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V akciji Stopimo skupaj za slovenske ga-
silce, ki jo je organiziralanaša hiša, smo s
pomočjo prostovoljnih prispevkov zbrali
približno 310 tisoč evrov. Ves zbrani de-
nar bodo dobili slovenski prostovoljni ga-
silci za nakup nove opreme.

Začetek letošnjega leta se je, kar se sprememb v naravi tiče, začel
pravzaprav alarmantno. Drevesa so bila prekrita z žledom, kar je
posledično povzročilo veliko škode tako v naravi kot v domovih
marsikoga med nami. Pri reševanju domov, ljudi, živali, vozil so
pogosto lahko pomagali le požrtvovalni gasilci, med njimi veliko
prostovoljcev. Ti se niso pritoževali nad tem, da so prebedeli
mnogo noči, delali nenormalne urnike, pač pa so opozorili na to,
da bi bilo njihovo delo z ustreznejšo, boljšo, novejšo opremo lažje.
Z zbranimi prostovoljnimi prispevki jim bomo to omogočili. Zanje
smo vsakemu darovalcu iskreno hvaležni.

humanitarne akcije
tekst in foto: D.K.
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Gasilci bodo dobili
okrog 310 tisoč evrov



uvodnik vsebina
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Napredovanje odličnjakov
Več od polovice zaposlenih v

naši hiši bo kmalu dobilo v roke
odločbe o napredovanju za dva
ali en plačni razred, kar pomeni,
da so v zadnjih treh letih delali
odlično ali vsaj tako dobro, da si
po mnenju vodij zaslužijo pove-
čanje plač. V RTV Slovenija smo
zaposleni v tako imenovanem
javnem sektorju, ki na svojstven
način ureja karierne poti posa-
meznika in njihovo napredovanje
v poklicu. Tudi s stimulacijami,
kakršne predstavljajo »povišice«

pri plačah. Teh naj bi bili deležni vsi, ki so v okviru razvojnih letnih
pogovorov trikrat zapored dobili nadpovprečne osebne ocene za opra-
vljeno delo. To pomeni, da imamo med seboj več kot pol odličnjakov,
ponekod celo več kot 70 odstotkov in prav vsak med njimi bo za odli-
čnost nagrajen z napredovanjem na plačni lestvici za nekajkrat po
deset evrov. In prav je, da je odličnost nagrajena.

Drugo plat odličnjaškega napredovanja kažejo delovni uspehi kole-
ktiva v celoti. Količinsko gledano smo zadnja leta po vsakoletnih poro-
čilih o delu v le redkih okoljih naredili več, pa naj štejemo kakovost-
nejše programske vsebine ali minute, s katerimi smo polnili radijske in
televizijske programe. Zagotovo pa smo naredili toliko, da smo izpol-
nili zakonske obveznosti največje medijske hiše v državi. Delali smo
torej v okviru možnega, vse možno pa so nam vsakokrat sproti uokvir-
jali materialni pogoji za delo. Čeznje smo se nenehno pridušali in tar-
nali, da gre vse preveč denarja za plače, zmanjkuje pa ga za produkci-
jo kakovostnih programov. In verjamem, da bo tako tudi v prihodnje,
saj številni projekti in snovanja ostajajo v predalih zgolj zaradi neza-
dostnih sredstev s katerimi bi lahko naredili nekaj več in ob zadostnem
denarju tudi bolje, bi rekli uredniki in producenti.

Zanimivo je torej vprašanje, kje se je pokazala in kaže odličnost naše-
ga minulega dela, še zlasti, če se vprašam  (pa vsakomur privoščim bolj-
šo plačo ker vem, kako težko je marsikdaj zaslužena), kako lahkotno so
bile lahko podeljene in sprejete ocene o posameznikovi odličnosti, zara-
di katere smo bili pravzaprav sprejeti v redna delovna razmerja.
Odstopanja od dobro opravljenega dela so torej lahko le minimalna in
še to v obe smeri, kakovost in tisto o čemer neradi kaj slišimo.

Darko Koren
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Nova generalna direktorica je na predstavitvi programskim svet-
nikom obljubila predvsem “spremembe, red in pravno okolje”. Po
njenem mnenju je namreč največja pomanjkljivost, ki jo je zaznala
v pripravah na prevzem nove funkcije, pomanjkanje skrbi za kako-
vostne kadre. Ocenjuje namreč, da je nacionalna televizija za razli-
ko od radia veliko bolj zaostala za sodobnimi medijskimi standar-
di. V predstavitvi članom programskega sveta je Nataša Pirc Musar
opozorila tudi na druge spremembe, ki jih bo poskušala udejaniti v
svojem štiriletnem mandatu. Zadevajo tako programski del kot
tudi samo organizacijo dela v prihodnje. Kot je dejala, v času digi-
talnih tehnologij ni potrebe, da bi televizijske programe togo veza-
li na razpoložljive frekvence. Zavzela se je za štiri televizijske pro-
grame, ki naj bi jih imeli v prihodnje. Prvi bi bil namenjen informa-
tivnim vsebinam, drugi filmu, zabavi in športu, tretji dokumentar-
nim oddajam, kulturi in znanosti, četrti pa otroškim in mladinskim
vsebinam. Ker se v naši hiši nenehno srečujemo s pomanjkanjem
denarja vidi nova direktorica priložnost za dodatni finančni vir
prav v kakovosti programov, ki jih je lažje tržiti, nikakor pa ne pri-
staja na komercializacijo programskih vsebin, kar naj bi ji bilo sicer
pripisovano. RTV Slovenija je namreč tudi zanjo najbolj pomemb-
na kulturna institucija v državi.

Pirc Musarjeva je tudi napovedala, da bo si v primeru imenova-
nja za generalno direktorico izbrala tri pomočnike: Rosano Lemut
Strle, Natašo Mahne in Gorazda Slaka.

Na razpis za mesto generalnega direktorja RTV Slovenija, ki ga je
programski svet objavil 26. februarja na spletnem portalu MMC, je
pravočasno prispelo sedem vlog. Ker je bila ena vloga nepopolna
oz. ni ustrezala pogojem razpisa, je izbirna komisija potrdila šest
kandidatur. 

Poslali so jih zdajšnji generalni direktor Marko Filli, odgovorna
urednica tretjega programa Televizije Slovenija Ljerka Bizilj, Roman
Kolar, Marko Makarovič, Pirc Musarjeva in nekdanji minister za
zunanje zadeve Dimitrij Rupel. Le dobro uro pred sejo pa je pro-
gramski svet prejel Ruplovo obvestilo, da od kandidature odstopa.

V drugi krog glasovanja so se na podlagi števila glasov uvrstili
Filli, Biziljeva in Pirc Musarjeva, v tretjem krogu pa sta ostali
Biziljeva in Pirc Musarjeva. Slednja je bila izvoljena s tesno večino
vseh članov programskega sveta, saj je Ljerka Bizilj prepričala 13,
Nataša Pirc Musar pa 15 svetnikov. 

novo vodstvo
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Nataša Pirc Musar
- nova generalna direktorica RTV 
Programski svet Radiotelevizije Slovenija je na zadnji aprilski seji za novo generalno
direktorico naše hiše s štiriletnim mandatom imenoval Natašo Pirc Musar. Zanjo so
se svetniki odločili šele v tretjem krogu glasovanja, ko je Pirc Musarjevo podprlo 15
od 29 svetnikov. Direktorsko funkcijo bo nastopila 26. maja.

Nataša Pirc Musar

Marko Filli



“Skrajni čas je za stroko,” je sicer v predstavitvi poudarila proti-
kandidatka Pirc Musarjeve v tretjem krogu glasovanja Biziljeva. Po
njenem mnenju hiša potrebuje organizacijsko, kadrovsko in moti-
vacijsko ureditev. Pristop k reorganizaciji in racionalizaciji zavoda
pa mora biti premišljen in postopen, brez revolucionarnih posegov,
je opozorila. Tudi aktualno stanje na RTV je ocenila bolj kritično kot
Pirc Musarjeva. Kot je dejala, davkoplačevalci plačujejo javni RTV
servis, njegovo “drobovje” pa vsem na očeh propada. Po besedah
Biziljeve mora RTV čim prej tako programsko kot poslovno stopiti
v 21. stoletje.

Marku Filliju se bo direktorski mandat iztekel 25. maja. Nova
generalna direktorica Pirc Musarjeva bo morala kmalu po nastopu
mandata s soglasjem programskega sveta imenovati direktorja
televizije in radia. Direktorju Televizije Slovenija Janezu
Lombergarju se mandat izteče marca prihodnje leto, direktorju
Radia Slovenija Mihi Lamprehtu pa oktobra letos.
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tekst in foto: Darko Koren

Marko Makarovič

Ljerka Bizilj Roman Kolar



nagrade
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Priznanja RTV Slovenija za leto 2013
Prvo sredo v marcu smo v studiu 14 Radia Slovenija podelili priznanja RTV Slovenija
za leto 2013. Komisija za podelitev priznanj RTV Slovenija v sestavi Hugo Šekoranja
(PPE Radio Slovenija), Andraž P schl (PPE TV Slovenija), Antonio Rocco (Regionalni
RTV-center Koper - Capodistria), Stane Kocutar (Regionalni RTV-center
Maribor), Darja Slokan (Skupne dejavnosti), Bojan Ramšak (OE Oddajniki in zveze), Pa-
trik Greblo (OE Glasbena produkcija), Robert Pajek (Svet delavcev), Aleša Valič
(SKUU), Irena Cunja (KNS) in Mitja Žlajpah (SDRS) je izmed prejetih prijav izbrala so-
delavke in sodelavce, ki so bili v preteklem letu zaslužni za najbolj kakovostne pro-
gramske dosežke, strokovne delovne prispevke in dolgoletni delovni opus v zavodu.

Prejemnike priznanj sta nagovorili predsednik komisije Robert
Pajek in generalni direktor RTV Slovenija, mag. Marko Filli, ki jim je
tudi podelil priznanja. Prireditev so z glasbo popestrili člani Big
Banda RTV Slovenija pod vodstvom Lojzeta Krajnčana z odlično
vokalistko Ano Bezjak. Slovesni dogodek je povezovala Maruša
Kobal.

Vsem prejemnikom priznanj iskrene čestitke!
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IZTOK JANEZ PREMROV

Iztok Janez Premrov, po izobrazbi umetnostni zgodovinar, je
svojo pot na RTV Slovenija v Uredništvu oddaj o kulturi začel že
pred več kot 25 leti. S svojim strokovnim znanjem in izjemnim
občutkom za televizijski jezik je postal nepogrešljiv član uredništva,
ki ga je nekaj let tudi vodil in bil odličen mentor številnim mladim
novinarjem. Od leta 1995 pripravlja monotematsko oddajo Podoba
podobe, posvečeno likovni umetnosti in kulturni dediščini, sou-
stvarja pa tudi druge oddaje, kot sta Osmi dan in Kultura. Njegovo
delo so nagradile že številne kulturne institucije. Velik poznavalec
slovenske in tuje likovne umetnosti svoje delo opravlja zavzeto in
z mislijo, da vsakršno temo predstavi čim bolj domiselno.

JANEZ KALIŠNIK

TV in filmskega snemalca Janeza Kališnika sodelavci opisujejo
kot človeka, ki združuje vse pozitivne lastnosti, ki jih mora imeti
snemalec: estetsko občutljivost, tehnično zanesljivost in občutek
za skupinsko delo. Uspelo mu je združiti tradicijo starejših kolegov
in nove koncepte mlajšega rodu. Iz tipičnega filmarja se je prelevil
v snemalca na vseh elektronskih in digitalnih formatih. Zanj niko-
li ni bilo pretežke naloge. Kot snemalec in direktor fotografije je
delal in sodeloval z vsemi vidnejšimi ustvarjalci v našem medij-
skem okolju in za svoje delo prejel številne ugledne nagrade. S
svojo dobro voljo, večnim optimizmom in šaljivostjo je vplival na
celotno ekipo, ki mu je še v tako težkih pogojih sledila.

