
»Čisto zares je to način življenja. Je nekaj, kar mi je omogočilo, da
sem delala z veseljem in s čudovitimi ljudmi, ki so mi pomagali, da
mi je uspelo do zadnjega uživati v delu v naši hiši. Zdaj sem zamenjala naš otroški program za svoj privatni otroški program ob rojstvu
vnuka Leva Alberta septembra. Hočem biti dober Babi servis in še
malo več. Zaenkrat sta hčerka Tanja in njen Robert zadovoljna, mali
pa tudi. Moje drage kolegice v redakciji pa skrbijo, da imam še vedno
občutek, da sem na dopustu. Hvala vsem!« Tatjana Trtnik je leta 2016
prejela Priznanje RTV Slovenija za življenjsko delo.

V preteklem letu se je do konca leta upokojilo 91 sodelavk in
sodelavcev, ki so s svojim dolgoletnim delom prispevali k razvoju
naše hiše. Na Srebrnem srečanju jih je nagovoril v. d. generalnega
direktorja, mag. Marko Filli, ki se jim je zahvalil za dolgoletno delo,
trud, voljo, ustvarjalnost, kolegialnost in pripadnost. V svojem
nagovoru je med drugim izrazil upanje, da bodo kljub morebitnim
slabim trenutkom domov odnesli večinoma lepe spomine.

Vsakemu izmed njih je v. d. generalnega direktorja skupaj z nadrejenim posameznega upokojenega izročil kipec steklenega fantka,
ki jih bo spominjal na leta, preživeta na RTV Slovenija.
Za odlično vzdušje je poskrbel tudi Big Band RTV Slovenija pod
vodstvom Lojzeta Krajnčana in solist Blaž Vrbič. Dogodek je povezovala Katja Tratnik.
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izobraževalno središče

Znanje - dolgoročna prednost
Vedno več organizacij ugotavlja, da je znanje, ki ga imajo zaposleni njihova velika konkurenčna prednost. A hitrim spremembam na področju novih tehnologij velike organizacije navadno težko sledijo. Če želimo slediti napredku in ohranjati konkurenčno
prednost, se moramo stalno izobraževati in usposabljati.
Potrebe
po
izobraževanju
Izobraževalnemu središču navadno sporočijo vodje, s katerimi se nato dogovorimo
za obliko in termin izobraževanja. Vemo,
da to ni najbolj optimalen način, saj je
treba zaposlene motivirati, da so se pripravljeni izobraževati, še več motivacije pa
potrebujejo, da si se tudi več samoizobraževali.
Izobraževalno središče želi povečati
izobraževanje in dvigniti kompetence na
vseh področjih. Za spremljanje napredka
želimo v tem letu implementirati IT podporo za področje izobraževanja, ki bo v
pomoč pri planiranju izobraževalnih
potreb in spremljanju realizacije izobraževanj pri evidenci in stroških izobraževanj.
Z novim pravilnikom o izobraževanju, ki
je v zadnji fazi priprave, so opredeljena
obvezna stalna in periodična izobraževanja
glede na kompetence delovnega mesta. V
skladu s tem bomo pregledali opise delovnih mest, zahtevane kompetence, določili
potrebna znanja in izobraževalne vsebine
ter njihovo periodičnost obnavljanja. S
pomočjo pravilnika želimo urediti tudi formalno spremljanje prenosa znanja na
mlajše zaposlene.
Ker danes vsem primanjkuje časa, tudi v
Izobraževalnem središču razmišljamo, kako
zaposlenim na RTV Slovenija približati
možnosti e-izobraževanja. V ta namen smo
že v lanskem letu imeli povezavo na video
vsebine namenjene motivaciji in vodenju.
V prihodnje želimo pripraviti e-izobraževalni portal, kjer bodo na voljo vsebine iz
različnih področij za vse zaposlene. Hkrati
bo seveda še vedno ostal na voljo tudi klasičen način izobraževanja.
Govorno usposabljanje
Pravilna uporaba slovenskega jezika je
izjemnega pomena za RTV Slovenija, saj
nas to ločuje in dviga nad ostale medije,
zato je eno najpomembnejših izobraževanj
še vedno izobraževanje za radijski govor.
Ponosni smo, da smo govorne vaje za
nastop pred mikrofonom še bolj razširili na
30 kričač /marec 17

TV Slovenija, saj se je v letu 2016 na
področju govora izobraževalo bistveno več
televizijcev kot v preteklih letih.
Na področju branja besedil in fonetike se
je usposabljalo 75 zaposlenih tako iz
Ljubljane kot iz regionalnih centrov. V
skupnem seštevku so imeli 600 individualnih izobraževalnih oz. mentorskih ur. Število ur pri posameznemu kandidatu je
odvisno ali je to začetni ali osvežitveni
tečaj. Trening nastopa pred TV kamero je
imelo pet novinarjev informativnega programa.

vseživljenjsko učenje

tekst in foto: mag. Franc Ravnikar

Tehnično izobraževanje
Tehničnih izobraževanj se je udeležilo
preko 50 zaposlenih. To so izobraževanja za
delo s programsko in tehnično opremo
(Adobe, Quantel, Microsoft, Dalet ...). Prav
gotovo je eno pomembnejših usposabljanj
novinarjev dopisnikov tudi delo s prenosno
kamero na terenu in v studiu. V TV montaži
se je 23 montažerjev usposabljalo za delo z
Adobe Premier na novi opremi. Delavnice
Osnove osvetljevanja, snemanja in montaže
za novinarje se je udeležilo 18 novinarjev iz
regionalnega centra Koper/Capodistria.

