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tekst in foto: Darko Koren

Ime leta 2015 je Ciril Zlobec

Valovanje pozitivnih idej ustvarja nove stvarnosti in zaradi dela
številnih je bilo leto 2015 lepše – tudi zaradi 12 imen meseca na
Valu 202, ki jih vsako leto izbirajo poslušalci najbolj poslušanega
radia v državi. Med seboj pa so Ime leta 2015 izbirali izbranci in
Ciril Zlobec, ki je ob svoji 90-letnici izdal pesniško zbirko Ljubezen
– čudež duše in telesa in jo posvetil svoji ženi, zbirko pa zasnoval
kot ljubezensko življenjsko zgodbo, je letošnje Ime leta. Nagrajenec
je iz rok odgovornega urednika Vala 202 Mirka Štularja prejel
mozaik, delo mozaicista Janeza Mučiča. Tudi letošnje leto se je na
sprejemu pred prireditvijo nominirancem in vsem posameznikom,
ki sodelujejo v projektu Botrstvo, pridružil predsednik države Borut
Pahor. Prireditev sta vodila Anja Hlača Ferjančič in Miha Šalehar,
za glasbene vložke pa so skrbeli Nina Strnad in Rober Jukič ter
Siddharta.
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uvodnik

vsebina

Spoštovani sodelavke in sodelavci!
Leto 2015 se izteka, le še
nekaj dni in tukaj bo 2016. Pred
nami je čas, ko se zazremo vase,
opravimo obračun s preteklim
letom in sprejmemo novoletne
zaobljube. Je čas poln upanja in
čarobnosti, obdarovanja in
duhovnosti. Vsak konec, tako
tudi konec leta, pomeni priložnost za nove načrte in nove
začetke pri vsakem od nas.
Naše znanje in kompetence
so bile v preteklih letih tisto,
zaradi česar je RTV Slovenija
ohranjala status objektivnega, verodostojnega, analitičnega in
ažurnega medija. Prav je, da se ob tej priložnosti ponovno spomnimo, da delamo v medijskem servisu z najdaljšo tradicijo in
posebnim pomenom. Bili smo in bomo ostali zavezani kakovosti in
neodvisnosti naših vsebin.
Leto, ki se izteka, za nas ni bilo lahko, tudi prihodnje leto bo
naporno. Kadrovska ureditev zavoda bo težka naloga. Ob tem pa
ostaja naše skupno prvo vodilo priprava kakovostnih in raznolikih
programskih vsebin za vsakogar, odprtost do različnih mnenj,
uravnoteženost poročanja, verodostojnost, strokovnost in informativnost ter poučnost ob hkratnem zagotavljanju najvišje produkcijske in tehnične kakovosti. Ostajamo osredotočeni na izpolnjevanje našega poslanstva in dejstva, da smo tu zaradi naših uporabnikov.
Dober program in dobre vsebine ustvarjamo vsi skupaj, programski, tehnični in preostali sodelavci javnega zavoda, če sodelujemo, imamo pozitiven odnos do dela ter predvsem z medsebojnim
sodelovanjem in spoštovanjem. Sam sem zelo ponosen na vaše
delo in prizadevanja ter rezultate in dosežke, ki smo jih zabeležili v
letu 2015. Želim si, da bi bili tudi v letu 2016 tako kakovostni,
ustvarjalni in inovativni.
Dovolite mi še, da se vam zahvalim za vsa vaša prizadevanja in
trud v iztekajočem se letu ter vam zaželim vse dobro v letu 2016,
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Načrtu RTVS za leto 2016 zelena
luč programskega sveta,
odloča presoja nadzornikov
Programski svet Radiotelevizije Slovenija je konec novembra sprejel programsko produkcijski načrt (PPN) za leto 2016, ki že nekaj časa buri duhove zlasti s kadrovskim delom.
Načrtuje se namreč zaposlitev okoli 250 stalnih honorarnih sodelavcev, kar pa po opozorilu generalnega direktorja Marka Fillija ne bo možno brez prodaje delnic Eutelsata.

Filli, direktorica televizije Ljerka Bizilj in
direktor radia Miha Lampreht so se, podobno kot na oktobrski seji programskih
svetnikov, trudili dokazati, da je PPN zaradi usklajenosti programske sheme s finančnimi, kadrovskimi in produkcijskimi
zmožnostmi realen in izvedljiv. Iz vrst programskega sveta je bilo ob tem slišati tako
pohvale kot kritike ter pa enotno nasprotovanje krčenju programskih vsebin.
Nekateri svetniki so programskemu delu
PPN očitali zapostavljanje kulturnih in
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umetniških vsebin - velik del polemike se
je nanašal na radijski program Ars.
Nekateri so pogrešali temeljitejše strukturne spremembe programa, zopet drugi
so vodstvu RTVS očitali neustrezen finančni razrez med produkcijskimi enotami ali
neupoštevanje pripomb, ki so jih svetniki
dali že na osnutek PPN.
Filli je izrazil prepričanje, da PPN prinaša relativno kakovosten program. Opozoril
je na zahtevnost priprave načrta, v veliki
meri prav zaradi reševanja kadrovskega

problema. Kot je dejal, si ne zna predstavljati položaja, da PPN ne bi bil deležen
tudi zelene luči nadzornikov. Lampreht pa
je programski del PPN označil za umetnost
možnega v zaostrenih finančnih in
kadrovskih okoliščinah.
Finančno plat PPN za leto 2016 je v zadnjih tednih že presojal nadzorni svet RTVS,
ki naj ne bi bil posebno naklonjen prodaji
delnic Eutelsata. Zato o odločitvi nadzornikov še vedno ne moremo poročati.
Odklonilno stališče nadzornikov do proda-

tekst: D.K. in STA, foto: D.K.

je pa bi lahko zamajalo celoten PPN, saj
zavod po Fillijevi navedbi nima drugih
finančnih virov za rešitev problema prekarnih delavcev.
Filli zato pričakuje podporo nadzornega
sveta izvedbi obsežnega kadrovskega projekta v prihodnjem letu. Po sedanjem
načrtu naj bi v naši hiši zaposlili okoli 250
stalnih honorarnih sodelavcev. Televizija
bi jih zaposlila 160, preostale pa druge
enote zavoda. Hkrati je v prihodnjem letu
predvideno tudi odpuščanje zaposlenih.
Predvidene zaposlitve se nanašajo na
tehnični kader, novinarje, minimalno tudi
na administracijo. Glede odpuščanja je
Filli napovedal, da bi se najprej pogovorili
z okoli 100 zaposlenimi, ki bodo kmalu
izpolnili upokojitvene pogoje. Nadaljevali
bodo tudi obvezno upokojevanje. Leto
2016 naj bi tako prineslo znižanje skupnega števila zaposlenih in honorarnih
sodelavcev.
Ocena stroška odpravnin se po Fillijevi
navedbi giblje okoli 1,8 milijona evrov.
Stroški dela se bodo v prihodnjem letu
povečali tudi zaradi sprememb plač javnih
uslužbencev, kar pomeni dodaten strošek
v višini poldrugega milijona evrov.
Opozoril je, da bi izpeljava zastavljenega

kadrovskega načrta s pomočjo rednih
sredstev nujno terjala krčenje programa.
Med stalnimi honorarnimi sodelavci na
RTVS jih vsaj 150 izpolnjuje pogoje za
zaposlitev, 180 jih je zaposljivih na drugih
delovnih mestih, 133 pa jih ni mogoče
zaposliti zaradi neizpolnjevanja izobrazbenega pogoja - med slednjimi je 110

novinarjev brez zahtevane izobrazbe.
Možnost rešitve njihovega statusa Filli
vidi v sklepanju pogodb s samostojnimi
novinarji.
Sicer pa so tem vprašanjem dobršen del
razprav svetniki namenili že na oktobrski
seji, ko je svetnik Igor E. Bergant v imenu
redno zaposlenih izrekel podporo vodstvu

december 15/ kričač 5

programski svet
zavoda pri urejanju kadrovske problematike. Je pa že takrat vodstvo pozval, naj po
koncu zaposlitvenega vala temeljito pregleda kadrovsko stanje in odpravi morebitne diskriminacije, do katerih bi prišlo
zaradi časovne stiske. Zavzel se je za individualno obravnavo vsake zaposlitve
posebej. Bergant je opozoril tudi na
potrebo po prevetritvi celotnega sistema
nacionalne RTV hiše. Programsko produkcijski načrt za leto 2016 bi zato po njegovih besedah moral ponuditi vsaj strateške
nastavke v tej smeri. Izrazil je še pričakovanje, da bo vodstvo hiše v načrtu pregledno in natančno predstavilo vse predvidene programske spremembe in jim priložilo strokovno utemeljitev.
Takrat je slaba preglednost programskega dela osnutka načrta zmotila tudi
nekatere druge svetnike. Posebej kritičen
je bil Slavko Kmetič, ki je (takrat še osnutek) označil za leporečenje s številnimi

neznankami. Izrazil je bojazen, da bo izpeljava kadrovskega načrta terjala davek na
programski strani. V zvezi s tem pa je
Božidar Zorko izpostavil predvideno
zmanjšanje sredstev za informativni program.
Kar nekaj svetnikov je že oktobra izrazilo dvom v finančno vzdržnost programskih načrtov vodstva zavoda. Predsednik
programskega sveta Mitja Štular je izrazil
začudenje, da vodstvo tarna zaradi
pomanjkanja sredstev, pri tema pa ne
postreže s podatki o stroških in gledanosti posameznih oddaj. Tudi Zorko je pozval k pripravi finančnega razreza po programskih nosilcih oz. vsebinah. S temi
podatki so svetnikom postregli že v
novembru, saj bi mu v nasprotnem težko
prižgali zeleno luč.
Filli je v odgovoru na svetniške pripombe priznal, da kadrovska operacija, ki se jo
je lotilo vodstvo zavoda, vnaša v pro-

gramsko produkcijski načrt kar nekaj
neznank. Napovedal je, da bo natančen
kadrovski načrt znan šele potem, ko bodo
končani individualnimi pogovori s stalnimi honorarnimi sodelavci.
Zaradi tega generalni direktor že takrat
ni izključil možnosti rebalansa načrta v
prihodnjem letu, je pa zavrnil trditve o
kriznem stanju na radioteleviziji. Dejal je,
de bo treba le kakovostno porabiti 120
milijonov evrov, ki so na razpolago.
Štular je sicer ob koncu oktobrske seje
dejal, da je na naslov programskega sveta
prišlo skupno pismo Sindikata novinarjev
Slovenije in Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS, ki se nanaša na urejanje
statusa stalnih honorarnih sodelavcev.
Pojasnil je, da je pismo predal nadzornemu svetu RTVS, saj vsebina sodi pod njegovo pristojnost. Programski svet se bo le
seznanil s stališči, ki jih bodo nadzorniki
zavzeli v zvezi s pismom, je še dodal.