PETER JURATOVEC

Peter Juratovec sodi med začetnike TV-ustvarjalnosti na
Slovenskem; zapisal se ji je že s prvim dnem oddajanja TV Koper -
Capodistria pred več kot štirimi desetletji. Vendar pa njegovega
profesionalnega opusa ne gre omejiti le na režijsko delo v televi-
zijskem mediju. Prve profesionalne korake je naredil kot tonski
tehnik na Radiu Koper - Capodistria. Z ustanovitvijo TV Koper -
Capodistria leta 1971 pa je začel raziskovati televizijsko delo.
Ustvarjal je v vseh televizijskih žanrih, njegov zaščitni znak pa je
postala režija najzahtevnejših oddaj z več kamerami v živo.
Podpisan je pod številne najbolj znane  glasbene in razvedrilne
oddaje, pa tudi informativne in posebne oddaje, za kar je prejel
tudi številne nagrade.

Prejemniki priznanj RTV Slovenija za leto 2013

Priznanje za življenjsko delo 



nagrade
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ANASTAZIJA RENKO

Referentka za obračun RTV-prispevka Anastazija Renko z dolgo-
letnimi izkušnjami vodi najbolj zapletene vloge zavezancev za pla-
čilo RTV-prispevka. Svoje delo opravlja izjemno skrbno in na pod-
lagi odličnega poznavanja pravne tematike. Znanje je pripravljena
deliti z mlajšimi sodelavkami in sodelavci, vedno pa rada sodeluje
tudi pri skupinskih projektih. S strokovnostjo, samostojnostjo in
osebnim značajem je vzoren primer, kako lahko posameznik s svo-
jim delom in odnosom pripomore k dvigu kakovosti dela ter hkra-
ti z odnosom do strank veliko pripomore k dvigu ugleda RTV
Slovenija pri zunanji javnosti.

Priznanje za izjemne dosežke oz. nadpovprečne delovne prispevke v daljšem delovnem obdobju 

IRMA FERLINC GUZELJ

Irma Ferlinc Guzelj je urednica oddaje Ljudje in zemlja, ki je v
preteklem letu praznovala 55 let. Več kot pet desetletij oddaja
opravlja pomembno poslanstvo: obvešča o dogajanju na področju
kmetijstva, gledalce seznanja s strokovnimi, sistemskimi in zako-
nodajnimi novostmi na tem področju. Ustvarjalci oddaje si priza-
devajo opozarjati na pomen uporabe doma pridelane hrane in
varovanja okolja. Pri gledalcih izjemno priljubljena oddaja med
drugim predstavlja še primere dobrih kmetijskih praks, turizem na
kmetiji ter etnološko dediščino na podeželju in tako ohranja
pomembnem del slovenske kulturne identitete.

JADRAN STERLE

V več kot 35 letih na TV Slovenija se je Jadran Sterle izoblikoval
v vsestranskega poznavalca slovenske kulturne dediščine. Skozi
arheologijo, filozofijo, etnologijo in zgodovino v svojih oddajah in
filmih postavlja v premislek človeka kot zgodovinsko bitje.
Primorska in Kras sta njegovi posebni ljubezni, kot rojak zgodbe
teh krajev interpretira s posebno subtilnostjo. V filmih je na ekra-
ne prinesel zgodbe, ob katerih se Slovenci počutimo na svojem
prostoru  doma. Njegova dela, za katera je prejel številne nagrade,
dajejo TV Slovenija prav to, kar šteje za njeno poslanstvo: utrjuje
narodov spomin in oživlja zgodovino slovenskega prostora.
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JANEZ IVAN LOTRIČ

Prepoznaven glas Janeza Ivana Lotriča je prisoten tako na Radiu
kot Televiziji Slovenija že vrsto let. Med svojimi kolegi, poslušalci in
gledalci je poznan in cenjen kot odličen interpret mnogih, tudi naj-
zahtevnejših radijskih oddaj in televizijskih dokumentarnih oddaj.
Njegovo delo neprisiljeno odseva dobro poznavanje teorije jezika
in prefinjen občutek za interpretacijo besedil. Je tudi prizadeven
mentor za kulturo govora,  s čimer svoje znanje in izkušnje brez
zadržkov predaja mlajšim generacijam. Je eden tistih sodelavcev, ki
poosebljajo RTV Slovenija v slovenski medijski krajini in v zavesti
poslušalcev in gledalcev.

MIHA ŽIBRAT

Miha Žibrat je v skoraj 30 letih na TV Slovenija pustil izjemen pečat predvsem s
spremljanjem olimpijskih iger (OI). Prvič je kot najmlajši član ekipe sodeloval na
igrah leta 1980 v Moskvi in doslej poročal s kar 15 iger zapored. V tem času je bil
reporter številnih panog – alpskega smučanja, plavanja, veslanja, košarke. V 2012
je za spremljanje OI prejel priznanje Mednarodnega združenja športnih novinarjev.
Zadnja leta s pripravo dokumentarnih oddaj skrbi tudi za športno dediščino. S
soavtorico Andrejo Okorn sta v seriji Slovensko olimpijsko stoletje pred kamero
povabila več kot 100 slovenskih udeležencev letnih OI.



ALEKSANDER ČOBEC
Mladi novinar Uredništva za kulturo na 3. programu Radia

Slovenija izjemno suvereno, kritično, poglobljeno in aktualno
pokriva številne pomembne dogodke. Predvsem pa je z njego-
vim prihodom oddaja Jezikovni pogovori postala presežek pro-
grama, ki tedensko izpostavlja pomembna jezikovna vprašanja,
strokovnjake in jezik na duhovit in izviren način, s čimer je še
tako zahtevna tematika postala komunikativna. Njegove oddaje
uporabljajo na Oddelku za slovenistiko ljubljanske Filozofske
fakultete kot učni material.

ALEN JELEN, DARJA HLAVKA GODINA
IN MATJAŽ MIKLIČ
Radijska igra Ženska bomba po besedilu Ivane Sajko in Saške

Rakef  v produkciji Uredništva igranega programa, katere avtor-
ji so režiser Alen Jelen, glasbena oblikovalka Darja Hlavka
Godina in tonski mojster Matjaž Miklič, je bila na prestižnem
mednarodnem festivalu Prix Italia 2013 uvrščena med tri naj-
boljše igre v kategoriji priredb. V dolgoletni zgodovini sodelova-
nja na festivalu Prix Italia je to tretja uvrstitev slovenske radij-
ske igre med tri najboljše. Igra je bila nominirana za nagrado,
kar je pomembno mednarodno priznanje v konkurenci največjih
nacionalnih radijskih organizacij. 

BARBARA ZRIMŠEK
Barbara Zrimšek je v letu 2013 kot urednica, scenaristka in

pobudnica prijave projekta pri Evropski komisiji izpeljala v jav-
nosti in strokovni sferi zelo odmeven medijski projekt Village
folk/Ljudje podeželja. V 25 kratkih oddajah in dokumentarnem
filmu Hrana za prihodnost je predstavila nove kmetijske prakse
v Evropi, s posebno pozornostjo pa tudi tradicionalne prakse, ki
učvrščajo samobitnost podeželja ter novim generacijam kažejo
zgodovinske značilnosti narodov. Projekt je prejel nagrado
County Medal od Excellence.

DAMJAN ZUPANČIČ
Glavni producent Informativnega programa Damjan

Zupančič se je Informativnemu programu pridružil konec leta
2012 in izpeljal temeljito prenovo producentsko-izvedbenih
procesov. Varčevalne ukrepe je kljub povečanemu številu oddaj
izpeljal s tankočutnostjo, s posluhom za zahtevnost dela, a z
odločnostjo pri prevetritvi nekaterih mehanizmov delovanja. Z
odličnim poznavanjem produkcijskih sistemov TV Slovenija in
novih tehnologij so bili v preteklem letu rezultati njegovega
truda izjemni.

EDITA CETINSKI MALNAR
Urednica, voditeljica in novinarka oddaje Prava ideja, Edita

Cetinski Malnar, je avtorica ene izmed redkih oddaj TV Slovenija,
ki promovira dobro prakso in vliva upanje, da je s pravo idejo in
znanjem mogoče uspeti tudi v Sloveniji. Oddajo, ki je v petih
letih prejela številne nagrade, soustvarja novinar Simon
Vadnjal. V 2013 je Edita Cetinski Malnar prejela priznanje za
družbeno odgovornost Horus 2013, ki jo podeljujeta Inštitut za
razvoj družbene odgovornosti in Slovensko društvo za odnose z
javnostmi.

EKIPA GLASBENEGA UREDNIŠTVA VALA 202
IN JURE LONGYKA
Konec leta 2013 je priznana in priljubljena glasbena oddaja

na Valu 202, Izštekani, z ekskluzivnim in odmevnim dogodkom,
Izštekanih 20, praznovala dve desetletji obstoja. Ob avtorju in
voditelju Izštekanih Juretu Longyki so se na odru Kina Šiške
zvrstila znana glasbena imena. Pozitivni odzivi po dogodku pa
so le še potrdili, da je oddaja v teh 20 letih postala prepozna-
vna blagovna znamka Vala 202 in Radia Slovenija, ki hkrati
pomeni tudi nenadomestljivo podporo domači glasbeni ustvar-
jalnosti in produkciji.

EKIPA PROJEKTA EUROBASKET 2013
POD VODTSVOM IGORJA TOMINCA
Ekipa športnega uredništva Vala 202 pod vodstvom Igorja

Tominca je v preteklem letu  uspešno spremljala mednarodni
športni dogodek Evropsko prvenstvo v košarki v Sloveniji.
Projekt so zaznamovali sodobni in dinamični prenosi tekem,
novinarska obdelava športnih tem in obtekmovalnega dogaja-
nja in posebni vodeni programski pas. V projektu, ki so ga opa-
zili tudi na Evropski zvezi za radiodifuzijo (EBU), so uspeli pove-
zati klasični medij z novimi medijskimi platformami ter postavi-
ti tematski radijski program 202 šport.

EUGENIJA CARL
Novinarka Eugenija Carl izstopa s svojim raziskovalnim novi-

narskim pristopom, ki se odraža v prepričljivih, verodostojnih in
odmevnih prispevkih. Spletla si je mrežo zanesljivih virov, ki ji
ob vseh potrebnih dokumentih in izjavah, pomagajo osvetliti
ozadje in sestaviti jasno sporočilo. Nikoli se ne zadovolji s prvim
odgovorom, ampak vztrajno poizveduje do konca. Prav zato je
javnosti razkrila številne odmevne zgodbe. Za svoje delo je v
2013 prejela stanovsko priznanje Društva novinarjev Slovenije
in postala Slovenka leta.

IGOR VRTAČNIK
Scenarist in režiser Igor Vrtačnik je v seriji Lovci teme pred-

stavil tudi mednarodni javnosti doslej neznana dejstva o začet-
kih podvodne fotografije in snemanja, katerih akterji so bili pio-
nirji na tem področju tudi v svetovnem merilu. Dragoceno, tudi
še nevideno arhivsko gradivo in številna pričevanja je združil v
izjemno zanimivo, gledljivo in prepričljivo tematsko celoto, s
katero se RTV Slovenija postavlja ob bok tujim dokumentarno-
izobraževalnim programom. Prvi del serije je bil nagrajen tudi
na Prix Circom 2013.