Tovrstna znanja novinarjev ne narekujejo zgolj potrebe po multiopravilnosti, pač
pa ta znanja potrebujejo, če želijo biti dobri
pri svojem delu. Poleg omenjenih izobraževanj številni zaposleni svoja znanja prenašajo na svoje sodelavce s krajšimi delavnicami oz. predstavitvami.
Nacionalne poklicne kvalifikacije
RTV Slovenija je ena od največjih registriranih organizacij za ugotavljanje in potrjevanje nacionalnih poklicnih kvalifikacij, ki v
sodelovanji z Državnim izpitnim centrom
preverja in podeljuje certifikate kar za 21
poklicnih standardov. V letu 2016 smo se
kvalificirali še za pet dodatnih poklicev.
Izobraževalno središče je v letu 2016 omogočilo pridobitev certifikata NPK 67 posameznikom. Tudi letos bomo razpisali preverjanje za številne NPK-je, med njimi tudi
nekaj novih. Tu velja omeniti predvsem
NPK za TV-voditelja oz. TV-voditeljico, ki bo
zagotovo požel veliko zanimanja.
Praktično usposabljanje
Med slovenskimi šolami in fakultetami
RTV Slovenija ostaja pomemben partner
pri omogočanju praktičnega usposabljanja
njihovih učencev in študentov. Samo v letu
2016 smo omogočili prakso 77 dijakom in
26 študentom. Prav tako smo na RTV
Slovenija preko programa študentske
izmenjave Erasmus gostili pet študentov iz
Španije. Za izobraževalne institucije (srednje šole, fakultete, …) smo do sedaj izvedli
kar 50 strokovnih ogledov javnega zavoda.
Skupaj si je tako pod našim vodenjem
ogledalo RTV Slovenija 1113 dijakov in
študentov.
Za konec pa še nekaj statistike. V letu
2016 je bilo v Izobraževalnem središču
opravljenih 2.314 izobraževalnih ur, ki se
jih je udeležilo 140 zaposlenih. Številka je
nekoliko manjša, kot pred leti, saj smo
imeli v letu 2016 veliko več preverjanj NPK,
ki pa v to niso všteva.
Področje izobraževanja je zelo pomembno za vse organizacije. Še posebej se tega
zavedajo evropske radiotelevizije (članice
EBU), saj so ugotovile, da znanja, ki ga
imajo oziroma želijo pridobiti za zaposlene,
ne morejo dobiti na trgu. Pa naj bodo to
specifična ali pa nova znanja, nujna za uporabo novih tehnologij. Zaradi vse hitrejšega
razvoja tehnologije je treba vse več vlagati
v izobraževanje in usposabljanje zaposlenih,
sicer ti ne bodo več usposobljeni za opravljanje »enostavnejših« opravil.

tekst: Kristina Klecin

»Kdor se neha učiti, je star.
Vsakdo, ki se neprestano
uči, ostane mlad.«
Tako je nekoč zapisal industrialec Henry Ford, ki je z znanjem, inovacijami in vztrajnostjo zgradil avtomobilski imperij. Učenje nas torej ohranja mlade, radovedne, motivirane in uspešne.
S pojmom učenje se srečujemo vsak dan
na različnih področjih življenja. V naši
zavesti ga večinoma povezujemo s šolo.
Dojemamo ga kot sprejemanje, pridobivanje in spoznavanje nečesa. Spremljajo ga
pojmi, kot so razvijanje, spreminjanje in
širjenje obzorja.
Danes pogosto govorimo o vseživljenjskem učenju, ki ni vezano le na čas obveznega šolanja, temveč postaja naša vsakdanja pravica in je ključ za uspešno prihodnost. Koncept vseživljenjskega učenja se
sicer vse preveč interpretira kot pomembna dejavnost stalnega izobraževanja za
povečevaje kompetentnosti delavcev. Pa
vendar je danes vse več aktivnosti, ki so
namenjene ciljni skupini starejših ljudi.
Ravno izobraževanje starejših postaja
sestavni del koncepta vseživljenjskega
učenja in na tak način poskuša družba
ovreči zmotna prepričanja, da se starejši
ljudje težko učijo oziroma ne zmorejo tega
početi. Starejšim izobraževanje omogoča
druženje in ohranjaje socialne mreže ter
zagotavlja osebno zadovoljstvo.
Staranje je družbeni pojav, zato je treba
nameniti starejšim več pozornosti.
Porajajo se nove ideje, ki narekujejo spremembe na tem področju. Koncept starosti
lahko namreč razumemo na dva načina:
kot osebno prilagajanje na starost in kot
moderen pogled osebnega preoblikovanja,
ki zavrača stereotipe o starostnikih. V kolikor gledamo na starost iz sodobnega vidika, razumemo poznejše življenje kot nepopisano zgodovino, ki jo ustvari vsaka oseba
zase. Biografija ljudi se tako v veliki meri
izoblikuje prek učne izkušnje, ki pa se s starostjo spreminja. Kako pomembno je
izobraževanje starejših potrjujejo tudi
ugotovitve antropoloških, andragoških,
socioloških in medicinskih raziskav.
Nakazujejo »pozitivni vpliv izobraževanja v