Nadzorni svet RTV Slovenija potrdil
Programsko-poslovni načrt za leto 2016
Nadzorni svet RTV Slovenija je v sredo, 16. 12. 2015, potrdil
Programsko-poslovni načrt (PPN) za leto 2016, kateremu je
dodal nekaj pogojev, ki jih mora zavod izpolniti ob vsakokratni
porabi sredstev iz prodaje finančnih naložb.
Osem radijskih, sedem televizijskih programov in spletni portal www.rtvslo.si bodo v letu 2016 ponujali široko paleto raznovrstnih in različnim ciljnim javnostim namenjenih programskih
vsebin. Ažurnost, aktualnost, kakovost in informativnost bodo še
naprej vodilo javnega medijskega servisa tudi v prihodnjem letu.
Le-to bo zaznamovano z obletnico osamosvojitve Slovenije,
zanimivimi športnimi prenosi (predvsem poletne Olimpijske igre
in Evropsko prvenstvo v nogometu) in seveda z ustvarjanjem in
predvajanjem kakovostnih vsebin lastne in tuje produkcije dokumentarnih, izobraževalnih, svetovanih, otroških in mladinskih
vsebin. Gledalcem, poslušalcem in uporabnikom bodo na voljo
tudi raznovrstne kulturne, glasbene in razvedrilne vsebine. Tudi
v prihodnje ostaja RTV Slovenija nepogrešljiva za zagotavljanje
vsebin in storitev posebnega družbenega pomena.
Mag. Marko Filli, generalni direktor RTV Slovenija je ob tem
poudaril: »Kakovostne vsebine za vsakogar, odprtost do različnih
mnenj, raznolikost programskih vsebin, uravnoteženost poročanja, verodostojnost, strokovnost in informativnost ter poučnost
bodo naše vodilo pri pripravi programskih vsebin. Obenem pa ne
bomo zanemarjali skrbi za lep slovenski jezik in pokrivanje vsebin in tem, ki morda niso tako komercialno zanimive, so pa
pomembne za vse nas. Na poslovnem področju bosta leto 2016
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zaznamovali dve pomembni investiciji: začetek gradnje novega
sodobnega multimedijskega centra ali centra integriranih informativnih programov in – v primeru pridobitve koncesije –
izgradnja digitalnega radijskega omrežja DAB. Investiciji bosta
pomenili pomembno novost tako za produkcijo kot za distribucijo programskih vsebin. Sicer pa bo prihodnje leto s poslovnega
vidika zaznamoval predvsem projekt sanacije kadrovskega
področja, ki bo trajno uredil problematiko prekarnega dela in
nadgradil kadrovsko politiko tako, da bosta znanje in kompetence še bolj v ospredju.«
Dr. Mitja Štular, predsednik Programskega sveta RTV Slovenija
je povedal: »Leto 2016 bo pestro tako programsko kot poslovno.
Programsko dajemo poudarek kvaliteti, pluralnosti, širini in profesionalnosti programa ter ustvarjalcev, poslovno pa gospodarni porabi sredstev in obvladovanju stroškov dela. Poslanstvo RTV
Slovenija v slovenskem medijskem prostoru je edinstveno, zato
je velika tudi odgovornost.«
Dr. Domen Trobec, predsednik Nadzornega sveta RTV
Slovenija: »Nadzorni svet je ob poprejšnjem sprejetju
Programsko poslovnega načrta in ob pozitivnem mnenju k
finančnemu načrtu s strani Programskega sveta potrdil predlagan finančni načrt, ki je sestavni del PPN 2016. Ob tem je nadzorni svet določil pogoje za vsakokratno koriščenje sredstev iz
prodaje finančnih naložb, katerih maksimalna višina je bila potrjena skupaj s finančnim načrtom.«

O poročilu varuha
v nadaljevanju seje PS

Programski svet RTVS je v nadaljevanju novembrske seje prisluhnil poročilu varuha pravic gledalcev, poslušalcev in uporabnikov
portala MMC o odzivih občinstva v obdobju januar-september
2015. Na varuhov naslov je v letošnjih prvih devetih mesecih prispelo 1167 odzivov, kar je dobrih 400 odzivov več kot v enakem
obdobju lani. Največ odzivov se je spet nanašalo na televizijo.
Vzrok za tako enormno povečanje odzivov je predvsem, po oceni
varuha, 200 orkestriranih pritožb zaradi domnevno neuravnotežene sestave udeležencev televizijske oddaje o družinski zakonodaji v
marcu na tretjem programu. Med televizijskimi oddajami pa je še
vedno veliko kritičnih odzivov gledalcev na oddajo Pričevalci, ki pa
je hkrati deležna tudi razmeroma veliko pohval. Kar 262 odzivov je
bil deležen informativni program, med oddajami pa najbolj
Odmevi, Dnevnik in Tarča.
Gledalci opozarjajo na domnevno neuravnoteženo zasedbo v
oddajah Odkrito in Studio City. Veliko pritožb je prišlo zaradi domnevno nenatančnega poročila dopisnika ob papeževem obisku v
ZDA, v zadnjem času pa tudi zaradi domnevno premalo analitičnega pristopa v poročanju o begunski krizi, je pojasnil Ambrožič.
Radiu je občinstvo posredovalo 67 sporočil ali približno osemkrat manj kot televiziji. Pripombe poslušalcev iz meseca v mesec
niza oddaja Studio ob sedemnajstih. Odzivi na ponudbo portala
MMC so po Ambrožičevih besedah vseskozi enaki, po 102 odziva
lani in letos. Uporabniki urednikom oz. administratorjem portala
očitajo cenzuriranje komentarjev.
Regionalni televizijski in radijski programi so kot po pravilu spet
brez odziva. Gledalci in poslušalci kažejo vse več zanimanja za slovenski jezik na radiu in televiziji - v prvih mesecih se jih je s pri-

pombami v zvezi s tem oglasilo kar 58, je še dejal Ambrožič.
Programski svet je prisluhnil tudi odzivu vodstva zavoda na
varuhovo poročilo. Direktorica televizije Ljerka Bizilj je poudarila,
da je nemogoče upoštevati prav vsako pripombo občinstva, saj bi
to pomenilo poseg v neodvisnost ustvarjalcev in odstopanje od
poklicnih, še posebej novinarskih meril.
Odzivi poslušalcev bistveno ne odstopajo od enakega lanskega
obdobja, velja pa izpostaviti očitke o domnevno premalo kritičnem
pristopu k begunski krizi, je dejal direktor radia Miha Lampreht.
Radio si po njegovih besedah prizadeva čim bolj celovito obveščati o begunski krizi, pri tem pa pazi, da ne širi nestrpnosti ali sovražnega govora.
V razpravi so člani sveta večinoma pohvalili tako varuha za
kakovostno poročilo kot tudi boljšo odzivnost vodstva RTVS in
urednikov na poročilo ter boljšo komunikacijo med varuhom in
vodstvom. Direktorica televizije je napovedala, da bo imel varuh v
prihodnje na voljo tudi nekaj programskega časa.
Na seji je programski svet soglašal z zaposlitvijo 25 stalnih
honorarnih sodelavcev v decembru - 23 zaposlitev je predvidenih
za televizijo in dve za radio. Generalni direktor RTVS Marko Filli je
pojasnil, da gre za zaposlitve v okviru sprejetega kadrovskega
načrta za leto 2015.
Za prihodnje leto je Filli znova izrazil pričakovanje, da se bo vodstvo zavoda lahko lotilo “velike sanacije prekarnega dela”.
Pogajanja s sindikati za leto 2016 po njegovih besedah še potekajo. Poudaril pa je, da ne gre za pogajanja o posameznih oz.
poimenskih zaposlitvah, ampak zgolj o pravilih zaposlovanja.
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Aktualni pogovor z generalno direktorico EBU Ingrid Deltenre

Ne smemo sedeti in čakati, kaj se bo zgodilo …
Evropska zveza javnih radijskih in televizijskih postaj (EBU) združuje 780 televizij in
več kot 1000 radijskih postaj, ki oddajajo v
123 jezikih. Del te velike medijske družine
je tudi RTV Slovenija. Biti prvi in najboljši,
je to cilj EBU-ja?
Prvi morda ne, zagotovo pa hočemo biti
dobri, to je zaveza vodstva EBU-ja, ki je v
Ženevi. Delamo pod hudim pritiskom, da
zmanjšujemo stroške in smo učinkoviti, kolikor je to mogoče.
Prihodnost medijev, tudi javne radiotelevizije, je odvisna od mladih. Ali izgubljamo
mlado javnost?
Mlade izgubljamo. V visokih številkah. Na
žalost. Če pogledate podatke, so vsi, kljub hudi
konkurenci, zelo stabilni. Pred dvajsetimi leti
smo imeli 900 televizijskih kanalov, danes jih
je 4500. In tu so še vse digitalne možnosti,
Netflix in drugi, Google, Youtube … Sodeč po
podatkih televizija, pa tudi radio, delata dobro.
Človek bi pričakoval večje premike. Raziskave
o gledanosti in poslušanosti s to stalnostjo
presenečajo. Zaradi novih medijev javnost klasične televizije ni zapustila. Nikakor ne. Če pa
se poglobimo v to, kaj počnejo mladi, si ne
smemo zatiskati oči pred dejstvom, da televizijo gledajo manj pogosto. Ugotavljamo, da je
padec gledanosti med mladimi pri televiziji
večji kot padec poslušanja radia. Radio pri
mladih v določeni meri igra pomembnejšo
vlogo kot televizija. Najverjetneje zaradi glasbe. A mladi preusmerjajo svojo pozornost k
drugim medijem, kot so Youtube, Facebook in
drugim omrežjem. To je očitno. Vprašanje je,
kako se s tem spopadamo. Odgovor ni enostaven. Če bi imela odgovor na to vprašanje, bi
bila zelo bogata. (Smeh)
Začne se že pri zaposlenih na javnih servisih. Če smo odkriti, moramo priznati, da smo v
povprečju starejši, na javnih radiotelevizijah
ne dela veliko mladih … Če se poglobimo v
svoje programe, v ljudi, ki jih vodijo, v teme, ki
se jih lotevamo, ugotovimo, da pogosto govorimo o mladih, a večinoma kot o problemu,
nimamo pa vsebin, ki bi bile mladim zanimive.
Zato verjetno radio in televizija, še bolj kot
ostali, izgubljata mlado javnost. S tem bi se
morali zelo resno ukvarjati. Mladi so tudi strateška tema razprave v EBU-ju. Kaj lahko naredimo, da bi bili za mlade privlačni, kako bi
bolje izkoristili splet, a tako, da bi ostali vero8 kričač /december 15

primerih gremo skupaj z Evropsko unijo ali
Svetom Evrope ali sami tja in razlagamo, kakšne so dobre prakse v Evropi, pomagamo, ko
gre za medijsko zakonodajo ali iskanje modelov financiranja. Razmere skušamo izboljšati
tako, da se v teh državah srečujemo s politiki,
parlamentarnimi odbori, strokovnjaki.