JANKO PETROVEC
Janko Petrovec je avgusta 2013 v okviru prireditev ob 50.

obletnici 3. programa Radia Slovenija – Programa Ars v mini
teatru v Ljubljani v neposrednem prenosu na Radiu Slovenija
prebral roman Iqball hotel Boruta Kolarja. Šesturno branje je
izzvenelo kot temeljito naštudiran, dramatičen in polnokrven
igralski dosežek, s katerim je dokazal svoje umetniške potencia-
le, jezikovno znanje in delovno disciplino. Odmevni dogodek je
veliko pomenil tudi slepim in slabovidnim, za katere je bilo to
enkratno kulturno doživetje.

nagrade
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Priznanje za izjemne oz. nadpovprečne delovne dosežke v preteklem letu 
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MATJAŽ FAJDIGA
Matjaž Fajdiga je s svojo ekipo sodelavcev uspešno zaključil

enega izmed največjih investicijskih projektov TV Slovenija v
zadnjih letih. Projekt nabave dveh najsodobnejših reportažnih
vozil HD1 in HD2 se je začel v letu 2009 s pogovori o možno-
stih in željah, nadaljeval s pripravo zahtevnih tehnično-tehno-
loških specifikacij, nato izvedbo mednarodnega javnega razpisa
ter sodelovanjem ekipe TV Slovenija z izbranim izvajalcem.
Prevzem vozil je bil februarja 2013, v prihodnjih letih sledi še
zamenjava dveh manjših vozil.

MOJCA DELAČ
Novinarka v uredništvu Večernega in nočnega programa 1.

programa Radia Slovenija Mojca Delač je že kot študentka
sodelovala pri oddaji Slovencem po svetu in z njenimi idejami
se je oddaja s častitljivim stažem približala mlajšim. V okviru
85-letnice radia je zablestela z dvema projektoma, Svet je naš,
v katerem je nastalo 17 zgodb Slovencev po svetu, ter terensko
oddajo iz ameriškega Clevelanda. Postala pa je tudi nepogrešlji-
va voditeljica četrtkovih juter ter soustvarjalka oddaje Dobro
vprašanje.

SABRINA POVŠIČ ŠTIMEC
Sabrina Povšič Štimec že 10 let vodi Službo za odnose z jav-

nostjo. Za svoje delo na področju odnosov z javnostjo in razvo-
ja stroke je lani prejela regionalno stanovsko nagrado PRO.PR
AWARD. Pod njenim vodstvom se je služba še posebej izkazala
v obletniškem letu, ko je poleg siceršnjih aktivnosti izvedla še
vrsto drugih projektov – med drugim 7 dnevov odprtih vrat
oddajnikov, tri predstavitve terenske tehnike, organizirala in
koordinirala je tematski teden o rekreativnem športu, zasnova-
la korporativni spot …

SLAVKO JERIČ
Novinar Uredništva za nove medije na MMC RTV Slovenija

Slavko Jerič je avtor projekta – spletnega portala za ljubitelje
športne statistike, Športni SOS. Gre za edinstveni projekt v
Sloveniji, za katerega piše poglobljene avtorske članke o zgodo-
vinskih in aktualnih športnih dogodkih, podkrepljene s statisti-
čnimi podatki. Dodano vrednost prinašajo tudi njegovi odgovo-
ri na vprašanja uporabnikov. Za svoje delo je v 2013 prejel pri-
znanje odličnosti statističnega poročanja v medijih s strani
Statističnega društva Slovenije.

STEFANO LUSA IN ANDREA FLEGO
Urednik in voditelj Stefano Lusa ter sovoditelj in glasbeni

urednik Andrea Flego pripravljata informativno oddajo Radia
Capodistria, Pandorina skrinja. Oddaja obravnava notranjepoli-
tične in mednarodne tematike s prestižnimi gosti s področja
politike, kulture, gospodarstva in novinarstva. Zaradi pogloblje-
nih analiz in prestižnih gostov se je dvourna oddaja uveljavila
tako med poslušalci kot pri strokovni publiki. Poseben pečat
oddaji daje tudi izbor glasbe. V 2013 je oddaja gostila evropski
projekt Razlagaj Evropo Evropi.

DARJA KOREZ KORENČAN
Darja Korez Korenčan ustvarja v uredništvu oddaj o kulturi TV

Slovenija že 30 let, od tega 20 let pripravlja oddajo o resni glasbi
Opus. S prispevki o klasični glasbi pa soustvarja tudi številne druge
kulturne oddaje. Bila je tudi urednica Uredništva oddaj o kulturi in
v času svojega mandata dala priložnost številnim mladim novinar-
kam in novinarjem. Poleg tega svoj čas posveča pisanju knjig za
otroke, izdala pa je tudi pet knjig, posvečenih glasbi. V 2013 je pre-
jela Jurčičevo priznanje za publicistične in novinarske dosežke.

JOŽE MAZOVEC
Jože Mazovec je na RTV Slovenija začel delati leta 1976 v Skupini

za žične zveze in telefonijo. Kot tehnik za zveze je sodeloval pri šte-
vilnih znanih oddajah kot so Križkraž, Hugo, Nedeljskih 60, Zoom.
V skoraj 40 letih je na svoji delovni poti prehodil pot od začetnika
do oddajničarja specialista. Je zgled požrtvovalnosti in predanosti.
V času rednega dela, dežurstev, pa tudi v prostem času je v prime-
ru okvar nemudoma posredoval. Težave je želel odpraviti takoj, ne
glede na to, kje in kako jih je bilo potrebno rešiti.

JOŽEF MOŽINA
Jožef Možina je z dokumentarnim filmom Pedro Opeka, dober

prijatelj, o misijonarju slovenskega rodu, ki že vrsto let posveča
svojo energijo, življenjski žar in brezpogojno ljubezen ljudem na
Madagaskarju, postavil opomnik in vzor vsem, ki jim je mar za
soljudi. Z nagradami na mednarodnih festivalih je to védenje raz-
prostrl tudi zunaj Slovenije in tako ne samo dosegel, ampak bistve-
no presegel začetni namen. S portretom je nevsiljivo populariziral
markantno osebnost, ki za svojo delo zasluži najvišja priznanja.

MARIJA MIŠA MOLK
V 25 letih dela na RTV Slovenija je Marija Miša Molk s sprošče-

nostjo pred kamero, spontanim smehom in iskrivostjo postala
najbolj prepoznaven TV-obraz v Sloveniji. Gledalci so jo z navdu-
šenjem spremljali v številnih oddajah, kot sta TV-križanka, pozne-
je Križkraž in Res je! Dva mandata je bila odgovorna urednica raz-
vedrilnih in športnih programov, uspešno je sodelovala tudi zno-
traj EBU-ja. Maja 2008 je postala prva varuhinja pravic gledalcev
in poslušalcev in vsa leta ostala zvesta naši hiši in njenemu
poslanstvu.

Častno priznanje za delo na RTV Slovenija      



Pogovarjali smo se z Vando Šega, prvo pooblaščenko za prepo-
znavanje in preprečevanje mobinga, ki jo je pred dvema letoma
imenoval Javni zavod RTV Slovenija. 

Spregovorila je  o izkušnjah pri »oranju ledine«, o kateri mnogi in
pogosto govorijo, veliko vedo …

Kako bi vi nadaljevali ta stavek?
Rekla bi, da večinoma vedo malo, premalo ali nič, da bi smeli

postaviti takšno trditev. Pravi mobing, ali trpinčenje na delovnem
mestu, je preveč občutljivo, boleče, resno in nezakonito ravnanje,
da bi s to besedo smeli poimenovati ravnanja kar povprek.

Kaj pa je mobing?
O tem, kaj sta konflikt in mobing, zlasti pa o razliki med njima,

smo v Kričaču že pisali. Opredelitvi neprimernosti takšnih ravnanj
v ustavi in kazenskem zakoniku se je pridružil tudi Zakon o delov-
nih razmerjih (ZDR-1), ki v 7. členu definira pojme spolno nadle-
govanje, drugo nadlegovanje in trpinčenje na delovnem mestu.

Morda pa ne bi bilo odveč, če povzamemo kar interpretacijo
zakona:

Kot spolno nadlegovanje se šteje kakršna koli oblika neželene-
ga verbalnega, neverbalnega in fizičnega ravnanja ali vedenja
spolne narave z učinkom ali namenom prizadeti dostojanstvo
osebe, zlasti kadar gre za ustvarjanje zastraševalnega, sovražne-
ga, ponižujočega, sramotilnega ali žaljivega okolja.

Drugo nadlegovanje je vsako neželeno vedenje, povezano s
katero koli osebno okoliščino, z učinkom ali namenom prizadeti
dostojanstvo osebe ali ustvariti zastraševalno, sovražno, ponižu-
joče, sramotilno ali žaljivo okolje.

Trpinčenje na delovnem mestu pa je vsako ponavljajoče se
ali sistematično, graje vredno ali očitno negativno in žaljivo
ravnanje ali vedenje, usmerjeno proti posameznim delavcem
na delovnem mestu ali v zvezi z delom.

Dali ste poudarek zgolj tretji definiciji nadlegovanja. Mar po-
meni, da drugih dveh v našem zavodu sploh ni?

Preden spregovorimo o konkretnem, je dobro, da poznamo splo-
šno. Dokler ne vemo, ali se ne zavedamo, kaj je želeno in primer-
no, kaj je pričakovano in sprejemljivo, je težko soditi. 

Poudariti želim  zlasti »vse oblike neželenega, neprimernega,
žaljivega, ponižujočega, sramotilnega in drugih vedenj in ravnanj«
na delovnem mestu, saj govorimo o našem delovnem okolju.

Vendar ljudje prihajamo na delo za »določen čas«. Preostanek
dneva pa sodimo v neko drugo okolje. Kje in kakšno okolje to je, se
praviloma ne smemo spraševati in se običajno tudi ne sprašujemo.
Človek pa je celota – različnih fizičnih, čustvenih, intelektualnih,
duhovnih sposobnosti. In tako se tudi ravna. Zato bi težko priča-
kovali, da v trenutku, ko stopi skozi »vrtljiva vrata«, ki ga pospremi-
jo na delovno mesto, pusti za seboj vse, kar ni služba.  Počutje, raz-
položenje, skrbi, želje, strahove, cilje, pa tudi resna, težka in neže-
lena vedenja, s katerimi in v katerih posamezniki živijo svoj posluž-
beni čas.

Poleg mirnega, lepega, uglašenega, sproščujočega in drugih
oblik bivanja so včasih drobci, včasih dolga poglavja v življenju
posameznika, v katera sodijo tudi druge, manj lepe oblike življenja,
ali celo oblike neprimernega ravnanja in nadlegovanj, o katerih
govorita ostali dve zakonski definiciji.

pogovor
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Mi med seboj    
Radiotelevizija Slovenija je velik delovni kolektiv, ki po svojem poslanstvu budno sprem-
lja dogajanja v svojem ožjem in širšem - družbenem, kulturnem, socialnem, političnem
in naravnem okolju. Spremlja vse, kar je novega, dobrega in slabega, lepega in grdega
v našem vsakdanu. Na ta način nam približuje svet in nas svetu. Predvsem pa nam po-
sreduje utrip okolja, ki ga sooblikujemo, spremljamo, spreminjamo in doživljamo.