starosti na zdravje, socialno dejavnost
osebe in njene možnosti pridobivanja ter
ohranjanja moči in vpliva« (Kump in
Krašovec, 2010). Zato se starejši vključujejo v različna učna okolja, od formalnih do
neformalnih.
Človekov razvoj razumemo kot vseživljenjski proces in vsa njegova obdobja so
enako pomembna. Upravičeno pa se sprašujemo, ali se s staranjem spreminjajo
vzorci izobraževanja in učenja. Prav gotovo, da se spreminjajo. Posameznikove
zgodbe so vpete v socialno in kulturno
okolje, izobraževanje in učenje pa se z leti
spreminja in odrasli v primerjavi z mlajšimi
generacijami dosegajo visoke rezultate pri
nalogah, kjer se pričakuje kristalizirana
inteligenca. Spretni so pri rabi znanja, ki so
ga pridobili v različnih situacijah
(Zupančič, 2004). Pri tem pa ne smemo
pozabiti, da je pri starejših izredno
pomemben dejavnik tudi zdravje, ki definira njihovo nadaljnjo aktivnost.
Ker se učenje v obdobju odraslosti
usmerja k obvladovanju sprememb v
življenjskem ciklusu, nismo nikoli prestari
za učenje. Pri tem izhajamo iz notranje
motivacije, brez prisile in zunanjih pritiskov. Zato se učimo, kar želimo vedeti in
uporabljati in kar je za nas uporabno.
Viri:
Kump, S. in Jelenc Krašovec, S. (2010).
Prestari za učenje?: vzorci izobraževanja in
učenja starejših. Ljubljana: Pedagoški inštitut: Znanstvena založba Filozofske fakultete.
Zupančič, M. (2004). Spoznavni razvoj v
pozni odraslosti. V Marjanovič Umek, L.,
Zupančič,
M.
(ur.).
Ljubljana:
Znanstvenoraziskovalni inštitut Filozofske
fakultete.
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promocija zdravja

tekst in foto: Helena Kermavner

društva

Ključ do zdravja je ustrezen življenjski slog

Novoletni turnir ŠKD

Program promocije zdravja predstavlja skupna prizadevanja nas vseh pri izboljšanju
zdravja in dobrega počutja v delovnem okolju in je več kot le izpolnjevanje zakonskih
zahtev, ki zadevajo varnost in zdravje pri delu.

Športno-kulturno društvo RTV Slovenija je v decembru organiziralo novoletno srečanje svojih članov in ljudi dobre volje, kot bi
rekli vedno najbolj nasmejani Primorci. Prijetno druženje je vedno
samo izgovor za tekmovanje, saj ko se enkrat dobimo na stezah, ni

njih pri delu, dejavnikih pozitivnega delovnega okolja in kako ga lahko
sooblikujemo, vlogi promocije zdravja pri delu ter na koncu sodelovali v delavnici, kako prepoznati in obvladovati stres pri delu.
Na svetovni dan varovanja okolja smo začeli z akcijo Peš petek, ki je
pobuda in spodbuda k aktivnemu življenjskemu slogu, tako na delovnem mestu kot v prostem času. Svoje telo lahko razmigamo z odločitvijo, da v petek ne uporabljamo dvigala, da pridemo na delo peš ali s
kolesom, da namesto vsakodnevne uporabe avtomobila uporabimo
vlak ali avtobus. S temi drobnimi odločitvami lahko prispevamo tudi k
manjši obremenitvi okolja in manjši porabi energije. Od junija dalje
vsak petek opozarjamo, da še bolj skrbimo za dobro počutje.
Kako preživimo zimo brez gripe in prehlada nam je razložil strokovnjak za promocijo zdravja g. Aleš Homovc. Pogovarjali smo se o vplivu
prehrane na imunski sistem in stres, zakaj stres povzroča bolezni in
Pomembno je, da so v ta proces vključeni zaposleni in da se upoštevajo tudi potrebe in stališča glede organizacije dela in delovnega
mesta. V okviru Odbora za promocijo zdravja potekajo številne aktivnosti promocije zdravja, saj se vsi skupaj zavedamo, da lahko mnoge
kronične bolezni preprečimo z zdravim življenjskim slogom, z dobrim
počutjem na delovnem mestu pa lahko zmanjšamo tudi bolniške
odsotnosti zaposlenih.
V letu 2016 je bilo organiziranih veliko aktivnosti, k sodelovanju pa
smo povabili strokovnjake z različnih področij.
Onkologinja Marija Snežna Paulin Košir, dr. med., je nadaljevala s
pregledi dojk, saj v letu 2015 ni uspela pregledati vseh prijavljenih
žensk. Če je bil ugotovljen sum na bolezensko stanje, je našo sodelavko napotila v specialistično ambulanto za bolezni dojk, ostalim pa je
svetovala redno mesečno samopregledovanje. Zanimanje za preventivni zdravstveni pregled dojk je resnično zelo veliko, zato želimo zaposlenim omogočiti redne preglede vsako leto.
V letu 2016 smo zaposlene dvakrat vabili na merjenje stanja arterijskega ožilja. Meritve je s pomočjo profesionalne naprave – arteriografa izvajal strokovnjak s področja preventive zdravja Aleš Homovec.
Arteriograf preiskuje arterijsko življenjsko dobo oziroma togost arterij,
ki narašča vzporedno s staranjem. Rezultati meritve so pokazali stopnjo tveganja za srčno-žilni dogodek, ko dejavniki tveganja še niso
manifestirani. Udeležencem z močno povišanim dejavnikom je Aleš
Homovec svetoval obisk pri osebnem zdravniku, ostale pa je opozoril na
zadosten vnos tekočine v telo, predvsem vode ter uživanje C vitamina.
Organizirali smo svetovanje z delavnico Skrb moških za svoje zdravje v izvedbi Suzane Gorenc, dipl. med. sestre iz ZD Ljubljana Center.
Predstavila je osnovno preventivo bolezni prostate, inkontinence in
raka na modih ter demonstrirali samopregledovanje mod na modelu.
Cilj svetovanja je bil udeležence seznaniti in jim pojasniti spremembe
na telesu, saj je s pravočasno diagnozo in ustreznim zdravljenjem moč
živeti normalno in polno življenje brez neprijetnosti.
K sodelovanju smo povabili tudi dr. Natašo Dernovšček Hafner, univ.
dipl. psih. iz Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa
UKC Ljubljana, da je izvedla predavanje z delavnico Kako zaznati in se
obvarovati pred stresom pri delu. Govorili smo o psihosocialnih tvega32 kričač /marec 17