dostojni? Ni res, da mladih politika ne zanimiva, le naš pristop ni pravi.
Lahko se tolažimo tudi s tem, da se bodo
mladi vrnili, ko bodo odrasli, a zagotovo se ne
bodo, če bodo programi ostali taki, kot so. Ne
smemo torej sedeti in čakati, kaj se bo zgodilo.
Nove tehnologije so sinonim za hitrost. S hitrostjo pa se pogosto izgubljata kakovost in
vsebina. Kakovostna vsebina je naša »velika
stvar«, ste rekli pred kratkim …
Hitrost je lahko tudi tveganje, hkrati pa je
nujnost. Ko se nekaj zgodi, če smo zanesljiv in
verodostojen vir informacij, bodo ljudje vključili javni RTV. Če pa na javnem radiu ali televiziji ne bodo našli, kar iščejo, bodo iskali druge
vire. In bodo tam tudi ostali. Zato je treba najti
model, da si lahko hiter in korekten.
Pomembno je tudi raziskovanje, opis okoliščin,
iskanje razlag, iskanje resnice … Ne zadošča,
da rečemo: »Oseba A je rekla to, oseba B je
dejala tako, « Treba je iti dlje, preiskovati, povedati, kdo ima prav. Za to dodatno delo moramo imeti več časa, več virov in več preiskovanja. Na začetku pa moramo biti hitri.
Če ima članica EBU-ja, javna radiotelevizija,
finančne težave, kar ni redek pojav, ali
lahko računa na razumevanje vodstva EBUja? Že članarina mnogim predstavlja hud
problem …
Seveda razumemo, da ima članica težave.
Ne moremo pa reči: »Ni vam treba plačati …«
Ali: “Bomo mi plačali za vas.” To ni mogoče. Če
ste včlanjeni v organizacijo, morate plačevati
članarino. Težave so povezane s finančnimi
problemi države, z gospodarsko krizo, navsezadnje tudi s političnimi razmerami. V takih

V Grčiji je javni RTV doživel eno najbolj
tragičnih zgodb. Politika se je čez noč odločila, da grški ERT zapre. Nastal je novi, NERIT, z le nekaj sto zaposlenimi in s slabim
programom. ERT so ponovno zagnali, a še
vedno ni tisto, kar bi moral biti. Kaj nas je
naučila ta grška lekcija?
Naučili smo se, da obstoj javnega servisa ne
smemo jemati kot nekaj samo po sebi umevnega. Čeprav svoje delo opravljamo dobro, ga
lahko drugi ocenijo nasprotno in mogoče je,
da se odločijo za zaprtje, kot se je zgodilo v
Grčiji. Drugič, zelo hitro se lahko ukine organizacijo, traja pa mesece in mesece, da se jo
ponovno vzpostavi. Tretje, kar smo se naučili,
pa velja bolj za sindikate, zveze in politike:
javna radiotelevizija mora temeljiti na določenih vrednotah, kot sta politična neodvisnost,
pa tudi inovativnost. Moramo iti v korak s
časom, orodja in produkcija se spreminjajo in
zaradi tega moramo spremeniti tudi naš način
dela. Oboje, neodvisnost in iznajdljivost, sta
bili resni težavi v Grčiji. Bilo je veliko političnega vmešavanja pri imenovanjih na pomembne
položaje, sindikati pa so bili ekstremno rigidni,
nepopustljivi in starokopitni, s čimer so preprečevali, da bi se ERT prilagajal. Tako je postal
neučinkovit in drag za tisto, kar je ustvaril. Te
tri lekcije moramo imeti nenehno v mislih. Ne
razumi javnega servisa kot nekaj, kar je za vselej dano, deluj profesionalno, po svojih najboljših močeh, služi javnosti, bodi neodvisen,
sposoben, da se prilagajaš, spreminjaš, pokaži in razloži, kaj delaš. Pri stroških in naložbah
bodi pregleden, saj gre za javna sredstva.
Na nedavni konferenci javne radiotelevizije
v Münchnu ste udeležencem dejali: »Ne
pustite se potisniti v kot.« Mediji, javni še
posebej, imajo kup težav s klestenjem proračunov, s političnimi pritiski … Je sploh
kakšna javna radiotelevizija brez težav?
Ne, skorajda ne. Problemi so povsod. Ko
sem dejala, naj se ne pustijo postaviti v kot,
sem dodala še, da bi morali biti samozavestni,
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kajti javni RTV-ji so najbolj verodostojni vir
informacij. Javnost jih ima rada. Pripravljajo
kakovostne in raznovrstne programe, ki so
zelo pomembni za nacionalno identiteto.
Najprej moramo kritično pogledati sami sebe,
morda ne razlagamo na pravi način, kaj
počnemo. Zato moramo bolje pojasnjevati, biti
kritični do lastnega delovanja, se spraševati,
ali smo tako dobri, kot bi po našem mnenju
morali biti, smo lahko še boljši, in, če smo
lahko, kako bi to dosegli.
Tudi mati javne radiotelevizije ima težave.
Vzor javnega RTV-ja, BBC, stiskajo, zahtevajo vitkejšo, cenejšo organizacijo …
Radiotelevizije zrejo v Veliko Britanijo, BBC
je že vso svojo zgodovino njihov navdih. Med
vojno je bil neodvisni glas, s svojimi odličnimi
programi je postavil standarde inovativnosti,
ustvarjalnosti in kakovosti. Javnost BBC podpira, Britanci imajo radi njegove programe. Na
koncu politiki ne morejo delovati proti ljudem,
ki jih predstavljajo. Morda sem preveč optimistična, a upam, da bo BBC zmogel previhariti
te izzive, povezane s financiranjem, nisem pa
pesimistična glede BBC-ja.
Precej protislovno je, če JAVNOST ne ve, zakaj potrebuje JAVNO radiotelevizijo …
Z dobrimi programi bo javnost dobila odgovor, zakaj potrebuje javni RTV, ki mora pripravljati programe za vse, za mlade, starejše, ne le
za večino ali za določene manjšine. Več je
treba vlagati v kulturno raznovrstnost, v filme,
drame, dokumentarce, tudi v razvedrilne
oddaje. Spoštovati je treba standarde javnega
RTV-ja. V tem moramo biti v prihodnosti še
boljši.
Modernizacija in varčevanje. A gre to dvoje
skupaj?
Ja, zagotovo. Ni vse novo tudi dražje. Nova
orodja so pogosto celo cenejša od prejšnjih,
zaposleni pa se morajo biti pripravljeni učiti
novih stvari, biti odprti za nove načine dela.
Mislim, da je marsikaj odvisno od nas samih.
Javni mediji živijo v istem medijskem prostoru s komercialnimi, z njimi pa včasih
tekmujejo na napačen način: s senzacionalizmom, s slabim novinarstvom, nekakovostno zabavo …
V idealnem smislu je treba tekmovati s
kakovostjo. Če je javni servis močan in kakovosten, so komercialni mediji boljši, saj javnost
potem tudi od njih pričakuje določeno višjo
stopnjo kakovosti. To vidimo v Veliki Britaniji.
Pomembno je, da javni servis zagotavlja pro-

gram za vse. Tudi gledanost je treba upoštevati, a ne vedno, ne ob vsakem času. Visoko gledanost je treba dosegati, ko televizijo gledajo
vsi, od osmih do devetih ali do desetih zvečer.
Za posebne teme pa gledanost ni odločilna.
Zato imamo naročnino, da lahko pripravljamo
take posebne programe. Določanje meja ni
enostavno. Javni servis mora pripravljati tudi
zabavne vsebine, ni mogoče ponujati le informativnih in kulturnih oddaj. Nihče ne želi
nastopati v programih, ki niso gledani. Če je
naš program namenjen vsem, potrebuje tudi
razvedrilo. In šport. Pri razvedrilu je tanka črta,
kdaj lahko rečemo: »Tega na javnem RTV ne
boste nikoli videli, ker ni v skladu z našim
poslanstvom, to ni primerno za javno radiotelevizijo.« Težko je dati splošen nasvet, ker so
konkretne odločitve povezane s cilji, poslanstvom, duhom vsakega javnega servisa. Dobro
pa je, da to povemo jasno in glasno. Ali, kot je
dejal dolgoletni šef razvedrilnega programa
na BBC-ju Huw Weldon: »Naloga razvedrila na
javnem RTV-ju je, da naredi popularno dobro
in dobro popularno.« Morda bi morala biti to
naša ambicija.
So javne radiotelevizije po vašem mnenju
preveč zbirokratizirane?
Če vprašate ljudi, kako vidijo javne radiotelevizije, bodo številni rekli, sploh mladi, da so
prevelike, preveč potratne, birokratske, staromodne. Morda to drži za nekatere organizacije, za mnoge pa ne, kar je spet vprašanje
komunikacije in pojasnjevanja. Morda delamo
bolje kot ljudje mislijo, da delamo, morda prepogosto govorimo z vedno istimi ljudmi in ne
dosežemo širše skupnosti.
Kaj pa športne pravice in izgubljena bitka
EBU-ja z Mednarodnim olimpijskim komitejem?
EBU je pred tem že doživela poraz, izgubila
je pravice za svetovno in evropsko prvenstvo v
nogometu, a so se vrnili in ponovno dobro
sodelujemo. Zato upam, da se bo MOK po teh
dveh olimpijskih sezonah spametoval. Morda
pa se ne bo. Ko smo poslali našo ponudbo za
olimpijske pravice, smo ugotovili, da ne moremo izpolniti pričakovanj olimpijskega komiteja. Discovery Eurosport, ki je kupil pravice, je
ponudil več kot mi. Naše strateško vprašanje
je, kaj bomo naredili, ker imajo članice EBU na
razpolago manj denarja kot pred petimi leti.
Spremeniti bomo morali načine delovanja, več
sodelovati, pravice deliti. Na primer tako, da
olimpijske igre ne bodo le na kanalih javnega
RTV-ja, ampak tudi na komercialnih radiotelevizijah.