Lahko to pojasnite?
Gledano birokratsko, je naše službeno delo opredeljeno v pogod-

bi o zaposlitvi in v opisu delovnega mesta. Vemo torej, kaj, v kakš-
nem času in praviloma, kako naj bi svoje delo opravili.  A takšnih
del je zelo, zelo malo. Težko bi navedla primer dela, ki ni, tako ali
drugače, vpeto v delo drugih sodelavcev, skupine, uredništva in
podobno.  In že smo pri komunikaciji. Pri tej tako pomembni obli-
ki izmenjave sporočil.

Sliši se nekoliko odtujeno, pa vendarle – z vsem, kar počnemo,
sporočamo! 

Se spomnite, da ste kdaj rekli: »Si videl A. A., kako mrko gleda?
Gotovo ga je B. B. spet spravil ob živce?«

Se spomnite?
To so povsem vsakdanje, skoraj že nezaznavne besede, s kateri-

mi komuniciramo, sporočamo svoja opažanja, svoja predvidevanja,
svoje dvome … Ne da bi »opazovani sodelavec« spregovoril eno
samo besedo, ne da bi sploh vedel za našo »skrb«. Saj se vidi. Saj
vemo. Mar ne?

Je to narobe? 
Ni in je. V tem, vsaj na videz, ni morda nič slabega, če ostane le

pri tem. Morda gre celo za resnično skrb. Meni pa se v tem prime-
ru postavijo vprašanja: ali BB to resnično počne, s čim povzroča
nelagodje, slabo voljo in jezo, s kakšnim namenom, kako dolgo že
to traja ali se ponavlja, kaj so razlogi za to in podobno. 

Če sodelavci za to vedo, pa ničesar ne storijo - to je narobe. Le
opazujejo? Se naslajajo? Uživajo? Mu privoščijo? Sodelujejo?

Odgovori na ta in podobna vprašanja morajo biti predmet naše
pozornosti, naše skrbi in truda, da kaj storimo. Kajti »plesen in gni-
loba« se širita molče in počasi. Potem se v nekem trenutku veja
preprosto zlomi. In človek tudi.

Kako prepoznati, kdaj je neko vedenje neprimerno?
Odgovor je sila preprost ali pa skrajno zahteven. Odvisen je od

udeležencev dialoga oziroma od okolja, v katerem se posameznik
giblje in dela.

Najprej se srečamo s preprostimi, nenapisanimi pravili osebne
kulture. Da si rečemo »dobro jutro«, »dober dan«. Vem, da zveni
skoraj otročje. Vendar ni tako. Vzemimo primer, da v pisarni dela-
jo štirje sodelavci in si trije voščijo »dobro jutro«, se pogovarjajo o
včerajšnjih Odmevih, o rezultatu košarkarske tekme, o vragolijah
svojih otrok in o zapletenosti delovne  naloge, ki je pred njimi,
četrtega sodelavca pa izločijo, kot da je »prozoren, neviden«. 

Če se to zgodi enkrat, je lahko le slab dan, ki ga je najbolje poza-
biti, naslednjega pa začeti z »dobro jutro« vsem. Kadar pa se slika
ponavlja dan za dnem, kadar za molkom tiči razlog, je stvar nepri-
jetna in nevarna.

Nedorečenost, stiska, zamera, sovraštvo, ljubosumje, … lahko tiči
v posamezniku ali v skupini. Slika je zelo podobna, kadar skupina
izolira posameznika ali kadar se posameznik sam izloči iz komuni-
kacije. V obeh primerih pa trpijo tako odnosi in delo kot posamez-
nik.

Ali so takšna dejanja, kot ste jih našteli, že mobing?
Enkraten pojav je lahko zgolj neprimeren odziv in kot tak, z vidi-

ka mobinga, zanemarljiv, če vsa naslednja komunikacija poteka na
ravni kulturnega, vsakdanjega dialoga. Kaj hitro pa lahko preraste
v eno od oblik graje vrednega, negativnega in žaljivega vedenja, če
je ne preprečimo, če je ne ustavimo in razrešimo. Če se ponavlja in
traja dalj časa in škodljivo načenja odnose med sodelavci.

Kaj je potem mobing v praksi?
Leta 2007 je bila pri nas pod okriljem Klinike za medicino dela

oblikovana posebna delovna skupina za preprečevanje mobinga, ki
je podala naslednjo opredelitev mobinga: 

»Mobing/trpinčenje na delovnem mestu je vsako ponavljajoče
se ali sistematično in dolgotrajno graje vredno ali očitno negati-
vno, nehumano, neetično, žaljivo verbalno ali neverbalno dejanje
ene ali več oseb na delovnem mestu ali v zvezi z delom, na vseh
hierarhičnih ravneh in v vseh smereh. Usmerjeno je proti drugi
osebi ali več osebam in povzroča socialno izključevanje ali ogro-
ža psihično, fizično ali socialno zdravje in varnost ter ga žrtve
razumejo kot zatiranje, poniževanje, ogrožanje ali žaljenje dosto-
janstva pri delu. Posamični primeri negativnega vedenja prav
tako pomenijo napad na dostojanstvo na delovnem mestu, vendar
jih kot enkratne incidente ne moremo šteti med trpinčenje na
delovnem mestu.« 

Iz povedanega je treba izluščiti glavne, temeljne značilnosti
mobinga:

- gre za moteno komunikacijo pri delu
- žrtev mobinga je lahko podrejena ali nadrejena oseba
- gre za sistematičnost dejanj trpinčenja in psihičnega nasi-

lja, ki traja dalj časa

Zakaj je mobing nesprejemljiva oblika vedenja? Katere posle-
dice mobinga ste vi opazili pri svojem delu?

Vprašanje je zelo dobro postavljeno. Še bolje bi bilo, če bi vpra-
šali – kdaj. Kadar vemo, kakšno okolje si želimo, kaj so naši cilji, kaj
so naše vrednote, potem je odgovor preprost. Vse, česar si ne želi-
mo, ne sprejemamo, ne odobravamo, je neprimerno.

Žal nam na tem področju še veliko manjka. Manjka nam tako
jasno opredeljena vizija »učečega se podjetja«, ki gradi na pripad-
nosti, vrednotah, odličnosti, profesionalnosti in spoštovanju, kot
udejanjanje vsega tega v praksi, pri vsakdanjem delu.

Posledice neprimernega, neželenega ravnanja so zelo različne,
kot so različni udeleženci in okoliščine. Začne se z vznemirjenjem,
jokom, jezo, nadaljuje s stisko, strahom, nespečnostjo in lahko
konča z daljšo bolniško odsotnostjo. Tako, kot so različne oblike
nasilja, so različni tudi odzivi posameznikov nanje. Vsak primer je
torej individualen, poseben in z vidika žrtve enako resen.  

Kdo so najpogostejše žrtve mobinga? Ali jih opredeljujejo kak-
šne skupne lastnosti? 

Praviloma so žrtve mobinga posamezniki, ki s čimerkoli izstopa-
jo iz povprečja v svojem okolju. Lahko gre za najstarejšega ali
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najmlajšega člana skupine/uredništva/službe. Lahko gre za posa-
meznika, ki s svojim videzom, vedenjem, sposobnostmi, rezultati
izstopa v svojem okolju. Žrtev lahko postane najšibkejši ali najmo-
čnejši sodelavec v skupini. Tako eden kot drugi sta lahko moteča,
če se ne podrejata večini ali nekim utečenim, pa ne nujno najbolj-
šim, metodam in načinom dela. 

Naj ponazorim: nekdo je predmet posmeha, ker je staromoden,
bolj ali manj v istih (pa vendar čistih!!) oblačilih, drugega obreku-
jejo, ker je oblečen v pregrešno draga  oblačila, nekoga žalijo, da je
»zajec«, ker je vegetarijanec, tretjega izpostavijo zaradi medijske
hvale ali graje, ki nima nič opraviti s službo,  in še bi lahko našte-
vala.

Včasih pomislim, kako dobro je, da imamo v dvigalih ogledala. In
obenem škoda, da v njih včasih ne postojimo, da bi si pogledali v
oči in videli tudi sebe in vase, preden stopimo med sodelavce in
začnemo delovni dan. Tako bi lažje ozavestili, da smo »prišli na
delo«. In potem delali! In dopustili vsem ostalim, da živijo in dela-
jo – tisto in tako, kot znajo, zmorejo in morajo narediti za svojo
plačo. 

Tu bi se prilegel pregovor: »Ne stori drugim ničesar, kar ne želiš,
da bi drugi storili tebi.« Ni pomembno, ali to piše v kodeksu, molit-
veniku, pravilniku. To je naša osebna kultura. To je naša izbira in
naša odločitev.

Ali gre pri mobingu vedno le za odnos nadrejenega do podre-
jenih? 

Nikakor. Mobing je mogoč povsod, kjer gre za »šum« v komuni-
kaciji. V odnosu med nadrejenim in podrejenim gre včasih prepro-
sto za odklanjanje nalog, za razumevanje »pritiska« na zaposlene-
ga, kadar mu je dodeljeno delo, ki ni »v opisu«.

Kaj rado se pokaže, da je sodelavec dobil »navodilo« po elektron-
ski pošti, da je bil zgolj seznanjen z razporedom dela, da ni imel
možnosti sodelovanja in podobno. V teh primerih včasih manjka le
nekaj prepotrebnih minut in pravih besed. Najboljši vodje to vedo
in tako tudi ravnajo.  V takšnih okoljih mobinga ni.

Na zapletenost odnosov, ki na daljši rok pripeljejo v mobing,  pa
lahko vplivajo tudi podrejeni ali sodelavci med seboj. V teh prime-
rih so med vzroki zlasti pretirana delovna obremenitev, opravljanje
nalog pod ravnjo zmožnosti, zavist, ljubosumje, zadrževanje infor-
macij, širjenje govoric, žalitve, neprimerno komentiranje osebnosti,
ignoriranje posameznikovih mnenj ali ravnanj, grožnje in kričanje,
nevljudno obnašanje, fizično in spolno nasilje. 

Je pri vseh konfliktih navzoč mobing?
Še zdaleč ne. Mobinga, trpinčenja, nasilja na delovnem mestu ni

veliko. Več je konfliktov, samovoljnega ravnanja (tako nekaterih
vodij kot posameznih sodelavcev), največ pa je neprimernega
vedenja.

Poznamo tudi primere lažnega mobinga. Vsako nestrinjanje še ni
trpinčenje. In lažna obtožba takšnega ravnanja je enako škodljiva
in kazniva kot mobing.

Ali lahko v našem delovnem okolju takšna dejanja preprečimo? 
Verjeti moramo, da lahko. In se pravilno in pravočasno odzivati

pogovor
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To so zlasti pripombe in žalitve na račun zunanjega videza,
močnejše postave, telesne hibe ali druge oblike drugačnosti. Ti lju-
dje morajo prepoznati in poudariti svoje druge vrednote, veščine,
kompetence, znanja, darove in tako ne le zapolniti vrzel v »povpre-
čnosti«, ampak izživeti tisto, kar jih ločuje v pozitivnem smislu.

Kako pa preprečiti, da bi bili sami deležni obtožbe, da nad ne-
kom izvajamo mobing?

V odnosih na delovnem mestu je potrebno pregledno, jasno rav-
nanje. Vsakršno prikrivanje in delanje izjem se prej ali slej pokaže
kot moteče, škodljivo in nepošteno. Imeti je treba posluh za opo-
zorila (pisna, ustna, vedenjska), ki so lahko klic po pomoči, k reše-
vanju, k odpravi pomanjkljivosti, zapleta ali nesoglasja. Sprotno
razreševanje in razčiščevanje dilem, nejasnosti, različnih pogledov
je najboljši način, da naslednji dan začnemo z voljo, jasnim ciljem,
predvsem pa z zadovoljstvom.