tekst in foto: Darja Slokan

pardona. Bitka se začne in na koncu smo vsi zmagovalci. Nadvse
veseli smo bili naših ekip s Pokljuke, ki so si kljub napornemu delu
vzeli čas za druženje.

Spidermani z najboljšo igralko turnirja Majo Ceglar so bili
nepremagljivi.

Miza nespornih zmagovalcev. Najvišje število točk na turnirju so
dosegli Butnkegli, poleg Maje Ceglar, ki je bila naj igralka turnirja,
pa je postal naj igralec turnirja Edo Brzin.

KRIČAČ se tudi letos daleč sliši
Po uspešni lanski sezoni tudi letos ekipa KRIČAČA ostaja v samem
vrhu TRIM lige v Mostah. V skupini ABRAHAM (nad 50 let) so osvojili drugo mesto tako v skupinskem delu kot tudi v končnem razigravanju. Fantom (upokojencem in dedkom) gredo vse čestitke.
kako se učinkovito pripraviti na zimo brez gripe in prehlada.
Izvajalci preventivnih zdravstvenih pregledov so v naših regionalnih
centrih Koper in Maribor izpeljali predavanja o zdravem načinu življenja (zdravo prehranjevanje, telesna aktivnost, zmanjševanje stresa,
razbremenitev hrbtenice, pravilna drža,…).
Delavnico Stress management sta v Ljubljani izpeljala Bojan Lovše,
dr. med. univ. in Marjetka Petrič Puklavec, specialistke klinične in družinske psihoterapije. V teoretičnem delu smo obravnavali prepoznavanje stresnega vedenja kot posledice kroničnega stresa, ki ni vedno
vezan le na pogoje dela, saj smo pod stresom lahko tudi zaradi stisk v
domačem okolju. V praktičnem delu pa smo se naučili nekatere »antistresne tehnike« za obvladovanje psihičnih napetosti.
Področje promocije zdravja je izredno široko, tako da je pomembno
tudi sodelovanje z ostalimi društvi in organizacijami, ki delujejo v okviru ali pod okriljem RTV Slovenija, to so Športno-kulturno društvo in
Planinsko društvo, saj imajo pomembno vlogo pri spodbujanju zaposlenih k telesni aktivnosti. Planinsko društvo organizira vedno več
zanimivih in prijetnih izletov dostopnih vsakomur, Športno-kulturno
društvo pa s svojo raznolikostjo in številčnostjo športnih sekcij omogoča, da vsak zase najde primeren način rekreacije.

Brez skupinske fotografije ne gre - zmagovalci v tekmovanju in tudi
v prešernem druženju.

Tekmovanje v bovlingu so tako kot vsako leto eni vzeli bolj resno
drugi pa manj. Zmagovalci prijetnega in sproščenega druženja pa
so bili vsi, ki so se srečanja udeležili.

FEKLOV memorialni turnir junij, 2016, /stadion Svobode Vič/. Kričači
vseh generacij od 70 - letnikov Jožeta, Sekirce in Crnega, srednje
generacije Vozka, Zdeneta, Vilčija, Smaylija in Kinga, do mladincev
Gemblna, Ovce in Simketa, da Feklnovih vnukov in Pepa niti ne omenjamo.
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mednarodni obisk

tekst: Sabrina Povšič Štimec, foto: Suzana Vidas Karoli

Obiskali so nas predstavniki
albanskega javnega servisa

in memoriam
V spomin Dušanu Fortiču
Odšel je svetovljan, humanist, gentleman,
zavezan resnici

Decembra so bili predstavniki RTSH javnega medijskega servisa iz Albanije na tridnevnem študijskem obisku na RTV Slovenija.

Obisk je bil del prizadevanj in pomoči, da se albanska radiotelevizija preoblikuje v pravi javni medijski servis - to je v uredniško neodvisen, profesionalen, vzdržen in odgovoren medij.
Vodja albanske delegacije je bil generalni direktor Thoma Gellci.
Cilj obiska je bila izmenjava izkušenj slovenske javne radiotelevizije

in vpogled v notranje delovanje in spremembe, ki jih je izpeljala RTV
Slovenija v zadnjih nekaj letih.
Vodilni in vodstveni delavci so si izmenjali informacije izkušnje o
notranji organiziranosti, strukturi in komunikaciji, digitalizaciji produkcije in arhivov, produkciji informativnega programa, marketingu
in delovnih procesih.
Generalni direktor RTSH Thoma Gellci je povedal, da je bila to odlična priložnosti za izgradnjo partnerstva z drugim javnim servisom in
pridobitev znanja in izkušenj ter seznanitev z dobrimi praksami.
V. d. generalnega direktorja RTV Slovenija mag. Marko Filli je zadovoljen z vzpostavitvijo sodelovanja med obema javnima servisoma
na način kot ga izvaja EBU v svojem projektu Peer to Peer.
Študijski obisk je bil organiziran v tesnem sodelovanju s predstavništvom OVSE v Albaniji in EBU ter temelji na memorandumu, podpisanenem med EBU, predstavništvom OVSE in RTHS.
Vzpostavitev tesnega sodelovanja med dvema članicama EBU
organizacije je bilo podprto tudi s strani Delegacije EU v Albaniji, ki
načrtuje širok nabor medijskih aktivnosti, ki vključujejo tudi twinning
za javne medijske servise v EU državah.

haiku - ustvarjalni natečaj ob dnevu RTV
Haiku nas dramí,
um krepi in veseli,
er-te-ve-jev-ce.