Kakšna je vloga javnega RTV-ja v času begunske krize?
Treba je pojasnjevati, postavljati dogajanja v
širši okvir, primerjati, kako se stvari lotevajo v
drugih državah. Seveda gre za velik problem, o
katerem mora javni servis poročati celovito, o
razlogih, o problemih. To je realnost, s katero
se moramo sprijazniti, saj ne bo kar izginila, tu
bo naslednjih deset, dvajset let. Zato imamo
posebno vlogo, morda tudi tako, da podpremo
migrante s programi, spletnimi storitvami, ki
bodo pripomogle k boljši vključitvi. Število priseljencev bo naraslo in če zagotavljamo storitve za vse, moramo obravnavati tudi njihove
probleme.
Izbor evrovizijske popevke EBU pripravlja že
60 let. Vas skrbi prihodnost Eurosonga?
Ne. To poteka v valovih. So dobri, so slabi
časi. Trenutno so dobri. Številne države sodelujejo. Zelo pomembno je, da je javni RTV
države, iz katere je zmagovalec, prihodnji
gostitelj izbora. S tem še nikoli nismo imeli
težav. Nobena država še ni rekla: »Žal, nimamo
denarja, ne moremo.« Države so ponosne, da
so gostiteljice, da so del tega, Eurosong je
spodbuda za mnoge ljudi, veliko novega se
naučijo, ko pripravljajo tako velik dogodek.
Javnost ima Eurosong rada, to je največji razvedrilni šov na svetu. In najstarejši. Zato je v
Guinessovi knjigi rekordov.
Govorite pet jezikov. Tudi sedež EBU v Ženevi, kjer je 400 zaposlenih, je kot babilonski stolp. Ali veste, s kom govoriti francosko, s kom angleško, nemško, italijansko …
400 jih je, poznam jih, vem, od kod prihajajo. Srečna sem, ko slišim vse te jezike. Ko sem
tu, ko hodim po hiši, opazujem vse te različne
kulture, barve, poslušam jezike, sem ponosna,
ker vse deluje, ker ljudje tako dobro delajo v
projektnih skupinah. Toliko različnih ljudi, jezikov, narodnosti, kultur, ki nas bogatijo! Vsak,
ki dela v takem okolju, se težko vrne v enokulturni in enojezikovni svet.
Bo čez deset let, na primer, še vedno v
vsaki evropski državi deloval javni RTV?
Da, povsem sem prepričana. O tem ne podvomim niti sekundo. Preveč razlogov je, da
imamo dobre javne radiotelevizije. Moramo pa
iti naprej, ne smemo obstati. Če ostanemo,
kakršni smo, potem nisem več prepričana, da
bomo še tu. Če želimo ostati uspešni, kot smo
sedaj, se bo moralo marsikaj spremeniti.
(povzetek intervjuja z Ingrid Deltenre, ki je
bila 29.11.2015 Nedeljska gostja Vala 202)
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novinarske nagrade čuvaj/watchdog

Med nagrajenci večina iz RTV Slovenija
Novinarske nagrade Društva novinarjev Slovenije, ki šteje skoraj
1.000 članov, so edine nagrade s področja novinarstva v Sloveniji,
ki jih podeljuje novinarska skupnost. Porota za podelitev nagrad
čuvaj/watchdog za leto 2015 je nagrajence izbirala izmed šestih
predlogov za nagrado za dosežke mladih novinarjev, 29-tih predlogov za nagrade za izjemne novinarske dosežke in šestih predlogov za nagrado za življenjski prispevek k razvoju slovenskega novinarstva ( tudi izmed nečlanov DNS), z javnim glasovanjem. Porota
je podelila nagrado za življenjsko delo, dve nagradi za izjemne
dosežke v novinarski fotografiji, štiri nagrade za izjemne novinarske dosežke v letu 2015 in dve nagradi za debitanta – mlada novinarja, ki sta v poklicu manj kot pet let. Čeprav se kriza v medijih še
poglablja in medijska produkcija vse bolj dobiva značilnosti industrijske produkcije “tekočega traku” in čeprav mora vse manj novinarjev opraviti vse večjo količino dela (iz poročila porote), je porota z zadovoljstvom in optimizmom ugotavila, da je kakovostnih
predlogov za novinarske nagrade še vedno veliko, več, kot bi jih
lahko nagradila. To dejstvo je glede na prevladujoče negativne
trende v poklicu spodbudno. V kategoriji izstopajočih dosežkov je
porota tehtala med več dobrimi, izenačenimi predlogi, kar kaže na
zdravo profesionalno jedro z novinarji, ki ne glede na razmere profesionalno, verodostojno in etično opravljajo svoje delo. Zlasti
pozitivni so inovativni, preiskovalni in poglobljeni pristopi mladih
novinarjev, ki se ne zadovoljijo s površjem in povprečjem. Porota je
nagradila tudi dosežke iz lokalnih okolij, kjer so pritiski na dopisnike pri razkrivanju nepravilnosti toliko večji, hkrati pa je prepoznala projekte iz kriznih žarišč na širši ravni. Nagradila je tudi kreativne in nekonvencionalne pristope pri obravnavi relevantnih tem.
Zato je v kategoriji izjemnih dosežkov podelila kar štiri nagrade in
eno pohvalo. Porota se je izjemoma odločila podeliti post humno
nagrado za življenjsko delo, pri čemer vodilo ni bil načelni etični
imperativ ali kakršnakoli moralna zaveza ali obveza, temveč prepoznanje kakovosti in neizbrisno odtisnjenega pečata v slovenskem
novinarstvu. Porota za izbor nagrajencev za izjemne dosežke v
novinarski fotografiji je izbrala nagrajenca med devetimi različnimi avtorji. Marsikaj se je zgodilo od lanskega do letošnjega septembra in marsikje so bili naši fotoreporterji, so zapisali v obrazložitvi, a apokaliptično bežanje ljudi iz vojnih področij je tako neizprosen dogodek, da je preglasil vse druge. Razsežnost in usodnost
begunstva so slovenski fotoreporterji vzeli zares. Večina poslanih
fotografij tako govori o ljudeh, ki se v kolonah premikajo mimo nas
in hitijo v neznano. Za njimi ostajajo pretresljive fotografije, boleči dokumenti našega časa. Prizorišča trpljenja so prevzela tudi
fotoreporterje, ki so poslali svoja dela na razpis za najboljšo zgodbo oziroma reportažo
Nagrade so prejeli:
Špela Šipek RTV Slovenija - Nagrado za življenjski prispevek k
razvoju slovenskega novinarstva post humno
Frekvenca X, RTV Slovenija, Tomaž Klipšteter, Dnevnik,
Rozmari Petek, Večer in Erik Valenčič - za izjemne novinarske
dosežke v letu 2015
Jaka Gasar, Dnevnik, Matic Zorman, Mladina - za izjemen
dosežek v novinarski fotografiji za posamično fotografijo in repor10 kričač /december 15

tažo
Jana Juvan, Večer in Viki Twrdy, RTV Slovenija - debitantski
nagradi za dosežke mladih novinarjev, ki so v poklicu manj kot pet
let
Slavko Jerič, MMC RTV Slovenija - pohvalo porote za izjemen
novinarski dosežek

Obrazložitve:

nagrajenci
Debitantka leta je novinarka Večera Jana Juvan.
Preudarna, z izrazitim čutom za zgodbo, kljub mladosti v svojih
prispevkih izraža ostrino in natančnost. Nobene zgodbe ne zaključi, dokler ne preveri vseh informacij in ozadij. Njen fokus je zdravstvo, nedavno je preko odličnega reportažnega zapisa opozorila,
kako številni iz Maribora in njegove okolice odhajajo v Avstrijo
prodajat krvno plazmo. Brez težav se spopade s katerokoli temo in
področjem. Z razgledanostjo in predanostjo, vestnostjo in tudi
vedrino je postala nepogrešljiv člen ne le uredništva Mariborske
kronike, ampak celotnega uredništva Večera.
Debitant leta je Viki Twrdy novinar RTV Slovenija.
Kot eden mlajših novinarjev na gospodarskem področju se
vedno znova dokazuje in izkazuje z natančnostjo, doslednostjo in
raziskovalno žilico. Njegovi novinarski prispevki so verodostojni in
poglobljeni, podkrepljeni tudi s pravnim znanjem in ravno pravšnjo mero samozavesti, da se ne zaustavi niti pred najzahtevnejšimi temami, ki jih učinkovito predstavi gledalcem. Novinarsko
poglobljeno je razgalil potek sporne sanacije bank. Na podlagi njegovega poročanja so nastale številne druge odmevne televizijske
oddaje, povzemali so ga številni mediji.
Čuvaja za najboljšo posamično fotografijo prejme fotoreporter Dnevnika Jaka Gasar.
Najboljša fotografija je nastala na mejnem prehodu Obrežje
letošnjega septembra. Skoraj mitična fotografija prikazuje nakopičeno trpljenje ljudi čisto blizu nas, a, res je, še vedno na drugi stra-
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ni mreže. Gledamo roke, a zares vidimo vse tisto, česar na njej ni.
Zato nam fotografija zastavlja mučna vprašanja: intimna, globalna in zelo stvarna. O njih in o nas.
Čuvaja za najboljšo reportažo prejme fotoreporter Matic
Zorman.
Nagrajeno reportažo je njen avtor naslovil Bitka s časom v
1.023.622 korakih. Fotografije, ki opisujejo dan na železniški postaji Gevgelija, kjer se človeška življenja spreminjajo v statistiko, je
uspel sestaviti v celoto in z njimi povedati zgodbo. Begunci na
postaji manjšega mesta na obrobju Makedonije čakajo na vlak, za
katerega upajo, da jih popelje v Evropo v svetlejšo prihodnost.
Reportaža je bila objavljena v Mladini.

Špela Šipek, posthumno

sirane javnosti. Maja Ratej, Luka Hvalc, Matej Praprotnik in Mija
Škrabec Arbanas sestavljajo ekipo oddaje, ki uspešno premošča
dilemo, kako v medijih ne popačiti, banalizirati in razvrednotiti
raziskav ter znanstvenih tem in jih hkrati narediti privlačne, zanimive za širšo javnost.
Čuvaja za izstopajoč novinarski dosežek prejme dopisnik
Dnevnika Tomaž Klipšteter.
Čeprav dela za časopis, za katerega bi težko rekli, da stavi na
mariborsko bralstvo, je že več let novinar, ki vsem drugim kolegom
na tem območju narekuje tempo. Tako je bilo tudi v primeru še
sveže afere, ko je razkril, da je Klavdij Logožar Darsu za 24.000
evrov prodal delo študentke, ki ji je bil mentor. Zgodba, ki lepo
ponazarja njegovo natančnost, vztrajnost in načelnost, ki ga odlikujejo že celo novinarsko kariero. Vse to dopolnjujeta njegov unikaten, pronicljiv in ironičen slog ter vsestranskost, zaradi česar je
sposoben enako odlično razkrivati zapletene zgodbe, kakor napisati duhovito reportažo, pronicljivo gloso ali zanimiv intervju.
Čuvaja za izstopajoč novinarski dosežek prejme dopisnica
Večera Rozmari Petek.
V minulem letu je izstopala prav na področjih, ki so v večini slovenskih medijev mnogokrat zapostavljena. Kot terenska dopisnica
Večera je drezala tja, kamor se drugim zaradi zahtevnosti tematike, ovir in ignorance oblasti, ni prav mudilo: v ekologijo in področje zdravega življenjskega okolja, ki načenja vprašanja prihodnosti
človeštva. Nemarna onesnaženost Celja kot posledica dolgoletne
proizvodnje Cinkarne Celje je področje, na katerem je v minulem
letu blestela in ga razgaljala vztrajno, podrobno, do obisti.
Čuvaja za izstopajoč novinarski dosežek prejme Erik
Valenčič.
Poznavalec Bližnjega vzhoda je v dokumentarnem filmu Fronte
Kurdistana opisal boj v štirih državah živečega kurdskega ljudstva
za neodvisnost in hkrati tragedijo 20 milijonskega naroda. Avtor se
je podal na področja, kjer ni novinarjev in snemalcev. Preko minskih polj in mimo vojska je sam s kamero zakorakal na območje, na
katerem vlada zakon nasilja in duhovne omejenosti. Besedo je prepustil Kurdom in njihova pričevanja dopolnjeval le s kratkimi
pojasnili. Na ta način je ustvaril zelo avtentičen in narativno
močan dokument o boju ljudstva, o katerega trpljenju ve zahodna
javnost mnogo premalo.