Kakšni pa so v primeru, da se ugotovi mobing, ukrepi proti sto-
rilcu? Kako preprečiti, da bi se njihova dejanja ponovila? 

O konkretnih ukrepih proti storilcu v našem zavodu težko govo-
rim.  Ena od zadev se rešuje sodno in bo tam tudi dočakala sodni
epilog. 

Gledano praktično, je treba žrtev zavarovati, storilcu pa izreči
kazen in mu onemogočiti ponovitev storitve dejanja. Kako se v
konkretnem primeru odloči delodajalec, je njegova pristojnost.
Lahko gre za delovno-pravne (opomin, prenehanje delovnega raz-
merja), materialne (finančna kazen) ali moralne (razrešitev) ukrepe.
Najpomembneje pa je, da se prepreči  nadaljevanje mobinga. Tudi
za to obstajajo rešitve : prerazporeditev na drugo delovno mesto,
v drugo okolje …

Hitre in učinkovite rešitve zaznanih kršitev - s strani pooblaš-
čenke in Skupnega odbora, zlasti pa ukrepi delodajalca, kadar je to
potrebno - bodo edino potrdilo, da skrbimo za varno in zdravo
delovno okolje, in edini argument za zaupanje zaposlenih. 

Ali na RTV Slovenija počnemo dovolj v boju proti mobingu?
Na RTV Slovenija imamo to področje dokaj dobro urejeno, saj

smo bili preteklo leto v reviji Ekonomska demokracija, ki jo izdaja
Združenje delodajalcev Slovenije, predstavljeni kot primer dobre
prakse. 

Rada bi poudarila, da smo storili vse, bomo vedeli šele takrat, ko
ne bo nobene pritožbe več. Vendar to ni mogoče. Smo zelo velik,
raznolik in zapleten organizacijski sistem. In kjer so ljudje, so tudi
težave. Od nekdaj. Le da smo zadnja leta konflikte, pritiske, žalitve
na delovnem mestu poimenovali mobing.

Veliko pa lahko postorimo skupaj. 
Da sprejmemo zavezo, da neprimernih ravnanj ne dopuščamo.

Nikomur!
In ozaveščamo zaposlene, kako ravnati, če do tega vendarle

pride. 

O tem pa v eni naslednjih številk.   
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na vsakršno nedopustno ravnanje. Pogosto se zgodi situacija, da se
mora posameznik postaviti na stran močnejšega ali na stran žrtve.
Če bi bilo to anketno vprašanje, bi se večina ali vsi postavili na
stran žrtve. Anonimno vsi vemo, kaj je prav in pošteno. A dobro je
imeti dobre odnose s šefom, s sodelavcem, s katerim po službi sku-
paj kolesarim, tečem, igram nogomet … Zakaj bi se mu zameril? In
tako se naša vest pogosto znajde na preizkušnji in v skušnjavi.
Najlažje pa je zamižati na eno oko. Ali pa na obe. Tako krivde ni. In
kljub védenju, da se nepravilnosti in nasilje dogajajo, ne storimo
nič. Ne zavedamo se, da smo žrtev lahko že jutri tudi mi.

Kaj storiti, da sami ne postanemo žrtev mobinga?
Na to vprašanje ni preprostega odgovora, ali pa ga sploh ni.

Ljudje smo si tako zelo različni, pa vendarle moramo živeti in dela-
ti v sožitju in sodelovanju, če naj bodo naši rezultati, naši izdelki,
namenjeni široki javnosti, dobri, najboljši.

Edina zanesljiva preventiva je naše spoštljivo in delovnemu oko-
lju primerno vedenje ter ustrezna ozaveščenost, kaj je konflikt, kaj
mobing in kako v posameznih primerih ravnati. 

Kako pa ukrepati, če se vendarle znajdemo v položaju osebe,
nad katero se izvaja mobing?

Zelo pomembno je reagirati pravočasno. Ob morebitnih zahte-
vah, pritiskih in vseh drugih, za delovno mesto neprimernih obli-
kah ravnanja, je trebna storilca prositi za pojasnilo, za utemeljitev
zahteve. Praviloma bi morali na svoja vprašanja dobiti odgovore in
pojasnila. Če je le mogoče, v pisni obliki. 

Veliko težje pa je, kadar se trpinčenje dogaja osebno, na štiri oči,
brez prič. V takšnih primerih mora žrtev čim prej zbrati pogum in
poiskati pomoč. 

Strah in sram sta največja zavora, kadar mora človek spregovo-
riti o ponižujočem, žaljivem, nasilnem vedenju nad seboj. Mnoge
žrtve, še zlasti če s priznanjem trpljenja odlašajo, počasi ponotra-
njijo očitke in žalitve, se vidijo in doživljajo kot manjvredne in tako
ostajajo vsak dan lažji plen za izživljanje storilca.

Na kakšen način se lahko obrnemo na vas?
Ta trenutek na elektronski naslov: vanda.sega@rtvslo.si, na

interni telefon 43-73, pisno po pošti ali se oglasite v pisarni v V.
nadstropju RTV centra na Kolodvorski 2. 

S Skupnim odborom za prepoznavanje in preprečevanje mobin-
ga na RTV Slovenija pa načrtujemo še dodatne oblike ozaveščanja
in povezovanja v zavodu, o čemer bomo več spregovorili v eni pri-
hodnjih številk.

Vas lahko pokličemo tudi, če želimo le nasvet, ko nas mučijo
odnosi v delovnem okolju? 

Tudi. Saj se je treba na zadeve, ki nas utesnjujejo, obremenjuje-
jo, bolijo, čim prej odzvati. Včasih je treba dilemo in stisko samo
ubesediti, nekomu zaupati. Tako lahko hitro dobimo potreben
odziv in »pogled od zunaj«.  Ljudje smo zelo različni. Kar je nekdo
sposoben sprejeti z nasmeškom in celo obrniti v šalo na svoj račun,
drugega globoko prizadene. Prepričana sem, da tudi prvi v sebi
doživlja stiske zaradi določenih omejitev, a mu jih uspe, vsaj na
zunaj, zmanjšati in prikriti. 



Kot so opozorili organizatorji konferen-
ce, se je število redno zaposlenih novinar-
jev v zadnjih letih precej zmanjšalo. Po nji-
hovih navedbah je bilo v zadnjih treh letih
na Radioteleviziji Slovenija zaposlenih 85
novinarjev, v ostalih medijih pa zgolj 25.

Kot je pojasnil naš generalni direktor
Marko Filli, se je število zaposlenih v prete-
klih letih tudi v naši hiši zmanjševalo, ker
pa se je programski obseg ob tem celo
povečeval, se je povečevalo tudi število
honorarnih sodelavcev. Teh je danes po
njegovih besedah okoli 500, med njimi pa
jih okoli 200 izpolnjuje pogoje za zaposli-
tev.

Da bi do zaposlitev tudi redno prihajalo
smo v naši hiši leta 2010 sklenili prvi
dogovor, v katerem se je zavod zavezal
zaposliti določeno število honorarnih
sodelavcev, tako tudi sedaj načrtujemo
okoli 50 zaposlitev honorarnih sodelavcev
na leto. Ob tem Filli priznava, da smo v pri-
merjavi z ostalimi medijskimi hišami v
boljšem položaju, saj imamo stabilnejše
vire financiranja.

Takšnega dogovora v drugih medijskih
hišah, vsaj po besedah predsednice uprave
Dela Irme Gubanec, ne bi mogli izpolniti,
saj tudi letos naklada izdaj pada. Lani je
bilo na Delu 750 honorarnih sodelavcev, ki
so delali večinoma priložnostno, kar nekaj
pa jih je bilo stalnih, je pojasnila
Gubančeva. Kot pravi, se morajo prilagaja-
ti razpolovljenim nakladam in več kot raz-
polovljenemu deležu oglasnega kolača,
prav tako pri njih ni obvezna upokojitev ob
izpolnjevanju pogojev, kakršna velja v jav-
nem zavodu.

Medijska strokovnjakinja s koprske
fakultete za humanistične študije Sandra
Bašić Hrvatin opozarja, da so za pojmom
javnega interesa, ki naj bi mu mediji sledi-
li, pogosto skriti zasebni interesi. Če želi-
mo, da ta družba ostane demokracija,
moramo po njenem mnenju medijem
zagotoviti optimalne pogoje za delo in
urediti status novinarjev.

Direktorica direktorata za medije na
ministrstvu za kulturo Ženja Leiler pa je
pojasnila, da novinarje prepoznavajo kot
ranljivo in pomembno skupino na trgu, ki
ustvarja medijske vsebine. Po njenih bese-
dah bodo zato v spremembah zakonodaje,
ki jo pripravljajo, samostojne novinarje po
statusu poskušali izenačiti s samozaposle-
nimi v kulturi, da jim bodo pripadale tudi
nekatere pravice, kot je, denimo, pravica
do bolniške odsotnosti.

Obenem Leilerjeva poudarja, da mora
država z zakonodajo ustvarjati pogoje za

izvrševanje ustavne pravice do obveščanja
in obveščenosti, ne sme pa posegati v pro-
gramske vsebine medijev in se ne more
namesto njih ukvarjati s strukturno krizo
in spremenjenimi navadami bralcev.

Med poslušalci konference je bil tudi pra-
vosodni minister Senko Pličanič, ki se je v
razpravo vključil s predlogom, da bi država
podprla novinarje, ne pa medijskih hiš, in
sicer tako, da bi del rtv-prispevka namenila
za zaposlitev novinarjev v vseh medijih.

Predstojnik katedre za delovno in social-
no pravo na ljubljanski pravni fakulteti
Luka Tičar pojasnjuje, da prekerni delavci
niso prisotni samo v medijih, temveč danes
gospodarstvo temelji na konceptu dela
zunaj delovnega razmerja, ker je to za
delodajalca ceneje, vendar se s tem prikri-
va delovno razmerje. Večina prekernih
delavcev bi imela po njegovih besedah
pravico do celotnega varstva iz delovnega
razmerja.

novinarstvo
tekst in foto: D.K.
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Več pravic prekernim delavcem
– še najboljše na RTV Slovenija
Na zelo dobro obiskani tematski konferenci društva in sindikata slovenskih novinar-
jev, ki je bila sredi aprila v ljubljanskih prostorih ministrstva za kulturo, so vsi sode-
lujoči opozorili na slab položaj prekernih delavcev v medijih. Seveda so bili izposta-
vljeni predvsem novinarji za katere je bilo rečeno, da izgubljajo položaj, kakršnega bi
v družbi morali imeti, saj so njihove možnosti redne zaposlitve minimalne,  odnos z de-
lodajalcem  pa klasičen primer  prikritega zaposlovanja. Predstavniki vodstev medij-
skih hiš so ob tem pojasnili, da se mora zaposlovanje v njihovih okoljih prilagajati
zmanjšanim prihodkom družb. Na ministrstvu za kulturo želijo zato s spremembo za-
konodaje samostojnim novinarjem omogočiti nekaj več pravic.



Svobodna novinarka in sopredsedujoča sekciji samostojnih in
svobodnih novinarjev Radiotelevizije Slovenija Helena Milinković
je opozorila na veliko število prekernih delavcev na RTV Slovenija,
čeprav so po njenem mnenju samozaposleni v njihovi medijski hiši
vseeno v nekoliko boljšem položaju kot v drugih medijih.
Kolektivna pogodba jim daje nekaj pravic, po njej bi morali biti tudi
obravnavani enako kot zaposleni, a ni tako, je dejala.