Kamera snema,
režiser režira, a
tajnica - tarna?

Delo takšno je,
šef odreja - če ga le,
že kakršno pač je.

Producenti da,
vse vprek prenašajo, še
sebe nosijo.

Generalni je,
ne samo na er-te-ve,
pač človek čez vse.

Produkcija je,
ona sproducira vse,
sliko, ton in - vonj?

Snema kamera,
brez kamermana ne, le
on se tiče nje.

Avtor Marko Žužek

Viedaš - slika,
tonca to nič ne mika,
je hecna - slika.
Tonski mojster je,
res dobro sliši se, brez
tehnika ne gre.

34 kričač /marec 17

vonj snežinke spi
pod preprogo poletja
postajam vroč srh

ko te ljubim
se zrna mojih misli
vraščajo vate
Avtor: Darko Gozdnikar

listam berljivost
učbenika življenja
knjižni molj vzleta

zasanjan oblak
navdihuje v vetru
na blazini spim

koketiranje
na sončnih žarkih
kot znova ljubljen

kocka je padla
svet spet brezglavo beži
v vesolje zrem

Ko sva se pred mojim odhodom v Peking pred
nekaj tedni še zadnjič pogovarjala po telefonu,
mi je dejal: “Prihaja čas, ko bo treba prešteti
dobre in slabe poteze.” Kot bi vedel, da se mu čas
izteka.
Poznal sem ga več kot 50 let; bil je svetovljan,
humanist, gentleman, zavezan partizanstvu v
dobrem pomenu te besede, predvsem pa je bil
do konca borec za resnico in pravice predvsem
manjšin. V prvi vrsti je bil zaveden Slovenec,
borec za pravice Primorcev in zvest Idrijčan.
Malo ljudi še ve, da je iz Kogovškove elektrarne,
ki je bila last njegovega starega očeta, stala je ob
Idrijci, kjer je danes ob policijski postaji speljana
cesta, pritekla v Idrijo še pred prvo svetovno
vojno prva elektrika, ki je povsem spremenila
knapovsko življenje.
Petrolejke so zamenjale žarnice. Kogovškovi
oziroma Fortičevi so bili pod italijansko okupacijo kot zavedni Slovenci izgnani iz Italije oziroma
Idrije. Čeprav je Dušan skupaj s svojim bratom
dr. Bojanom Fortičem (dolgoletnim direktorjem
bolnišnice na Golniku) in sestro Andro že v rani
mladosti zapustil Idrijo, je ni nikoli pozabil.
Njegova širša družina je vsa leta redno zahajala
v Belo in na nedeljske žlikrofe. Bil je ponosen
Idrijčan, kljub temu ga idrijska politična elita ni
posebej upoštevala, kar mu je težko leglo na
dušo.
Leta 1942 se je Dušan priključil narodnoosvobodilni vojni in kot pripadnik 9. korpusa je prepešačil vse idrijske hribe in doline. V tem času je
postal tudi sodelavec in urednik Partizanskega
dnevnika, edinega takšnega časopisa v okupirani Evropi. Takrat se je začela njegova novinarska
pot, ki se je končala šele s smrtjo, saj je bil novinarstvu zavezan do zadnjih dni. Po koncu druge
svetovne vojne je bil med drugim tudi ataše za
tisk in kulturo na jugoslovanskem veleposlaništvu v Rimu, po vrnitvi pa je postal glavni urednik revij Tovariš in Tedenska tribuna, dopisnik v