frekvenca X Val 202
pohvalo porote prejme Slavko Jerič.
Za inovativno, drugačno, privlačno, zabavno in zanimivo uporabo in predstavitev statističnih podatkov v projektih Športni SOS in
podcast Številke Multimedijskega centra RTV Slovenija
Čuvaja za izstopajoč novinarski dosežek prejme oddaja Vala
202 Frekvenca X.
Kljub temu, da znanost redko zaide na naslovnice in v udarne
medijske termine, znanstveni laboratorij na valovih znanosti, na
Valu 202, že več kot pet let dokazuje, da znanstvene teme niso
nujno le za v specializirane kotičke in zgolj za ozek krog zaintere-

Čuvaja za življenjski prispevek k slovenskemu novinarstvu
post humno podeljujemo Špeli Šipek.
Bila je izjemno prodorna, natančna, poštena, zavezana dejstvom
in resnici, profesionalna, pri zavzemanju za novinarske standarde
vselej zahtevna. Do sebe in do drugih. Nikoli in nikdar se ni zadovoljila s površjem in površnostjo, banaliziranjem in moraliziranjem
vse povprek, k čemur žal v novinarstvu tako radi zapadamo. Bila je
zaprisežena, tista prava novinarka, ki novinarstvo je in ga živi. Taka,
ki je bila vedno in do konca kritična do sebe in do novinarstva. In
v tem je bila tudi naša največja zaveznica. Njen pečat slovenskemu
novinarstvu, zlasti na področju televizijskega novinarstva, razvoja
formatov televizijskih dnevnih oddaj, tedenske informativne oddaje je neizbrisen.
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ars

3. program Radia Slovenija, Program ARS

na 31. slovenskem knjižnem sejmu
Konec novembra je v ljubljanskem Cankarjevem domu potekal
31. slovenski knjižni sejem. Na njem je že drugo 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 naših oddaj. Obiskovalci sejma in poslušalci pred

radijskimi sprejemniki so lahko, med drugimi, prisluhnili oddajam
Arsov forum, Razgledi in razmisleki, Glasovi svetov, Izšlo je,
Literarni večer, Skladatelj tedna, Sledi večnosti, Izbrana proza,
Gremo v kino, Kulturna panorama ter Tretje uho.

31. knjižni sejem se je odprl v torek, 24.
novembra. Odprtje sta zaznamovala govor
francoskega pisatelja Pascala Brucknerja
ter podelitev Schwentnerjeve nagrade za
prispevek k založništvu, prejela jo je Bedita
Mlinar. V sredo, 25. novembra, je na odru
Društva slovenskih pisateljev potekal Arsov
forum z naslovom Vrnitev tiskane knjige.
Gostje Vuk Ćosić, Miha Kovač in Lenart
Kučić so razpravljali o tem, da glede na
zadnje bralne trende, ni strahu, da bi elektronska knjiga izpodrinila tiskano. Pogovor
je vodil Aleksander Čobec.

Na literarnem večeru z naslovom Beseda
– med podobo in glasbo, ki smo ga neposredno prenašali s pisateljskega odra, sta
sodelovala pesnik Milan Dekleva in glasbenik Lado Jakša, oba nekdanja člana skupine
Salamander. Spet sta združila ustvarjalne
moči in poslušalce popeljala na improvizirano glasbeno popotovanje po pokrajinah
pesniškega verza. Usmerjala ju je Tina
Kozin.

Za brezhibno tehnično izvedbo vseh
oddaj in neposrednih prenosov je skrbela
tehnična ekipa Radia Slovenija. Na fotografiji tonska mojstra Srečo Katona in
Mitja Groznik.
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tekst: Ana Rozman, foto: Ivan Merljak

V Arsovem sejemskem studiu smo v
oddaji Razgledi in razmisleki govorili o
temeljih scenarističnega pisanja. Tesa Drev
ter pisatelj in scenarist Žiga Valetič sta za
izhodišče vzela knjigo priznanega avtorja
filmskih knjig Syda Fielda z naslovom
Scenarij.

V petek smo neposredno s pisateljskega
odra prenašali oddajo Studio ob sedemnajstih. Tema je bila vloga pesnic in pisateljic v
literarnem prostoru, strokovni literaturi,
učnih načrtih ter nasploh v literarnem
kanonu. O njej so razmišljali pesnica Meta
Kušar, literarna zgodovinarka in urednica
Zbranih del Zofke Kveder dr. Katja Mihurko
Poniž ter pesnik in urednik, letošnji
Prešernov nagrajenec Andrej Brvar. Z njimi
se je pogovarjal Marko Golja.

V petek zvečer smo se v Arsovem studiu
prepustili poeziji tržaškega književnika,
Umberta Sabe. Večino njegovih pesmi je na
novo prevedel odgovorni urednik tretjega
programa, Matej Venier, na harmoniko je
igral Aleksander Ipavec – Ipo, Sabove verze
v italijanskem jeziku je bral Janko Petrovec,
v slovenščini pa Branko Grubar in Branko
Jordan. Pod režijo in scenarij večera pa se
je podpisal Igor Likar.
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tekst: Marko Vogrinc

RTV Slovenija - zmagovalka
Več kot 30 let je minilo, odkar je skupina zvokovnih inženirjev iz radia Novi Sad dala
pobudo, ki je na takratni JRT padla na plodna tla in rodil se je TAKTONS – natečaj za
vrednotenje zvokovnih posnetkov.
TAKTONS je edinstveno mednarodno
tekmovanje zvočnih posnetkov, ki poteka
na vsake dve leti in ga organizira Radio
Novi Sad. Začetki segajo v leto 1982.
Zaradi znanih, neprijetnih dogodkov, je
bilo tekmovanje po letu 1990 prekinjeno
za 11 let. Ponoven zagon se je zgodil leta
2002.
Nameni tekmovanja so pridobiti vpogled
v ustvarjalne dosežke na področju zvočnega zapisa v zadnjih dveh letih in zagotoviti strokovno oceno tehnične kakovosti
zvočnih posnetkov, ki temelji na enotnih,
vnaprej določenih subjektivnih in objektivnih parametrih, izboljšanje kakovosti na
tem področju z ustvarjalno uporabo sodobnih tehnologij kar je obveznost, tako na
radiu kot na televiziji in nam jo nalaga
poklic oziroma stroka. Taktons lahko
bistveno prispeva tudi k spodbujanju
proizvodnje programa za radijsko in televizijsko občinstvo, in predstavlja tudi določen izziv za izboljšanje svojih znanj in
spretnosti vseh programskih ustvarjalcev.
Na 15. tekmovanju je v petnajstih kategorijah sodelovalo 118 posnetkov iz desetih držav in sicer javni medijski zavodi iz
Srbije, Makedonije, Madžarske, Romunije,
Bosne in Hercegovine, Hrvaške, Avstrije,
Črne Gore, Slovaške in Slovenije. Vsak posnetek ocenjuje 7 članska žirija.
RTV Slovenija je prejela zlate plakete v
štirih kategorijah in zmagala tako v skupni
razvrstitvi kot najbolj uspešen medijski
javni zavod kot tudi v skupni radijski in
skupni televizijski produkciji.
Med zlatimi nagrajenci so:
Aleks Pirkmajer Penko v ketegoriji C4 –
Classical music-chamber orchestras, big
groups, choirs and orchestras - public performance with audience
Miha Ocvirk v kategorijah P3 – small
bands (8+1) –public performance with
audience in C1 – soloists, small groups
(8+1),– without audience

14 kričač /december 15

Na sliki od leve proti desni: Marjan Drobnič, Marko Vogrinc, Aleks Pirkmajer Penko, Miha
Ocvirk, Aleš Koman
foto: Marko Vogrinc

Prejemanje nagrade za najbolj uspešen javni zavod s strani izvršnega direktorja tekmovanja g. Arpada Osnovića predstavniku RTV Slovenija Marku Vogrincu.
foto RTV
Aleš Koman v kategoriji TV - L2 – Live
Performances other kinds of music.
K skupnem uspehu so vsak v svoji kategoriji prispevali tudi: Žiga Rezar s 4.
mestom in že omenjena Aleš Koman s 5.
ter Miha Ocvirk z 2., 3., dvakrat 7. ter 8.
mestom.
Poleg tekmovalnega dela, se na festivalu TAKTONS odvija tudi sejem profesionalne avdio in video tehnike ter številne
delavnice in predavanja.

Med ostalimi čestitkami smo bili deležni
tudi ene s strani nagrajenca, kolega iz
BHRT Željka Škarića, ki je svojo pospremil s
stavkom: »Ovo je za Igora«. Sodelujoči se z
njo več kot strinjamo in posvečamo nagrado v spomin pokojnemu sodelavcu gospodu Igorju Otavniku, dolgoletnemu predstavniku RTV Slovenija na omenjenem
festivalu.

Radio Slovenija

tekst in foto: D.K.

OTROCI! – Sedem pravljic
Primoža Suhodolčana
Ob 50. obletnici radijske oddaje Lahko noč, otroci! je pred vami sedem pravljic mladinskega pisatelja Primoža Suhodolčana, avtorja, ki se zna potopiti v svet otrok in v
svojem pisanju ohranja navihanost in igrivost. Radio Slovenija vam jih ponuja v priredbi in režiji Irene Glonar ter z glasovi priznanih igralk in igralcev, zato vam lahko
rečemo le še: »Lahko noč in enega Primoža na pomoč!«