Po njenih besedah samozaposleni pogosto delajo več kot zapo-
sleni, saj se morajo bolj truditi, da ohranijo svoj položaj. O pogod-
bah, ki jim jih ponudijo, pa pravi, da se o njih ne morejo pogajati,
saj gre za pogodbe “vzemi ali pusti”.

Zagovornik medijske reforme po modelu javnega naročanja Dan
Hind je v zvezi s tem poudaril, da novinarjev ne bi smeli postavlja-
ti v tako negotovost. Sam se zavzema za demokratizacijo medijev.
Po njegovem mnenju bi morali novinarstvu nameniti javna sred-
stva, saj bi moralo novinarstvo služiti javnemu interesu, javnost pa
bi imela tako tudi pravico do nadzora.

Po mnenju Borisa Postnikova s hrvaškega ministrstva za kultu-
ro je na področju novinarstva pomembna tudi politična strategija.
Kot pravi, je bilo tudi na Hrvaškem od leta 2009 odpuščenih veli-
ko novinarjev, novinarji, ki so pred nekaj leti delali za najmočnejše
časopisne in druge medijske hiše, pa zdaj začenjajo delati za majh-
ne neprofitne medije.

Postnikov je poudaril tudi, da mora demokratizacija medijev priti
iz medijev, saj so ljudje, ki delajo v medijih, tisti, ki naj bi odločali o
medijskih vsebinah.

Novinar Večera Aleš Kocjan pa je ob tem pojasnil njihovo izkuš-
njo poskusa notranjega odkupa časopisne hiše Večer. Podjetje je
poslovalo z izgubo, tako so se ljudje zavedali, da bo treba zmanj-
šati stroške in tudi število delovnih mest, zato so se spraševali, ali
je njihova služba sploh varna, je dejal.

Po njegovih besedah so se zavedali, da bi z odkupom pristali v
vlogi lastnika, delavca in člana sindikata, ki se bori za pravice zapo-
slenih, hkrati.

novinarstvo

prišli - odšli
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tekst: STA

Na okrogli mizi opozorili na
degradiran status novičarskih delavcev
Na okrogli mizi Kriza in preporod novinarstva, ki sta jo organizirala Inštitut za delav-
ske študije in Slovensko komunikološko društvo, so udeleženci opozorili tudi na “de-
gradiran status novičarskih delavcev”. Še posebej so izpostavili položaj novinarjev, ki
v medijih niso zaposleni, temveč delajo po pogodbah.

ODŠLI V FEBRUARJU 2014
PPE RADIO SLOVENIJA
RIHARD KISLIH – glasbeni urednik
JOŽEF SKOK – novinar specialist analitik
DAMIR MEGLIČ – oblikovalec zvoka TV/RA produkcije
REGIONALNI RTV CENTER KOPER-CAPODISTRIA
MIŠO ZALETEL – redaktor
OE GLASBENA PRODUKCIJA
OLS CINXO – tuttist namestnik
WOLFRAM WOBAK – tuttist namestnik

PRIŠLI V FEBRUARJU 2014
PPE TV SLOVENIJA
ŠPELA ŠIPEK – voditeljica osrednjih oddaj
IZTOK KOLARIČ – oblikovalec TV grafike
JAKA HEMLER – organizator izvedbe
PPE RADIO SLOVENIJA
URŠKA IVANOVIČ – turnusna urednica
REGIONALNI RTV CENTER KOPER-CAPODISTRIA
MARIŠA BIZJAK – novinarka specialistka
PPE MULTIMEDIJSKI CENTER
MILENA VUK – strokovna sodelavka za trženje

ODŠLI V MARCU 2014
PPE TV SLOVENIJA
GREGOR PUNGERČIČ - skladiščnik
OE GLASBENA PRODUKCIJA
ALOJZ GRADIŠEK – solist radijskega simfoničnega orkestra
OE ODDAJNIKI IN ZVEZE
VASKO ARTNAK – inženir telekomunikacij

PRIŠLI V MARCU 2014
PPE TV SLOVENIJA
JURE BRANKOVIČ – novinar glavni komentator/voditelj
NINA ROZMAN – novinarka specialistka
PPE RADIO SLOVENIJA
GREGA AHLIN – oblikovalec zvoka TV/RA produkcije
OE ODDAJNIKI IN ZVEZE
EDVIN ZOLIĆ – tehnik za antene
URBAN MLAKAR - inženir radiodifuzije
PPE MULTIMEDIJSKI CENTER
KSENJA TRATNIK – novinarka specialistka



Med članicami združenja EBU je postala
RTV Slovenija druga članica s pridobljenim
okoljskim certifikatom ISO 14001, poleg
BBC. Obe dobitnici lahko zaradi pregledne-
ga načina dela ter odgovornega ravnanja z
okoljem in energijo postaneta vzor člani-
cam združenja. 

Motiv pri odločitvi vodstva zavoda RTV
Slovenija za pridobitev okoljskega certifi-
kata je strukturno, pregledno in transpa-
rentno urediti področje ravnanja z okoljem
in energijo. To je prvi korak v smeri traj-
nostnega razvoja in odgovorne rabe virov
in energije.

Dodatna spodbuda, ki je botrovala odlo-
čitvi, so številne zakonodajne zahteve s
področja okolja, ekonomski kazalci ter vse
večja osveščenost zaposlenih. Ti si želijo
delati v organizaciji, ki ima spoštljiv odnos
do okolja in nadzor nad prekomerno pora-
bo energije. Poleg zaposlenih tudi javnost
vedno bolj pričakuje od organizacij odgo-
voren odnos do okolja in energije.

Tako RTV Slovenija z malimi koraki sode-
luje pri sooblikovanju okoljsko osveščene
družbe - znotraj zavoda z okoljsko osveš-
čenim vedenjem zaposlenih, navzven pa z
okoljskimi programskimi vsebinami.

Okoljsko odgovorno vedenje je zapi-
sano v Okoljski politiki RTV Slovenija

V  skladu s Strategijo razvoja RTV
Slovenija 2011 – 2015 je bila v letu 2011
sprejeta Okoljska politika javnega zavoda.
Kot okoljsko osveščena organizacija RTV
Slovenija aktivno vključuje okoljske vidike
dejavnosti in storitev v vsakodnevno delo-
vanje in nadaljnji razvoj zavoda. Kot medij-
ska hiša pa ima tudi velik posredni vpliv na
celotno družbo v Sloveniji in širše. Celotno
Okoljsko politiko si lahko preberete na tej
povezavi.

http://www.rtvslo.si/strani/okoljska-
politika/4546

certifikat
tekst: Ana Pivk, foto: Jani Ugrin
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RTV Slovenija druga članica EBU
z okoljskim certifikatom
Med evropskimi javnimi radiotelevizijami ima certifikat le še BBC

RTV Slovenija je prejela okoljski certifikat ISO 14001, ki jo zavezuje k odgovornemu
ravnanju z okoljem in energijo. Generalnemu direktorju, mag. Marku Filliju je certi-
fikat izročil direktor certifikacijske hiše SIQ, Igor Likar.



Mediji imajo moč, da oblikujejo in soustvarjajo družbeno doga-
janje in zato je bilo predavanje v prvi vrsti namenjeno novinarjem
in urednikom. Seveda pa so bili vabljeni vsi zaposleni in zadovolj-
ni smo, da se je toliko zaposlenih odzvalo vabilu ter prisluhnilo
predavatelju.

Že uvodoma je dr. Cerar poudaril, da družba stoji ali pade na eti-
čnih vrednotah, ki so podlaga pravnim, političnim, ekonomskim in
drugim vrednotam in da je delovanje medijev odločilnega pomena
za normalizacijo razvoja in izhoda iz krize. Razložil je nekatere
temeljne značilnosti morale in etike ter slikovito, z uporabo prime-
rov iz prakse, orisal razkorak med etičnim idealom in neetično
družbeno realnostjo.

Udeleženci so lahko slišali razmišljanje o časti, upanju, zaupanju

in pomenu spoštovanja. Predavatelj je spregovoril tudi o proble-
matiki anonimk in o sami etični (ne)vrednosti le teh. 

V zaključku predavanja je dr. Cerar opozoril na delo novinarja ter
umeščenost novinarske poklicne etike v širši družbeni etični kon-
tekst.

Na dosedanja predavanja je bil odziv udeležencev pozitiven, zato
bo Kompetenčni center nadaljeval tovrstno prakso in pripeljal v
hišo še kakšnega predavatelja z zanimivo ali aktualno temo. O pri-
hodnjih predavanjih boste obveščeni v naših internih medijih.

In še informacija za tiste, ki niste uspeli priti na predavanje ali pa
bi si ga radi ponovno ogledali; posnetek predavanja si lahko ogle-
date med obvestili na MojRTV.

organizacijska kultura
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tekst in foto: mag. Robi Cmiljanič

Etika in mediji
V marcu je Kompetenčni center organiziral zelo obiskano predavanje na temo etike
v medijih. Predavatelj je bil priznani strokovnjak na tem področju, dr. Miro Cerar, ki
je tudi avtor več knjig in člankov na to temo.



»Sodil sem v generacijo prvih študentov
na novo ustanovljeni fakulteti, saj je se je
ta preimenovala iz Visoke politične šole.
Obiskoval sem predavanja z vrsto sošolk in
sošolcev, s katerimi sem se pozneje sreče-
val tudi v novinarskih vrstah. To so bili
Manca Košir, Vinko Vasle, Sonja Grizila,
Damijan Križnik, Brigita Bavčar, pa sopot-
niki na RTV- eju Vlado Krejač, Peter
Habjanič, Jože Fošnarič, Vojko Plevelj, Toni
Laterner in Drago Flis.  Na podelitvi diplom

na Pravni fakulteti v Ljubljani jo je prejel
tudi Štefan Kutoš, ki je študiral letnik pred
menoj. Aleš Kardelj je bil moj prvi urednik
v Aktualno politični redakciji, APR-u, ime,
ki se te redakcije drži še danes, čeprav se je
večkrat preimenovala. Alešev stric ni bil
nihče drug kot Edvard Kardelj. Na Radio
me je pravzaprav pripeljal Flis, tudi
Domžalčan, saj me je opozoril, da v ome-
njeni redakciji iščejo novinarja.«

Na Radiu sem nekaj mesecev najprej

delal v DIR-u. »To obdobje je bilo zelo
poučno, saj je uredništvo kovnica za pisa-
nje novinarskih prispevkov, zlasti novic in
daljših vesti. Urednik je bil Milan Bajalo, ki
je bil včasih nekoliko grob, vendar  strog,
to delo pa mi je zelo koristilo. V tistem
obdobju smo se veliko ukvarjali s prireja-
njem dolgih Tajnugovih sporočil prek
teleprinterja.« Kakorkoli že, po nekaj
mesecih je moral oditi v APR, ker so tam
nujno potrebovali novinarja. »Pokrival
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Jože Skok
Na Radiu Ljubljana se ja zaposlil aprila 1978, vendar ne brez delovnih izkušenj. Pred

tem je bil skoraj dve leti zaposlen v Belinki v Šentjakobu in to kar v proizvodnji. Dve
leti in pol je bil zatem zaposlen na sindikalnem občinskem svetu v Domžalah, vmes pa
je odslužil vojaški rok v Zadru in Bjelovarju. Po gimnaziji za Bežigradom, končal pa jo
je ob delu na Šubičevi gimnaziji, je diplomiral na Fakulteti za sociologijo, politologijo
in novinarstvo (FSPN) za Bežigradom, smer politologija.  