Trstu in glavni urednik ljubljanskega Dnevnika.
Osebno sem ga spoznal 1967. leta, ko je bil
direktor Televizije Ljubljana, jaz pa “v vseh
pogledih suh” študent iz Idrije brez štipendije, ki
je iskal honorarno delo. Čeprav ga nisem poznal,
sem že po njegovih prvih besedah ugotovil, da je
iz “Idrje”. Bil je slok, eleganten, poln energije in
načrtov. Mnogo let kasneje mi je povedal, da sta
s predsednikom republiškega izvršnega sveta
Stanetom Kavčičem prav takrat snovala širitev
televizijskega programa, posebej informativnega, ki je bil do takrat v domeni centra oziroma
televizije Beograd. Bil je glavni pobudnik in snovalec osrednjega TV dnevnika, ki je bil prva
lastovka, napovedovalka demokratizacije: dotlej
je namreč imela TV Beograd in z njo srbohrvaščina tudi v Sloveniji popoln monopol pri objavljanju političnih poročil.
S slovenskim TV dnevnikom je Slovenija
takrat začela svojo samostojno pot. Nikoli ne
bom pozabil, kako smo bili na tisti dan, ko je
začel izhajati TV Dnevnik v slovenščini, vsi do
konca nervozni in brezglavi. Hladne krvi je ostal
samo Dušan, ki je prevzel uredniško krmilo in TV
dnevnik je bil uspešno rojen. Njegova druga velika zasluga iz tistih let je bil televizijski film Cvetje
v jeseni, ki je do današnjih dni ostal kultni slovenski televizijski film. Zasnovali so ga skupaj s
Tonetom Pavčkom, ki je bil takrat urednik dramskega programa, in Marjo Vrhovnik, ki je vodila
televizijsko izvedbo. Njegova žena Marja pa je
takrat z oddajo Svet na zaslonu orala ledino
zunanjepolitičnega programa na televiziji.
Prvo povojno obdobje demokratizacije se je
končalo z zamenjavo predsednika vlade Staneta
Kavčiča in koncem liberalizma. Nastopilo je
obdobje svinčenih let. Novi generalni direktor
RTV Janez Vipotnik je Fortiča grobo odstavil, čez
noč je postal persona non grata. Pritisk je bil
takrat tako hud, da smo se celo mladi novinarji
skrivali pred najvišjimi partijskimi funkcionarji, ki
so prihajali v hišo, da ne bi postali predmet njihove pozornosti. Dušan je azil oziroma zatočišče našel v Kopru, kjer je bilo ozračje tudi zaradi
bližine Italije in manjšin manj nabito z ideologijo kot v Ljubljani. Čeprav so v Jugoslaviji takrat
zaostrovali partijsko diktaturo, je v mednarodnih
odnosih s Helsinško deklaracijo iz 1975. leta, ki
jo je omogočilo zbliževanje oziroma detant med
ZDA in Sovjetsko zvezo, zapihal svež veter.
Dušan Fortič je to novo vzdušje odnosov v
Evropi, posebej pa izboljšanje odnosov z Italijo,
izkoristil za ustanovitev TV Koper Capodistria, ki
ji je dal čezmejni pečat. Partijski funkcionarji, ki
so ga izgnali iz Ljubljane, niso slutili, da so mu s
tem v bistvu naredili uslugo. Postal je prvi direktor TV Koper Capodistria. Njen program so lahko
takrat gledalci spremljali skoraj do Rima. Bil je

tudi barvni, saj je JRT takrat v tem pogledu prehitela RAI. Italijanska manjšina je s tem dobila
svojo televizijo v italijanskem jeziku, česar slovenska manjšina v Italiji še danes nima.
Dušan nikoli ni bil oseba, ki bi jo nosili vetrovi. Vse življenje je bil dosledno zvest svojim
načelom, posebej se je zavzemal za varstvo in
pravice manjšin, zelo je bil kritičen tudi do vseh
pojavov fašizma in kršenja pravic naše manjšine
v Italiji. Pred šestimi leti je na primer dal pobudo za postavitev spomenika šestim slovenskim
nedolžnim domačinom, ki jih je italijanska vojska ustrelila junija 1915. leta v Idrskem, ko je
prvič okupirala slovensko ozemlje. Bil je nekakšen novodobni kaplan Čedermac, ki je branil
pravice zatiranih Primorcev. Nikdar ni bil človek
»gnilih« kompromisov, zato svojih profesionalnih prepričanj nikoli ni žrtvoval, ampak je pri
njih trmasto vztrajal. Večkrat mi je dejal, da mu
je na dušo najbolj težko padlo to, da so ga izdali nekateri kolegi in kolegice, tisti, ki jim je najbolj
zaupal in ki jih je najbolj podpiral. Ta občutek
tudi sam dobro poznam.
Dušanovo ime bo zapisano v same temelje
slovenske televizije in žurnalizma nasploh. Bil je
pokončen človek, intelektualec in novinar, ki se
nikomur ni udinjal, ki je imel jasno vizijo in na
katerega si se lahko zanesel tako po strokovni
kot po človeški plati. Ljudi takšnega kova skorajda ni več, sicer ne bi bili v tako hudi, skoraj katastrofalni družbeni krizi. Pri tem ne mislim samo
na Slovenijo, ampak na vso Evropo, pa tudi svet.
Bil je tudi moj zelo dober osebni prijatelj oziroma drugi oče. Spremljal sem ga, ko je bojeval
prve velike bitke za slovensko televizijo, pa tudi
širše. Najpomembnejše je dobil, nekatere je tudi
izgubil. Takšno je pač življenje. Veliki borec za
človekove pravice Martin Luther King je dejal, da
“lahko človek samo v temi vidi zvezde”. To velja
tudi za Dušana Fortiča.
Uroš Lipušček, TV Slovenija
ZAHVALA
Ob boleči izgubi moža in očeta Iva Debevca –
Pikota se iskreno zahvaljujeva vsem, ki ste ga
spremili na njegovi zadnji poti, nam izrazili pisno
ali osebno sožalje in podarjene sveče.
Vsem še enkrat hvala.
Silva in Janez z družino
ZAHVALA
Ob boleči izgubi moje drage mami Vide, se
iskreno zahvaljujem sodelavcem in sodelavkam
Službe za obračun RTV-prispevka za vso pomoč,
podporo in vsa izrečena sožalja. Vsem in vsakemu posebej še enkrat iskrena hvala, da ste jo
pospremili na njeni zadnji poti.
Lili Pörš
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kadri

razvedrilo

ODŠLI V OKTOBRU 2016
PPE TV SLOVENIJA
OŽBEJ ISTENIČ – tehnik mobilne produkcije
JADRANKA OBLAK – urednica scenaristka
KATARINA HORVAT – oskrbnica studia