Na zgoščenki, ki ji je priložena pobarvanka, so pravljice Primoža
Suhodolčana, ki se ne dogajajo za devetimi gorami, ampak za
vogalom vaše hiše. Na njej boste tako našli pravljice Lonček kuhaj,
Listko rekorder, Mali čarovnik, Kaj v sebi nosi prašiček, Zakaj se je
medved naučil brati, Željomat in Čokoladni vulkan.
Obstajajo takšne in drugačne pravljice, pravi Primož
Suhodolčan
»Pravljice so vedno med nami,« pravi pisatelj Primož Suhodolčan,
ki se nanje zelo dobro spozna. »Ko smo bili majhni, nam je mama
brala in pripovedovala pravljice o ptičkih, rožicah in mucah. Ko
smo šli v šolo, nam je učitelj pripovedoval pravljice, kako se moramo učiti, da bomo potem zagotovo bolj pametni. Ko smo se zaljubili, smo mi prijatelji pripovedovali pravljice svoji punci, kako je
najlepša in edina. Ko smo šli v službo, nam je šef pripovedoval pravljice, da samo trdo delo prinaša uspeh. Ko pa se postaramo,
začnemo sami sebi pripovedovati pravljice, kako krasno je bilo včasih in kako lepo smo se imeli,« simpatično resnico o pravljicah v
posameznem življenjskem obdobju razkriva Primož Suhodolčan in
pravi: »Lahko pa je tudi drugače. Pravljice ti lahko ves čas pripovedujejo pravljični junaki z naše zgoščenke. To pa je popolnoma drugačen pravljični svet!«
Ko se iz pravljice rodi radijska igra
Za priredbo in režijo je poskrbela Irena Glonar, za glasbeno opremo Darja Hlavka Godina, za ton in montažo Matjaž Miklič. In kako

sploh iz pravljice oziroma literarne predloge nastane radijska igra,
je pojasnila radijska režiserka Irena Glonar: »Kar nekaj radijskih iger
sem priredila po literarnih predlogah slovenskih in tujih avtorjev,
večina jih je prav radijskih iger za otroke. V vseh primerih je temeljno zaupanje pisatelja, da bom z njegovim besedilom ravnala spoštljivo. A hkrati so se avtorji zavedali, da je radio poseben medij s
svojimi zakonitostmi in temu je treba prilagoditi radijsko igro. Po
vseh dolgoletnih izkušnjah že pri prebiranju slišim dialoge, nove
prizore, ki jih je treba dodati, ali včasih tudi osebo, ki jo je v igro
treba na novo vpeljati … Vse to radijsko čaranje pa mora ostati v
pisateljevem slogu. In ko prebiram besedilo, seveda tudi že vem,
katere igralce želim na snemanju, saj njihove glasove dobro
poznam.
Glasove so pravljičnim junakom posodili Ivo Ban, Aleksander
Cavazza, Silva Čušin, Gregor Čušin, Brane Grubar, Gregor Gruden,
Janez Hočevar, Zvone Hribar, Polona Juh, Sabina Kogovšek, Saša
Mihelčič, Zoja Miklič, Gašper Rojc, Uroš Smolej, Nina Valič, Erik
Vračko in Vojko Zidar.
Kot urednica oddaje Lahko noč, otroci! je pri izdaji zgoščenke
sodelovala Alja Verbole, ki poudarja pozitivno sporočilnost
Primoževih pravljic: »Primož zna stopiti v svet otrok, pozna skrivnosti čokoladnih vulkanov in načine, kako napisati najbolj nore
zgodbe, ki vedno sprožijo plaz dobre volje. Njegove zgodbe nam
govorijo, da so pravljične stvari povsod okoli nas. Le malo moraš
pogledati okoli sebe, pa boš videl, da je za naslednjim vogalom pritrjen željomat.«
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srečanje

Sprejem upokojenih sodelavcev v letu 2015
V začetku decembra 2015 smo na Gradu Fužine že peto leto zapored sprejeli sodelavke in sodelavce, ki so že ali še bodo v letošnjem letu zaokrožili svojo poklicno pot
na RTV Slovenija.

Kar 59 sodelavk in sodelavcev, ki so s
svojim dolgoletnim delom pripevali k razvoju naše hiše, je na Srebrnem srečanju
nagovoril generalni direktor, mag. Marko
Filli. Zahvalil se jim je za dolgoletno delo,
trud, voljo, ustvarjalnost, kolegialnost in
pripadnost in med drugim izrazil upanje,
da kljub morebitnim slabim trenutkom,
domov odnašajo večinoma lepe spomine.
Vsakemu izmed njih je generalni direktor, skupaj z nadrejenim posameznega
upokojenega, izročil kipec streklenega
fantka, ki jih bo spominjal na leta, preživela na RTV Slovenija. Poleg tega so vsi v
spomin prejeli tudi posebno zahvalo.
Za odlično vzdušje je poskrbel tudi Big
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Band RTV Slovenija pod vodstvom Lojzeta
Krajnčana s pevcem Sergejem Škofljancem, srečanje pa je povezovala Katja
Tratnik.
v letošnjem letu so se upokojili:
Premrov Iztok Janez Kham Marko Uroš
Zagorc Dušan Gale Ciril Piskernik Alojzija
Ornik Puc Mica Vesel Franc Hafner
Souček Andreja Franc Strehovec Prosen
Stanislav Zakrajšek Zdenka Nagode Janez
Rebolj Janko Smerdelj Srečko Draškovič
Vlado Pengov Jernej Jorgačevski Miloš
Grah Štefan Končnik Marija Dolinšek
Rajko Merljak Ivan Vojko Plevelj Šket
Stanka Tori Metoda Rauh Irma Crnkovič

Zoran Culiberg Matjaž Natlačen Viljem
Velikonja Peter Čadež Niko Rihter Edvard
Hotovič Željko Bertoni Boris Gunjač
Patricij Belcijan Gaja Forlani Flavio Bibica
Darinka Šturm Mirjana Jenšterle Rasto
Hrvatin Eda Vianello Tullio Trani Giuseppe
Pukšič Edvard Blatnik Darko Hodnik Aleš
Matevc Miro Šemrl Filip Hlaj Iztok Munda
Ernest Bergant Janez Gradišar Košir
Majda Marinšek Jožko Zupančič Zdenka
Kos Lipušček Lidija Čižman Prosenc
Suzana Kos Alojz Jenko Kačanski Irena
Zorko Herman Nevenka Čanžek Miloševič
Marjeta

tekst: Maruša Kobal, foto: Darko Koren
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novoletna zabava...
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humanitarnost

23. Dobrodelni Miklavžev koncert
Dobrodelni Miklavžev koncert, tradicionalna humanitarna prireditev RTV Slovenija, Rotary Cluba Ljubljana in Rotary Districta 1912 Slovenija, je letos potekal že triindvajsetič zapored.

Zbrana sredstva pa so ponovno namenili slovenskim osnovnošolcem, ki zaradi
finančnega položaja svojih staršev nimajo
enakih možnosti za osebnostno rast in
izobraževanje, kot njihovi vrstniki. Sredstva
bodo namenili kritju stroškov šolskih
kosil, izvenšolskim dejavnostim, nakupu
šolskih potrebščin, osnovnošolcem pa
bodo z zbranimi sredstvi omogočili udeležbo v šoli v naravi ter številne šolske ekskur20 kričač /december 15

zije. Voditelja sta bila Mojca Funkl in
Primož Bezjak, ki so se jima v voditeljski
vlogi pridružili zanimivi gosti. Na koncertu
so s poslušljivo glasbo nastopili vrhunski
domači glasbeniki in ansambli: Slovenski
oktet, Branko Robinšak, Mešani pevski zbor
in Simfonični orkester Akademije za glasbo, Nuša Derenda, Adi Smolar, Plesalci plesne šole Kazina, Otroški pevski zbor RTV
Slovenija, Zlatko, Staša Tušar, Vokalni band

Kreativo, Uroš Perić, Nika Gorič, Nejc Grm,
Big band RTV Slovenija, Orkester
Mandolina, Ana in Kaja Sešek, Počeni Škafi,
David Čadež, Domen Križaj, Učenci Baletne
šole na Konservatoriju za glasbo in balet
Ljubljana, Ana Soklič in Sebastian
Bertoncelj. Dirigenti so bili Simon Dvoršak,
Marko Hribernik, Eddi de Nadai in Lojze
Krajnčan.

prišli - odšli
ODŠLI V OKTOBRU 2015

ODŠLI V NOVEMBRU 2015

PPE TV SLOVENIJA
ZDENKA ZAKRAJŠEK – garderoberka mojstrica

PPE RADIO SLOVENIJA
FILIP ŠEMRL – novinar dopisnik v Sloveniji
TJAŠA ČEBULJ – strokovna sodelavka za trženje

PPE RADIO SLOVENIJA
METODA TORI – finančna referentka
IRMA RAUH – glasbena urednica voditeljica
TINA LAMOVŠEK – novinarka
STANKA ŠKET – tajnica uredništva
PPE REGIONALNI RTV CENTER KOPER-CAPODISTRIA
FLAVIO FORLANI – novinar urednik
JAN BARUCA – oblikovalec zvoka TV/RA produkcije
DARINKA BIBICA – dokumentalistka arhivarka
MEDNARODNO SODELOVANJE
SUZANA ČIŽMAN PROSENC - producentka

POSLOVNO IN SPLOŠNO PODROČJE
MARJETA ČANŽEK MILOŠEVIĆ – sodelavka za javna naročila
PRIŠLI V NOVEMBRU 2015
PPE TV SLOVENIJA
PETER BAMBURAČ – oblikovalec maske
BLANKA KRIŽ – dokumentalistka raziskovalka
ANDREJ KOCAN – mojster zvoka
MAJA KRANJC – likovna TV oblikovalka
ANA MAGAJNA – tajnica režije skript
MARJANA GRČMAN – novinarka urednica
DARINKA KODERMAN PATAČKO – lektorica prevajalka

PRIŠLI V OKTOBRU 2015
PPE TV SLOVENIJA
ANA JAZBEC – organizatorka izvedbe
JANEZ JUH – mešalec slike
GREGOR MEGLIČ – operativni inženir
PPE RADIO SLOVENIJA
SAŠA RAKEF PERKO - novinarka
PPE REGIONALNI RTV CENTER KOPER-CAPODISTRIA
OUMAR DIABATE – novinar specialist
DAVOR LONZARIČ – načrtovalec aplikacij
ANTON PAULOVIĆ – tehnik osvetljave
BORIS BILOSLAV – asistent TV in filmskega snemalca
KATJA MUNDA RAKAR – oblikovalka 3D
NINA STEPANČIČ – realizatorka oddaj
PPE MULTIMEDIJSKI CENTER
ALEŠ VOZEL – novinar specialist

PPE REGIONALNI RTV CENTER KOPER-CAPODISTRIA
GIUSEPPE TRANI – novinar specialist
TULLIO VIANELLO – urednik oddaj
EDA HRVATIN – tajnica režije
RASTO JENSTERLE – inženir tehnolog
MIRJANA ŠTURM – dokumentalistka arhivarka

PPE RADIO SLOVENIJA
MIHAEL KOZJEK – glasbeni urednik voditelj
LOVRO ŠTANTA – oblikovalec zvoka TV/RA produkcije
PPE REGIONALNI RTV CENTER KOPER-CAPODISTRIA
SAMUEL SIMONOVIČ – oblikovalec zvoka TV/RA produkcije
PPE REGIONALNI RTV CENTER MARIBOR
BRIGITA ŠIPOŠ PIRŠ – organizatorka izvedbe
DARJA POTOČAN – napovedovalka voditeljica
LIDIJA ČUČKO - spikerka
OE ODDAJNIKI IN ZVEZE
MATEJ VENE – inženir radiodifuzije specialist
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"Vesele božične praznike
in srečno 2016"

želimo vsem
sodelavci Kričača
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naša leta

Vojko Plevelj
Še kot študent je leta 1972 delal honorarno v radijski stavbi v petem nadstropju, v
zunanje politični redakciji Televizije, ki je šele nastajala, na RTV Ljubljana je imel štipendijo. Vse je potekalo v živo, ker ni bilo magnetoskopa. Študij je končal leta 1974,
leto pozneje se je redno zaposlil v omenjeni redakciji, v novi zgradbi TV centra, njegov prvi urednik je bil Drago Košmrlj.