V zgodnjih letih novinarskega dela v Kragujevcu.
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sem področje informiranja, komunalnega
gospodarstva, pa tudi problematiko občin,
tako imenovani komunalni sistem kot so
to tedaj imenovali.«

Prispevki so bili daljši.
Novinarji so v sedemdesetih in osemde-

setih letih prejšnjega stoletja delali v dru-
gačnih razmerah, ko še niso uporabljali
računalnikov. »Naši prispevki so bili za
informativne oddaje dolgi okoli tri minute,
več je bilo teksta in manj posnetih izjav.

Prispevke smo morali dolga leta dajati v
pogled lektorjem. Ker smo pisali na pisalne
stroje, smo morali včasih prebirati prave
zmazke, če je prišel tekst v roke zelo strogi
lektorici. Po navadi ni bilo časa, da bi lek-

torirani tekst lahko še prepisali. Tehniki so
snemali na trakove in vsako napako pri
branju so morali odrezati in potem zopet
lepiti. Posebej je bilo naporno, ko smo s
terena prinašali posnetke z nagre ali poz-
neje s kasetnikov, saj je bilo treba vse poči-
stiti in popraviti. Danes bi tehniki ob tem,
ko to z lahkoto opravljajo s pomočjo raču-
nalnikov, samo zavili z očmi.«

Seje na forumih so bili zelo razvlečene,
višji kot je bil funkcionar, več je moral
povedati. Tako je bilo pač v samoupravlja-

nju, se nasmehne Jože. »Na eni izmed takš-
nih sej, na predsedstvu ljubljanske SZDL, je
po dolgih uvodih predgovornikov pred-
stavnik borčevske organizacije skrušeno
dejal: ‘Tovariši in tovarišice, toliko imam za

povedati, da sploh ne vem, kje bi začel.’
Nekdo pa mu je zabrusil. ‘Potem pa bodi
raje tiho.’ Seveda borca to nikakor ni zmo-
tilo in je povedal, kar se je namenil.«

Vsake toliko časa so novinarji prečesali
nekdanjo Jugoslavijo, posebej v času par-
tijskih kongresov. »Bolj na začetku novi-
narskega delovanja na Radiu sem pokrival
kongrese samoupravljavcev v Kragujevcu,
na kratko Rdeči prapor. Doživel sem tudi
to, da je na prvo plenarno sejo prišel
Edvard Kardelj, v širokem spremstvu seve-
da, in nekdo je začel glasno skandirati:’Tito,
Kardelj, Tito, Kardelj. . .’, množica pa za
njim. Vzdušje je bilo kot na kakšnem roc-
kovskem koncertu, nabito z energijo, kar le
težko pozabiš.«

Z osamosvojitvijo Slovenije so prihajale
tudi bolj zahtevne in neprijetne teme. Tako
je bilo tudi ob sprejemanju zakona o dena-
cionalizaciji leta 1991, to področje pa sem
spremljal vrsto let. Še danes mi je živo v
spominu eden izmed prvih studiev ob 17-
ih na to temo, ko sem z veliko težavo pri-
dobil primerne sogovornike. Na recepciji
Radia so gostje pred začetkom sedeli, koli-
kor je bilo mogoče daleč vsak k sebi in se
med seboj skorajda niso pogledali, kaj šele
da bi se pogovarjali. Takšna so bila navz-
križja pogledov in interesov. Seveda se vse
to prenese tudi na voditelja oddaje in
moram priznati, da ni bilo lahko voditi tak-
šne oddaje.«

Vse bolj ga je vleklo v gospodarske
vode.

Še posebej, ko se je kolega Lado
Ambrožič leta 1984 odpravljal na
Televizijo, za njim pa je prevzel področje
energetike. »Bila sva skupaj v isti sobi, ko
mi je ob priliki dejal:’Ti, Jože, pa misliš ti
resno spremljati energetiko.’ Odvrnil sem
mu.’Seveda’. Lado je bil izvrstni poznava-
lec energetike in nikoli pozneje mi ni oči-
tal, da sem področje, če se pošalim,
spremljal z levo roko. Mi je pa bila energe-
tika nekako že zapisana v genih. Izhajam
namreč iz Skokove žage v Domžalah, ki je
imela tudi vodno elektrarno ob Mlinščici,
ta pa je prva začela napajati Domžale z
električno energijo po letu 1920. Po
mojem dedu Antonu se tudi imenuje
ulica, v kateri prebivam z družino še zdaj.
Še kot otroku mi je bila zelo blizu strojni-
ca, tik pod njo pa ste se nahajali dve tur-
bini za pridobivanje elektrike.«

Sobesednik Jože je vodil številne studie
ob 17.00, teh je bilo skoraj v 36- tih letih

tekst: Darko Koren

Med podelitvijo priznanj na skupščini RTV Ljubljana  maja 1987. Od leve- Jože Knez, Marjan
Kralj in Jože.

Ekipa RTV Ljubljana v sejni sobi TV centra leta 1984. Od leve -  Bogdan Fajon, Zaim Šeremet,
Jože in Janko Saradjen.
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okoli 400. Posebej zahtevno je bilo leta
1999 ob referendumu o tem, kaj bo s TET3
v Trbovljah. »Referendum je bil sklican zelo
na hitro, tako rekoč med božičnimi in
novoletnimi prazniki. O usodi termoelek-
trarne in posredno zasavskih rudnikov je
odločala vsa Slovenija, tudi v marsičem
nepoučeni. Z revirsko dopisnico Manco
Ocvirk sva vodila v živo studio, ki je še kar
nekaj časa sodil med najbolj poslušane
tovrstne oddaje. Odmev je bil izjemen.
Seveda ne morem komentirati volje ljudi, ki
so se izrekli proti tretjemu bloku v
Trbovljah in posredno proti revirskemu
premogu. Zagotovo pa ni bilo dovolj časa
niti za javna občila, da bi lahko prikazala
zapletenost odločitve, v katero so bili
potisnjeni državljani.«

Trpki občutki ob TEŠ6. 
»Vse do tega projekta so bili energetski

strokovnjaki zame neke vrste svetinja,
predvsem s strokovnega vidika, pristopa in
obrazložitve projektov. Pri šestem bloku pa
se je vse obrnilo na glavo. Kar naenkrat so
bili vanj vpletenii vsi – strokovnjaki, lokal-
no okolje, interesni lobiji, predvsem pa je
projekt izkoriščala politika v takšne ali dru-
gačne namene. Le pri malem številu novi-
narskih vsebin sem moral znova in znova
poslušati več ali manj podobne zgodbe. Pa
tudi ne morem trditi, da so me prepričale.« 

Dolgoletni Radijec je spremljal tudi
postopke preoblikovanja občin in nastaja-
nje novih. »Razprave so bile neskončno
dolge, posebej v komisiji za lokalno
samoupravo v državnem zboru. Trajale so
tudi pozno v noč, podobno je bilo s sejami
državnega zbora na to temo. Tako je napo-
sled nastalo leta 1995 147 občin medtem
ko jih je bilo prej 60. Poslanci so na vso
moč branili svoja okolja in drugače tudi ni
moglo biti kot se je zgodilo.«

Za pravice zaposlenih.
Jože je skoraj od začetka službovanja

sodeloval v organih, kjer so soodločali o
zaposlenih. Vsaj dva mandata je  bil pred-
sednik delavskega sveta na Radiu
Ljubljana, aprila 1986 je postal delegat v
skupščini RTV Ljubljana, kjer je bil predsed-
nik skupščine v ožji sestavi, v kateri so bili
predstavniki zaposlenih. Po letu 2001 je
sledilo skoraj desetletno intenzivno delo-
vanje v sindikatu. 

»Na Radiu se me pregovorili, da sem
prevzel vodenje radijskega novinarskega
sindikata, pred mano je bila predsednica

Alenka Terlep. Marsikaj me je motilo, zato
sem sprejel to nehvaležno obveznost.« Kot
predsednik radijskega sindikata je bil ves
čas tudi član Koordinacije novinarskih sin-
dikatov (KNS) RTV S in Izvršnega odbora
Sindikata novinarjev Slovenije. »Doživel
sem vrsto zahtevnih preizkušenj, saj sem bil
operativno vključen kar v tri stavke. Lahko
rečem, da je bilo še najbolj naporno v času
prehoda RTV S v plačni sistem javnega sek-
torja leta 2008. Ravno v tistem obdobju
sem predsedoval dva mandata, to je štiri

leta, KNS. Pogajanja so bila zahtevna zunaj
hiše, še bolj pa znotraj, saj so v njej   pote-
kali kar hudi boji med različnimi skupinami
zaposlenih, pri čemer smo bili na udaru
tudi novinarji. Kljub temu so pogajanja
potekala dokaj korektno. Zapletlo pa se je
pri zadnjem dejanju, razporejanju na delo-

vna mesta, kjer smo novinarji potegnili
kratko. Sledila je vrsta tožb, na začetku jih
je bilo več kot 150. Torej skoraj vsak drugi
redno zaposlenimi novinar ni bil zadovoljen
s svojo razporeditvijo. Pa čeprav se plače
niso zmanjšale, temveč povečale, le raz-
merja so se, tako med novinarji kot drugi-
mi skupinami zaposlenih, spremenila. Še
zdaj potekajo nekateri postopki na sodiščih.
Očitno so bila pričakovanja zaposlenih, pa
tudi novinarjev, prevelika glede na finan-
čne zmožnosti naše hiše.«

Sobesednik ima zelo lepe spomine na
sodelovanje v sindikalnih organih, na tova-
riške odnose, pa tudi na dejstvo, da se je
lahko kot predsednik sindikata v mnogo
čem pogovarjal z zaposlenimi, jim svetoval
ali po svoji moči pomagal. »Posebej je bilo
prijetno spoznavanje zaposlenih v vseh

Jože in Manca Ocvirk med vodenjem Studia ob 17.00 o TET3 januarja 1999.    

Jože, Miklavž Liška in Ivan Sivec ob odhodu  Liške v pokoj leta 1998.



april 14/ kričač 23

delih RTV, tudi v regionalnih centrih, veči-
na je bila zelo predanih naši ustanovi.«

Šahovski domicil na RTV Slovenija.
RTV Slovenija je že od nekdaj slovela kot

šahovska Meka. »Na RTV sem se zaposlil v
obdobju, ko je bila na njem navzoča šahov-
ska ekipa, ki je bila na delavskih tekmova-
njih v Sloveniji nepremagljiva. Iz prejšnje
generacije na čelu z mojstroma Zvonetom
Kržišnikom in Ivom Bajcem so še tekmova-
li Bogdan Fajon, Borut Mencinger, Janko

Saradjen, pa Zaim Šeremet, Jože Percl, jaz
in še drugi. Na delavski olimpijadi v Pulju
smo nastopali celo z dvema ekipama, prva
ekipa pa je bila vedno v ospredju. Na  olim-
pijadi leta 1984 bi morali osvojiti tretje
mesto. V zadnjem kolu pa je zmagala ‘jugo’
kuhinja, ko so naši konkurenti zmagali z

močno ekipo z 4:0 in nas prehiteli, čeprav
je bilo četrto mesto tudi izjemno lepa uvr-
stitev. V ekipah so nastopali najboljši ama-
terski šahisti v državi, mojstrom pa ni bilo
dovoljeno sodelovati, sicer bi za nas lahko
igral tudi Bajec.« 

Ko se je večina šahistov upokojila ali
odšla zaradi drugih vzrokov, je šahovska
zagrizenost popustila. »Zelo boleča je bila
prezgodnja smrt zelo talentiranega šahista
in mojega osebnega prijatelja Zaima Šere-
meta leta 1985, ki še ni dopolnil štirideset

let. Povrhu vsega sva bila z Jankom
Saradjen več kot desetletje organizatorja
mednarodnega turnirja Ljubljana Open v
Grand Hotelu Union. Janko kot predsednik,
jaz kot sekretar organizacijskega odbora.
Ko sva opustila to dejavnost, je ta turnir
zamrl, nihče drug ga ni skušal na novo oži-

veti. Tudi v tem primeru pa je   RTV poka-
zal razumevanje za šah, saj so bili turnirji
primerno medijsko podprti.«