PRIŠLI V NOVEMBRU 2016
EKONOMIKA POSLOVANJA
ŠPELA ŠUŠTARŠIČ – strokovna sodelavka za
upravno pravne zadeve

PPE RADIO SLOVENIJA
TAMARA GORUP – fonetičarka lektorica

ODŠLI V DECEMBRU 2016
PPE TV SLOVENIJA
JANKO BOLKA – producent programa
MARINKA GORENC – organizatorka dnevne priprave programov
ANTON BERAKOVIČ – inženir mobilne produkcije
ZLATKO GREGORINČIČ – tehnični vodja RA/TV
produkcije
DAVORIN TOMAŽIN – inženir radiodifuzije specialist

PPE RC KOPER-CAPODISTRIA
ERIKA PATERNUŠ – turnusna urednica
VODSTVO JZ RTV SLOVENIJA
MARIJA ŽERJAL ŠULIGOJ – poslovna sekretarka
EKONOMIKA POSLOVANJA
ANI KOPRIVEC – glavna računovodkinja

PRIŠLI V OKTOBRU 2016
PPE TV SLOVENIJA
JAKA OKORN – zvokovni tehnik
KARMEN DROBNIČ – tehnica mobilne produkcije
JANKO PEINKIHER - tehnik mobilne produkcije
DAVOR ŽNIDARŠIČ - tehnik mobilne produkcije

PPE RC KOPER-CAPODISTRIA
MAJA KIRAR – urednica oddaj
PPE RC MARIBOR
IVAN KOS – področni planer
MIRAN ORNIK – urednik oddaj
IVAN SMOGAVEC – mojster zvoka
POSLOVNO IN SPLOŠNO PODROČJE
MARIJA STARE - referentka

ODŠLI V NOVEMBRU 2016
PPE TV SLOVENIJA
MARIJA KERMELJ – oblikovalka maske
ANICA CEDILNIK – lektorica jezikovna svetovalka

PPE RC MARIBOR
DRAGO STANKO GYÖREK – snemalec
OE GLASBENA PRODUKCIJA
EDI PIŠTAN – drugi solist
VODSTVO JZ RTV SLOVENIJA
NIVES DEČMAN – poslovna sekretarka
POSLOVNO IN SPLOŠNO PODROČJE
DARKO VOVKO – voznik terenskih ekip
EKONOMIKA POSLOVANJA
DARJA GORJUP – samostojna strokovna sodelavka za finance in računovodstvo
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PPE RADIO SLOVENIJA
DRAGICA PUC – dokumentalistka informatorka

TEHNIKA, INVESTICIJE, INŽENIRING
ROBERT PUČKO – sistemski inženir informatik

PPE REGIONALNI CENTER MARIBOR
BRANKO KOSI – vodja službe

PPE RC KOPER-CAPODISTRIA
ERIKA PATERNUŠ – novinarka specialistka
ANDREJ BABIČ – zvokovni tehnik
MITJA MARŠIČ – zvokovni tehnik
PPE RC MARIBOR
MATEJ ŠTEFLIČ – inženir elektroenergetik
ALEKS HORVAT – novinar specialist
JERNEJ REPNIK – oblikovalec zvoka TV/RA produkcije
VODSTVO JZ RTV SLOVENIJA
MATEJ VOLK – pravnik specialist
TEHNIKA, INVESTICIJE, INŽENIRING
SANDI KRIŽMAN – tehnik strojni energetik

VODSTVO JZ RTV SLOVENIJA
LADISLAV AMBROŽIČ – ekspert področja

POSNEMOVALEC

MESTO V
POGOSTO
HONDURASU
MAKEDONSKO
(IZ ČRK
M. IME
ALCANO)

SAMODEJEN
STROJ

VODSTVO JZ RTV SLOVENIJA
KRISTA GOMBAČ – notranja revizorka specialistka

ODŠLI V FEBRUARJU 2017
PPE TV SLOVENIJA
KATJA GOLE – novinarka
TONI CAHUNEK – novinar urednik
ROK ŠULIGOJ – novinar urednik

NAŠA PEVKA
NAŠ TEOLOG SPODNJI DEL
POPEVK (IME
(ANTON)
TELESA
IN PRIIMEK)

ENA OD
OKONČIN

PPE RADIO SLOVENIJA
ANDREJA GRADIŠAR – novinarka specialistka
ALMA KUŽEL – glasbena urednica

PPE REGIONALNI CENTER KOPERCAPODISTRIA
KATJA PAVLOVIČ – organizatorka izvedbe

PRIŠLI V DECEMBRU 2016
PPE RADIO SLOVENIJA
NATAŠA LANG – novinarka urednica voditeljica
TADEJ KOŠMRLJ – novinar urednik voditelj

SODELAVKA
NA FOTOGRAFIJI

PRIŠLI V JANUARJU 2017
PPE TV SLOVENIJA
BARBARA MÜLLER – vodja oddelka

EKONOMIKA POSLOVANJA
BELINDA KRIŠTO - računovodkinja

PPE RADIO SLOVENIJA
JOŽEF KUŠTRIN – novinar specialist
PPE RC KOPER-CAPODISTRIA
FRANC HMELJAK – novinar urednik
IVOR CEROVAC – inženir tehnolog

ODŠLI V JANUARJU 2017
PPE TV SLOVENIJA
MATEJA ROSA – novinarka poročevalka
NATAŠA MÜLLER – vodja oddelka

VODNA
IPA

MESTO V
KALIFORNIJI
(IZ LESONIT)
NEMŠKA RTV

DELAVEC V ODDELKU ZA
OPLEMENITENJE TKANIN

BRAZILSKA
ZVEZNA
DRŽAVA
EKSPERT
ZA DOGME

KARENINA
VELIKA
ŽELJA
POSTAVA,
ŽIVOT
BORUT
TREKMAN

VRSTA
HRASTA,
ČRNIKA

SISTEMSKA
KATEGORIJA
RASTLINSTVA

EKSCES

JEZERO V
S. AMERIKI
PISATELJ
SVEVO

RAJKO
GERLIČ

JO BOSTE
REŠILI DO
MONCA?