Na delovnem mestu urednika zunanjepolitične redakcije Radia.
Ko se je začela televizija organizirati v novih zgradbi, je delal v
prvi zunanjepolitični redakciji. »Doma sem iz Šiške v Ljubljani, živel
sem na Pavšičevi 26. Osnovno šolo Valentina Vodnika sem obiskoval še v stari zgradbi, zdaj so ob njej zgradili novo za višje razrede,
v stari pa je pouk do četrtega razreda. V Jami, kjer domuje športno društvo Ilirija, smo imeli višji razredi telovadbo, pa tudi sicer
smo tam preživeli veliko prostega časa in se ukvarjali s športom. Po
bežigrajski gimnaziji sem študiral novinarstvo na Fakulteti za
sociologijo, politologijo in novinarstvo, ravno tako za Bežigradom.«
Že kot osnovnošolec je sodeloval na enem izmed prvih šolskih
radiov v Sloveniji. »Naš mentor je bil oče sodelavca Tomaža
Gerdena, na šoli je poučeval slovenščino. Oddajali smo med glavnim odmorom. Predvajali smo veliko glasbe, med prvimi tudi
Beatlese, plošče pa smo večinoma po pošti kupovali kar v Angliji.
Prirejali smo tudi radijske igre, med njimi Kozlovsko sodbo v Višnji
gori. V Šiški smo imeli tudi mladinski klub v Domu svobode, v okviru katerega je delovala tudi folklorna skupina Emona, pa tudi prvi
disco klub v Ljubljani. Dom so pozneje podrli in tam je zdaj mormonska cerkev.«
Novinarsko ga je od nekdaj zanimalo.
»Zanimali so me svet, glasba, kultura, politika. V mojih mladostnih letih se je bilo treba za pridobivanje informacij o zunanjem
svetu kar precej potruditi. Zdaj je teh več kot preveč, manjka pa
nam prave selekcije. Z novinarstvom sem se aktivno začel ukvarjati že v času študija in sem še pred honorarno zaposlitvijo na RTV
nekaj mesecev delal tudi na ljubljanskem Dnevniku. Pripravljal sem
tudi daljše intervjuje z znanimi osebnostmi za prve številke revije
Stop, med njimi z odličnim smučarskim skakalcem Ludvikom
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Zajcem. Po redni zaposlitvi v zunanje-politični redakciji TV
Ljubljana sem zelo hitro začel podrobno spremljati razmere na
Bližnjem vzhodom.« Leta 1977 je obiskal Izrael, kot prvi novinar
nekdanje Jugoslavije, po prekinitvi diplomatskih odnosov s to
državo leta 1967. Obšel je tudi vse druge države Bližnjega vzhoda
od Tunizije, Libije in Egipta do Jordanije, Sirije, Iraka in Libanona, ki
je bil takrat sredi srdite državljanske vojne. »V moji mladosti ni bilo
preprosto potovati naokrog, saj je bil letalski promet šele v povojih. Smo pa veliko potovali po Jugoslaviji in morda še v Avstrijo in
Italiji po nakupih. V bolj oddaljene kraje sem začel potovati šele
službeno. V Izrael na primer preko Dunaja ali Frankfurta, ker
Jugoslavija ni imela rednih letalskih linij z njim. Pa tudi najbližje
izraelsko veleposlaništvo je bilo na Dunaju, saj po prekinitvi diplomatskih odnosov Jugoslavija z Izraelom ni imela nobenih uradnih
stikov.« V zunanjepolitičnem uredništvu Televizije so že takrat zasnovali nekatere oddaje, ki so se ohranile vse do danes, denimo
Zrcalo tedna ali pa Mednarodna obzorja. »Toda za slednja zdaj primanjkuje denarja. Na začetku smo jih pripravljali dvanajst na leto,
zdaj le še tri do štiri. Gre za tako imenovane aktualno politične
dokumentarce in o razmerah na Bližnjem vzhodu in o posameznih
bližnjevzhodnih državah sem jih pripravil kar nekaj.« V začetku 80tih prejšnjega stoletja je bila zasnovana tudi skupna dopisniška
mreža Dela in RTV Slovenija. Leta 1983 je Vojko postal urednik
zunanjepolitične redakcije Televizije in tudi član komisije, ki je med

Ob 50. letnici leta 1991. Od leve Miha Lampreht, Vesna Burnik in
Vojko.
kandidati z Dela, Radia in Televizije zbirala najprimernejše za
dopisnike v tujini. »Po štirih letih urednikovanja sem leta 1988 tudi
sam odšel v Nairobi za dopisnika skupne dopisniške mreže za
Afriko. Delo urednika je za menoj prevzel Janez Čuček.

tekst: Jože Skok

Prispevki prek teleprinterja.
V Nairobiju je bilo delo vse prej kot lahko, saj telekomunikacijska
sredstva še zdaleč niso bila tako razvita kot danes. Pisalo se je še
na pisalni stroj. »Kot dopisnik sem za Delo pošiljal tekste prek teleprinterja, kar je bilo zelo zamudno. Tudi dostop do informacij ni bil
tako preprost kot danes. Zato sem veliko poslušal tuje radijske
postaje in vzpostavljal stike z ljudmi in osebnostmi pri virih informacij. Za televizijo in radio sem prispevke pošiljal v glavnem po
telefonu. Za snemanje daljših televizijskih oddaj je prišla na
pomoč ekipa iz Ljubljane, saj je bila v Keniji televizija šele v povojih. « Kot dopisnik iz Nairobija je bil eden izmed prvih jugoslovanskih novinarjev, ki je obiskal Južno Afriko. »Tedaj je vladal bojkot te
države zaradi politike apartheida in vanjo ni bilo mogoče vstopiti
kar tako. Leti so bili zelo komplicirani, denimo iz Nairobija preko
Lesota v Južno Afriko, da se je zabrisala sled, ker se sicer ne bi
mogel vrniti v Nairobi. Pri snemanju Mednarodnih obzorij pa mi je
pomagal znanec, ki je bil na srečo tudi snemalec južnoafriške televizije. Z ljubljansko ekipo bi bilo to skoraj nemogoče izpeljati, ker je
bilo zelo težko priti v Južno Afriko. Takrat sem posnel tudi intervju z južnoafriškim predsednikom de Klerkom, ki je med tajnimi
pogajanji z Nelsonom Mandelom, ko je bil ta še v zaporu, skoval
načrt za demontažo apartheidskega sistema. O tem zgodovinskem

Intervju s turškim predsednikom Demirelom leta 1992.
procesu sem veliko pisal in poročal.« V okviru Jugoslovanske radio
televizije (JRT), pa tudi Evrovizije, je takrat veljala praksa izmenjave daljših oddaj. »Naša Mednarodna obzorja so pogosto predvajali v drugih studiih tedanje Jugoslaviji, pa tudi v nekaterih evropskih
državah. Bogatejše članice Evrovizije, na primer BBC, so kasneje iz
tega sistema izstopile, ker je bila njihova produkcija precej večja od
drugih TV centrov, zato so svoje oddaje in prispevke začeli prodajati.« Televizijske oddaje so se takrat še snemale na filmski trak.
Toda ker je bilo na en filmski kolut mogoče posneti največ deset
minut, je to povzročalo dodatne težave. »S snemalci smo razvili
posebne oblike znakov, da so izključili kamere, kadar je sogovornik
začel govoriti preveč na široko. Če sem v Izraelu sogovorniku dejal,
da pogovor lahko traja največ pet minut, je tako tudi bilo. Če smo
denimo snemali ministra v Egiptu, pa si je ta vzel za odgovore precej več časa kot je to dovoljeval filmski kolut. Turški predsednik
Demirel je na primer celo zahteval vprašanja naprej. In da bi bila
groza še večja, je odgovarjal v turščini. Zato sem se dogovoril, da
je prevajalec sproti prevedel vsak predsednikov odgovor v angleščino, šele zatem sem mu postavil naslednje vprašanje in ga tudi
ustrezno prilagodil njegovemu prejšnjemu odgovoru.«

Srečanje s Kurdi v njihovi opravi leta 1992 v Turčiji.
Mirovni proces na Bližnjem vzhodu le navidezni.
Leta 1991, ko je prihajalo do osamosvojitve Slovenije, so se na
Delu odločili, da bodo prekinili sodelovanje v skupni dopisniški
mreži in ustanovili svojo, ki jo je takrat zasnovala tudi RTV. Naš
sobesednik se je iz Nairobija kot dopisnik RTV Slovenija preselil v
Izrael. »Za New Yorkom je Jeruzalem že takrat veljal za največje
svetovno dopisniško središče, tako zaradi intenzivnosti dogajanja
kot tudi odprtega dostopa do informacij. To je bil zanimivo obdobje intenzivnega mirovnega procesa, ki ga je kronal podpis mirovnega sporazuma med palestinskim voditeljem Jaserjem Arafatom
in izraelskim premierom Jicakom Rabinom. Sporazum je omogočil
ustanovitev avtonomne palestinske oblasti na območjih, ki so bila
dotlej pod okupacijo Izraela in Arafatu vrnitev v Ramalo, ker je še
zdaj sedež nesojene palestinske države. Toda kasneje se je ta proces zaradi skrajnežev na obeh straneh izrodil. Prav na njegovem
pogorišču so začele vznikati najrazličnejše skupine islamskih skrajnežev, s katerimi se danes, tudi zaradi preteklih napak, sooča ves
svet. Je pa bilo to tudi obdobje boja za priznanje Slovenije. Ko sem
prišel v Izrael, Slovenija še ni bila mednarodno priznana država.
Zato sem veliko pomagal pri vzpostavljanju uradnih stikov. Izrael
pa je Slovenijo kot samostojno državo priznal tako rekoč hkrati z
Združenimi državami Amerike.«

V Mountu Kenya leta 1990.
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naša leta
Prehod na Radio ni bil težaven.
Kot dopisnik se je iz Izraela vrnil leta 1994. »RTV Slovenija je
dopisništvo v Jeruzalemu takrat ukinilo v zmotnem prepričanju, da
bo po mirovnem sporazumu odtlej tam mir. Deloma pa tudi zato,
ker je bila Slovenija v obdobju demokratizacije in utrjevanja lastne
državnosti prezaposlena sama s sabo, kar se je odražalo tudi v
osrednjih informativnih oddajah. Za zunanjepolitične vsebine ni
bilo kaj dosti prostora, morda le za tiste, ki so bile neposredno
povezane s priznavanjem Slovenije v mednarodnem okolju in našimi prizadevanji za vključitev v Evropsko unije in druge mednarodne inštitucije. Iz osebnih razlogov, pa tudi zato, ker je bilo zunanje
političnih vsebin na Televiziji vse manj, sem se ob vrnitvi iz Izraela

V palestinskem begunskem taborišču v Jordaniji leta 1984.
odločil, da s Televizije prestopim na Radio, kjer je že zaradi obsega
programov vsebinskega manevrskega prostora bistveno več.
Prehod na Radio mi ni povzročil večjih težav, saj sem z radijsko
zunanje-politično redakcijo kot dopisnik sodeloval ves čas. Na
službenih poteh sem vedno poročal tudi za Radio. Pogosto sem bil
tudi sogovornik v studiih ob 17.00, kadar so obravnavali razmere
na Bližnjem vzhodu.«
Kot novinar je še naprej spremljal Bližnji vzhod, pa tudi Afriko.
Na Radiu je dosti potoval v Bruselj ali na mednarodne konference,
tudi na sedež OZN v New Yorku in po Evropi. Zunanje politično
uredništvo na Radiu pa je kot urednik prevzel leta 2003. »Ob prihodu na Radio je bil urednik zunanjepolitičnega uredništva Dušan
Berne, pozneje pa Miha Lampreht, ki se je vrnil iz dopisništva v
Moskvi. Ko je Lampreht postal direktor Radia, sem vodenje zunanje političnega uredništva prevzel predvsem s ciljem, da pomagam
pri njegovi pomladitvi, saj se je veliko njegovih dolgoletnih članov
medtem upokojilo. V uredništvo sem pripeljal štiri mlade novinarje - Matjaža Trošta, ki je postal dopisnik v Bruslju, Blaža Ermenca,
Špelo Novak in Rajko Pervanjo. Z njimi smo koncipirali nekaj
novih, bolj radiofonskih in sodobnim trendom prilagojenih oddaj.
Med njimi Eppur si muove – in vendar se vrti, ki je nadomestila
oddaji Svetovna reportaža in Feljton, ki naj bi tedensko analizirala
ključne svetovne dogodke in procese.«
Tehnologija se je ves čas radikalno spreminjala.
»Tehnološke novosti prinašajo veliko prednosti, a tudi veliko
pasti, zlasti sodobna komunikacijska sredstva ter družabni mediji.
Če se izrazim po šahovsko, gre za razliko med hitropoteznim in
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normalnim šahom. Ko odigraš hitre poteze, lahko prihaja do velikih napak. Druga past sodobnega novinarstva je komercializacija
in lastništvo nad mediji, ko je dobiček vedno pred vsebino.
Verodostojna in preverjena informacija namreč nikoli ni poceni.
Danes pa se novinarje spreminja v mezdne delavce, ki ves dan
nabirajo drobce, nimajo pa jih časa ovrednotiti, stopiti korak nazaj
in jih analizirati. Hitrost ima svoje prednosti, a tudi veliko pomanjkljivosti. Vsebina na račun hitrosti zagotovo trpi, ker ni dovolj pretehtana.«
Urednikovanje v zunanje politični redakciji tudi zaradi časovnih
razlik poteka skoraj 24 ur na dan. »Sodobna tehnološka sredstva so
nas v to prisilila. Telefon nosim v žepu, tako da sem za redakcijo ali
dopisnike po svetu ves čas dosegljiv. Nekateri dogodki so mi vzeli
tudi veliko noči. Na primer teroristični napad na Svetovni trgovinski center v New Yorku 11. septembra 2001, napad na Irak, ki je
potekal ponoči, ko smo prekinili program in začeli poročati, pa
napad Nata na Beograd, ko so letela bombardirala okoli dvajsete
ure. Program smo prekinili in šli vanj v živo. Obremenitve, ko je
treba iti takoj v studio, so dokaj stresne. Stresno je tudi neprestano sledenje novim tehnologijam, čeprav so nekatere delo nesporno tudi olajšale. Ko smo pisali še na pisalni stroj, si moral imeti ves
koncept prispevka v glavi, danes lahko z računalnikom vsebino
preobračaš po mili volji.«
Svet je kar velik hobi, če ti to postane.
»Za konjičke prav veliko časa nikoli ni bilo, ampak resnici na ljubo
in na srečo mi je bilo spremljanje svetovnega dogajanja ves čas
moj najljubši konjiček. Prepričan sem namreč, da si Slovenija kot
majhna država ne more privoščiti, da ne bi imela stika s svetom. Ne
mislim zgolj na politične stike, temveč da moramo intenzivno
spremljati svetovne procese, pa naj si že bo politične, družbene,
kulturne ali športne, saj slej ko prej treščijo k nam. Bila so obdob-

Med poročanjem iz Izraela na TV Ljubljana leta 1977.
ja, ko smo temu posvečali premalo pozornosti ali pa zgolj ob kriznih razmerah, ko je lahko že prepozno. Zato tudi menim, da interpretacije svetovnega dogajanja ne smemo prepustiti zgolj politiki,
saj je v njej skritih vse preveč osebnih, kariernih in strankarskih
interesov. Za vsako družbo so še kako pomembni neodvisni strokovnjaki in ustanove, ki pa jim je v tem majhnem prostoru vse prej
kot lahko. Pri svojem urednikovanju me je posebej veselilo, ker sem
lahko, vsaj v zadnjem obdobju, svoje znanje in izkušnje prenašal na
mlajše. Kaj bom počel po upokojitvi, pa prepuščam času.»

o RTV Slovenija

tekst: M.K., foto: Bobo

Aleks Štakul o več kot
50-letni zgodbi RTV Slovenija
Nekdanji generalni direktor RTV Slovenija, dolgoletni televizijski novinar in urednik
Aleks Štakul se je sprehodil po več kot 50-letni zgodovini nacionalne medijske hiše
in njen razvoj, predvsem pa svoje izkušnje popisal na več kot 700 straneh. Zajetno delo
je poimenoval Skozi čas, v njem pa po besedah Lada Ambrožiča dokazal, da je imel “to
hišo neskončno rad in še toliko bolj vse svoje sodelavce”.
Sam je prve korake na tedanji Televiziji
Slovenija napravil kmalu po opravljenem
študiju. Predvsem strasti do fotografije in
filmskega snemanja, ki mu ga je takrat
omogočala nova avstrijska filmska kamera
znamke EUMIG, se mora po poklicu pravnik in ekonomist zahvaliti za klic, ki ga je
nekega dne nepričakovano prejel od legendarnega novinarskega mačka Jožeta
Hudečka. Za oddajo Kulturna panorama, ki
jo je občudoval že kot gledalec, so potrebovali njegove ljubiteljske posnetke, s
katerimi je prepričal bodoče sodelavce, ki
so ga povabili v svoje vrste.
Začela se je dolga pot, ki jo v uvodni
zahvali opiše kot zahtevno, a neizmerno
lepo. Knjiga Skozi čas ponuja pregled ključnih dogodkov v več kot 50-letnem razvoju slovenske nacionalne RTV hiše, obenem
pa popelje po ključnih kulturnih, gospodarskih in političnih mejnikih Slovenije in
nekdanje Jugoslavije.
Veder pogled na razvoj Radiotelevizije
Slovenija Avtorjev novinarski kolega in prijatelj Lado Ambrožič je o knjigi med drugim dejal, da je verodostojen kronološki
povzetek
delovanja
in
razvoja
Radiotelevizije Slovenija (RTVS). Pri pisanju
si je Štakul pomagal z lastnimi zapiski in
dokumentacijo, deloma pa tudi z dokumentacijo RTVS. Knjiga obsega več kot
tisoč avtorjevih sodelavcev in drugih ljudi,
ki so bili na različne načine povezani z njegovo poklicno kariero. “Knjiga je vesela,
vedra, kot njen avtor,” je še dejal Ambrožič.
Avtor, ki mu je pozdravne besede namenil tudi generalni direktor RTVS Marko Filli,
je na predstavitvi v prostorih RTV Slovenija
na kratko povzel svojo poklicno pot, ob
tem pa spomnil na nekatere oddaje, novinarje, voditelje in druge televizijske akterje.
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planinci

Prvi pohod koprske skupine
pohodnikov - ŠKD RTV SLO na Nanos
Pohodništvo je ena izmed neštetih možnosti za aktivno preživljanje prostega časa,
ki se je pri nas razvilo v najbolj množično in
vedno bolj priljubljeno obliko rekreacije.
Slovensko hribovje je dostopno skoraj za
vsakogar, zelena narava pa kar vabi v objem
novih dogodivščin. Tudi iz mest kaj hitro
najdemo poti, ki nas popeljejo po dolinah,
planotah, gričevju, pa vse do visokogorja,
kjer ob pogledih na mogočne vrhove začutimo širno lepoto narave, ki nas obdaja. V
tem svetu lahko vsakdo najde nekaj zase.
Na nekatere vrhove se znova in znova vračamo, da bi občudovali poznane lepote in
se hkrati navdušili za obisk novih krajev.
Pohodniške izlete lahko doživljamo kot
raziskovanje in odkrivanje pokrajine, kot
sprostitev ali kot aktivni oddih.
Z željo po odkrivanju naravnih in kulturnih lepot smo tudi v Regionalnem RTV
Centru Koper-Capodistria organizirali
pohodniško skupino. Sklenili smo, da bomo
pohodništvo povezovali ne le z obiskovanjem pokrajin in gora, ampak tudi s kulturno in zgodovinsko dediščino ter kulinariko
obiskanih krajev.
Na sobotno jutro, 7. novembra letos, je
sonce nakazovalo nov prelep dan in
modrina neba nas je popeljala v daljave,
kjer se je gričevje prebujalo v jutranji rosi.
Podnanos, naša prva postaja. Še »selfie«
in gremo! Nasmejani in razposajeni smo se
podali na pot.
Po stezicah, pa čez skalovje in planoto,
smo odšli v nov dan poiskati lepote narave
in se naužiti svežega zraka. Željko je dodobra raztegnil svoj pljučni meh, preden
smo se prepustili planinskemu razvajanju.
Res, da nismo osvajali dvatisočaka, a
vseeno so najpogumnejši stopili na vsako
malo višjo »skal’co«.
Prijateljstvo, smeh in dobra volja se prepogosto izgubljajo v naglici življenja. Povezali
smo se, da bi krepili medsebojne odnose, širili pozitivno energijo in se imeli lepo.
»Jaz pa pojdem in zasejem
dobro voljo pri ljudeh.
V eni roki nosim sonce,
v drugi roki zlati smeh.«
Elvis, Karin, Kristina, Marco, Moira
in Željko
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Udeležba ŠKD-jevcev
na jubilejnem 20. ljubljanskem maratonu
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radio za gledalce in poslušalce

tekst in foto: D.K.

Izštekani
“Izštekani” so se že tretjič zapored vrnili v koncertno dvorano in se zvestim poslušalcem Vala 202 oziroma te popularne radijske oddaje oddolžili s koncertom v kinu Šiška.
Tudi tokrat se jih je na odru zvrstilo okoli 70 in skupaj so
poskrbeli za triurni program odlične glasbe.
Radijski voditelj Jure Longyka je v Kino Šiška povabil izvajalce, ki so z akustičnimi različicami svojih skladb razvajali že med
letom. To so bili: Happy Ol’ McWeasel, Murat & Jose, Smaal
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Tokk, Noctiferia, Same babe, Robert Jukič z Nino Vodopivec in
Gordano Hleb, All Strings Detached, Bo!, Nina Bulatovix,
Natriletno kolobarjenje s praho in Monowi Twins. Posebni
gostje pa so bili člani skupine Mi2.
Seveda pa ni treba posebej poudarjati, da priprave na takšen
koncert terjajo kar nekaj mesecev in obilo dogovarjanja, zagotovo pa gre za svojevrsten uspeh, tudi naše hiše v celoti, saj
sproti dokazujemo, da znamo.