PPE MULTIMEDIJSKI CENTER
BRINA TOMOVIČ – turnusna urednica

SKLADATELJ
ADAMIČ

PRIŠLI V FEBRUARJU 2017
PPE MULTIMEDIJSKI CENTER
ROK DOVJAK – lektor jezikovni svetovalec

KRADLJIVKA

NEKDANJI
TURŠKI
VELIKAŠ

DERIVAT
ETANA,
ALKOHOL

GORA V
JULIJCIH
OLGA
GRAD

KOBALT

EVROPSKO
GORSTVO

ZVEZA
PRIJATELJEV
GL. MESTO
GANE

DRUGI DEL
STAVČNE
PERIODE

GORSTVO V
BOLGARIJI

SESTAVIL
JOŽE
PETELIN

POLETNO
OBUVALO

DEL
CERKVE

OTOČJE V
ITALIJI
OB OBALI
SICILIJE
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napovedujemo

fotoreportaža - zima

foto: xxxxxxxxxx

ZKP RTV Slovenija bo 22. marca ob 20. uri v jazz klubu Zoo v
Tobačni, predstavil izdaje z jazzovsko glasbo. Predstavitvi bo sledila koncertna izvedba enega od izdanih projektov – The state of KU
trobentača Igorja Matkoviča.
V okviru abonmaja Bigbanda@SiTi bo 18. marca z Big bandom
RTV Slovenija nastopil raper Klemen Klemen, ki je kot prvi slovenski raper zatresel slovensko glasbeno sceno s svojimi besedili.
Dirigent bo Lojze Krajnčan.
Na predzadnjem marčevskem koncertu (19. marec 2017) iz koncertnega cikla Mozartin, bo nastopila slovenska sopranistka
Suzana Ograjenšek, ki za svoje dosežke v najimenitnejšem strokovnem glasbenem tisku prejema izvrstne ocene. Pretežno se posveča
baročnemu repertoarju. Tokrat ji bo stal ob strani katalonski dirigent Francesc Prat, cenjen zlasti zaradi svoje senzibilnosti in jasnega pristopa. Na programu bodo dela Mozarta, Glucka in
Mendelssohna.
Big Band RTV Slovenija bo v petek, 21. aprila 2017, ob 20. uri v
SiTi Teatru v Ljubljani nastopil na koncertu z letošnjim predstavnikom Hrvaške na izboru za Pesem Evrovizije. Jacques Houdek je priznani hrvaški pop soul vokalist mlajše generacije, znan tudi kot
”The Voice”. Obeta se nepozaben večer skladb iz pop soul zakladnice z neverjetno odrsko energijo, ki jo premoreta le Jacques in naš
Big Band.
Televizija Slovenija bo konec marca proizvajalec mednarodnega
televizijskega signala (host broadcaster) na tekmah v Planici (23.,
24., 25. in 26. marec 2017).To bo zaključek zimske sezone v okviru
katere je TV-produkcija zagotovila mednarodni signal na kar šestnajstih tekmah, ki so potekale na šestih lokacijah v Sloveniji.
Val 202, uradni radio Planice, že tradicionalno spremlja skoke in
polete v Planici. Poslušalce bodo reporterji obveščali o športnem

dogajanju, poskrbeli pa bodo tudi za informacije o drugem dogajanju, prometu in koncertih. Vse štiri dni bodo skrbeli tudi za glasbeni oziroma obšportni program na odru Vala 202 ob velikanki, ki
vključuje voden program, sprejem skakalcev, nagradne igre in
nastope slovenskih glasbenih skupin.
Na Kulturnem bazarju, ki se bo 30. marca odvijal v Cankarjevem
domu se bo s svojimi otroškimi in mladinskimi vsebinami predstavila tudi RTV Slovenija. Sodelovali bodo tako radio kot televizija in
multimedijski center. Vstop je prost.
V aprilu bo Razvedrilni program TV Slovenija ponovno organiziral Dneve slovenske zabavne glasbe. Na Gospodarskem razstavišču
bo 10. aprila bo koncert Neishe, 15. aprila festival Popevka 2017,
21. aprila pa festival Pop rock.
Festival Slovenska polka in valček 2017 bo letos potekal 7. aprila v Podčetrtku. Ponovno se bodo med seboj pomerili ansambli
narodno-zabavne glasbe za nazive najboljšo skladbo festivala v
celoti, najboljšo polko in najboljši valček.
Poletna noč: Koncert ob 80. obletnici rojstva Jožeta Privška bo
21. junija na Kongresnem trgu v Ljubljani. Kot vsako leto bosta
sodelovala tudi Simfonični orkester RTV Slovenija in Big Band RTV
Slovenija oziroma revijski orkester RTV Slovenija.
Melodije morja in sonca 2017 se bodo letos odvijale 8. julija.
Projekt nastaja v sodelovanju z Avditorijem Portorož. Ponovno
bomo lahko slišali novih deset slovenskih glasbenih pesmi, ki pojejo o soncu, morju, poletju in življenju.
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