Glasba druga strast. 
Že od nekdaj je privržen glasbi, bliže mu

je bila zabavna, še posebej rock. RTV hiša
je bila priložnost za srečanja z najbolj zna-
nimi ustvarjalci in izvajalci glasbe. »Zelo
sem užival ob spremljanju  prireditev in
koncertov v radijskem studiu 14, pa šte-
vilnih vaj, ki prikazujejo, kako se rojeva
kakovostna glasba. Ko sem kdaj na hodni-
ku prvega nadstropja Radia slišal naš sim-
fonični orkester na vajah, me je velikokrat
pritegnil kot magnet. Nehote sem se
vprašal ali se zaposleni sploh zavedajo, v
kakšni službi so. Da jim dajeta navzočnost
glasbenih zasedb kot sta Big Band in
Simfonični orkester privilegij, ki ni dan
vsakomur. Da ne govorim o pevskih
zasedbah, otroški in mladinski. Leta opa-
zovati otroke in starše, ki se dneve in
dneve požrtvovalno posvečajo ljubiteljski
dejavnosti, je posebna čast.«

Dve desetletji Naših let. 
V Kričača piše, odkar pomni. Na začetku

je največ pisal o šahu kot predsednik
šahovske sekcije ŠD RTV Ljubljana, pozneje
pa tudi za rubriko Naša leta. Za stalno
sodelovanje ga je nagovoril pisatelj Ivan
Sivec, ki je imel zelo veliko obveznosti. »Od
samih začetkov sem se zavedal, da gre za
zelo zahtevne intervjuje in portrete, saj je
treba v članku zaobseči tudi štirideset ali
več letno dejavnost sogovornikov. Zelo
dobro sva se ujela z dolgoletnim uredni-
kom Kričača Miklavžem Liško, ki je morda
na videz deloval ležerno, v resnici pa je bil
zelo predan glasilu, pedanten in se je
moral močno prizadevati, da je ohranilo
svojo raven. Nekaj časa sva sodelovala s
Sašem Veronikom, zadnja leta pa z Darkom
Korenom.« 

   Številni sobesedniki so močno zaznamo-
vali ne le RTV dejavnost, temveč tudi čas, v
katerem so bili zaposleni na ustanovi. »Žal
mi je bilo nekaterih, ki niso želeli sodelova-
ti, med njimi tudi pionirji na posameznih
področjih RTV hiše. Naša ustanova je nekaj
posebnega, takšni so tudi ljudje, ki v njej
delujejo. Seveda so bile po sredi tudi zame-
re, pri nekaterih celo neoprostljive, toda
vsakogar je treba spoštovati. Še vedno me
bogati misel pianista Silvestra Stingla, ki
mi je dejal. ‘Segel sem v ponujeno roko.
Lahko bi jo odtegnil, pa je nisem.’«

Jože na delovnem mestu v APR-u leta 1995.  

S sodelavcem Stanetom Škrabarjem med prijetnim  druženjem.



»Delal sem od jutra do večera, od ponedeljka do nedelje.
Sploh nismo spraševali, kateri dan je in ali bomo kaj prosti.
Tako se je dogajalo, da sem bil na mesec doma eno soboto ali
eno nedeljo, pa še to povsem nenačrtno. Bili smo pač mladi,
čutili smo veselje do dela, pomembno se nam je zdelo le to, da
uvajamo nekaj novega. »

To so besede Staneta Klinca, o delovnih razmerah na oddajni-
ški točki Krvavec v petdesetih letih, na začetku oddajanja radij-
skih in TV signalov s te postojanke.  Iz teh besed čutimo njegovo
predanost kolektivu in delu, ki ga je z veseljem opravljal. 

Z žalostjo in spoštovanjem smo se marca poslovili od velike-
ga človeka, od pionirja slovenske televizije Staneta Klinca.  Z
svojim delom je v 43 letni delovni dobi na nacionalni radiote-
leviziji bistveno zaznamoval začetek in razvoj radiodifuznega
oddajanja v Sloveniji ter izven meja naše države.

Stane se je po končani srednji tehniški šoli v Ljubljani zapo-
slil leta 1954 na srednjevalovnem oddajniku v Domžalah. Že v
začetku se je srečal z visoko frekvenco in skupaj z sodelavci pri-
pravljal postavitev UKV omrežja za vso državo. Po dveh letih
dela v Domžalah, se je preselil na Tavčarjevo ulico v Ljubljano v
visokofrekvenčni laboratorij in nadaljeval delo pri načrtovanju
radijske mreže, hkrati pa je takoj pristopil k televizijskemu
oddajniku, ki ga je skupaj s sodelavcem postavil najprej na
Ljubljanskem gradu in nato preselil na Krvavec. To je bilo res-
nično pionirsko delo na področju televizijskega oddajanja na
tem področju Evrope. V jeseni leta 1958 je sledila postavitev
novega televizijskega oddajnika na Krvavcu, delo se je nadalje-
valo s postavitvijo prvih mikrovalovnih zvez. 

Stane je oddajniško točko Krvavec zapusti leta 1961 ter delo
nadaljeval v laboratoriju v Ljubljani v skupini za TV oddajnike in
zveze ki se je kasneje imenovala skupina za mikrovalovne zveze.
Po postavitvi hrbteničnega omrežja Beograd – Zagreb –
Ljubljana je sledila izgradnja zvez po vsej Sloveniji. Delo je
nadaljeval pri izgradnji pretvorniške mreže, se posvetil vzpo-
stavljanju mednarodnih in evrovizijskih zvez ter sodeloval pri
satelitskih povezavah z Evrovizijo.  Stane je aktivno sodeloval
pri obnovi poškodb, ki so bile posledica napadov jugoslovan-
skih letal na radiotelevizijske oddajnike po celi Sloveniji. Pod
njegovim vodenjem so bila izpeljane dela za ponovno vzposta-
vitev mikrovalovnih zvez in tako oddajanje radijskega in televi-
zijskega signala. 

Zadnja leta je bil Stane pomočnik direktorja Oddajnikov in
zvez za velike projekte. V  letu 1997, po 43 letih dela na RTV-
ju, se je Stane upokojil. Kot dolgoletni sodelavec in vodja sku-
pine za mikrovalovno zveze nam je Stane zapustil bogato dedi-
ščino; tako inženirski pristop k delu kot tovariško sodelovanje.
Poudarjal je zaupanje v domače znanje in izkušnje pri uvedbi
novih tehnologij. 

Tudi po upokojitvi se je še vedno rad oglasil pri nas, bivših
sodelavcih, pokramljal o tehniki, razvoju, delu… Ljubil je zdravo
življenje, šport in to ga je krepilo. Tak nam bo ostal v spominu. 

Vsi, ki smo delali s Stanetom, ali smo ga srečavali, se ga
bomo zagotovo večno spominjali. Njegovo delo živi in se nada-
ljuje.

Branko Brelih

in memoriam
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Stane Klinec 1933 – 2014



Dobro sodelovanje med dvema nacionalnima RTV hišama, ki sta
tako programsko kot tehnično primerljivi, se je utrdilo v zadnjih
nekaj letih, omenjeni sporazum pa je sodelovanje formaliziral, saj
se je potreba po sodelovanju in izmenjavi programskih vsebin v
zadnjem času le krepila. Zadnji v nizu skupnih projektov je bila pri-
java na evropski razpis za potrebe katerega so oddelek za razvoj TV
programov ter otroška in mladinska programa RTV Slovenija in
Hrvaške televizije razvili projekt  z naslovom Mobil Kidz. Projekt, ki
se bo morda lahko realiziral ob sofinanciranju iz evropskih fondov
(rezultat bo znan septembra) se ukvarja s problematiko zaščite
otrok na spletu. V letošnjem letu pa si bodo gledalci Hrvaške tele-

vizije med drugim lahko ogledali tudi niz oddaj o kmetijstvu iz seri-
je Village Folk avtorice Barbare Zrimšek, odgovorni uredniki TV
Slovenija pa bodo že aprila začeli pogovore s kolegi na HRT o mož-
nostih prevzema določenih programskih vsebin v zameno za pri-
merne programe TV Slovenija.  

RTV Slovenija in HRT skupaj sodelujejo tudi v leta 2010 ustano-
vljeni Asociaciji javnih medijev jugovzhodne Evrope, ki med dru-
gim organizira izobraževalne programe za novinarje ali ostale
službe javnih servisov, kot je na primer letna akademija o medij-
skem pravu  namenjena pravnim službam.

sodelovanje
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tekst in foto: Suzana Vidas Karoli

Podpis sporazuma o sodelovanju
med RTV Slovenija in Hrvaško radiotelevizijo
Generalni direktor RTV Slovenja Marko Filli in glavni ravnatelj Hrvaške radiotelevi-
zije Goran Radman sta 25. marca letos na ljubljanskem Gradu podpisala sporazum o
sodelovanju med dvema javnima servisoma. Sporazum vključuje izmenjavo radijskih in
televizijskih programov, skupno sodelovanje na evropskih razpisih ter medsebojno teh-
nično pomoč, ki je bila prvič realizirana že pri televizijskem prenosu slavnostne pri-
reditve ob vstopu Hrvaške v Evropsko Unijo.



V štirinajstdnevni dobrodelni akciji, ki smo jo zaradi velikega
odziva organizirali že tretjo pomlad zapored, se je na petih lokaci-
jah v Ljubljani, Kopru, Mariboru in Lendavi nabralo okoli 2.000
kilogramov oblačil za otroke in odrasle ter ostalega uporabnega
tekstila.

Tokrat smo akcijo pripravili v sodelovanju z Zvezo prijateljev
mladine Ljubljana Moste – Polje, ki vodi projekt Botrstvo v Sloveniji
(več informacij o projektu Botrstvo na www.val202.si/botrstvo in
www.boter.si). Ta vključuje že več kot 3.500 otrok iz socialno ogro-
ženih družin. Zbrana oblačila na RTV Slovenija so bila namenjena
družinam na območju Maribora in Ajdovščine.

Že tretja dobrodelna akcija Na RTV Slovenija smo v letih 2012 in
2013 že izpeljali dva uspešna projekta zbiranja rabljenih oblačil. V
sodelovanju s socialnim podjetjem Tovarna dela Tekstil smo v letu
2012 zbrali več kot 2.500 kilogramov rabljenega tekstila, v letu
2013 pa 1.600 kilogramov.

Hvala za sodelovanje!

humanitarnost
tekst in foto: Ana Pivk
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Zbrali smo dve toni rabljenih oblačil
V tretji dobrodelni akciji zbiranja rabljenih oblačil smo na RTV Slovenija nabrali kar
2.000 kilogramov rabljenega tekstila. Z zbranimi oblačili smo vsaj malo olajšali sti-
sko otrok in njihovih družin, vključenih v projekt Botrstvo v Sloveniji.
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Wikipedia: Jaz vem vse!
Google: Jaz poznam vse!
Facebook: Jaz sem prijatelj z vsemi!

Internet: Brez mene ne gre!
Elektrika: Hahahahaha, vi to resno?

SODELAVEC
NA FOTOGRAFIJI



od tod in tam

kričač /april 1428

Čistilna akcija
Člani Planinskega društva RTV Ljubljana so se tudi

letos sredi aprila udeležili čistilne akcije “Za lepšo
Ljubljano”. Pridružila se jim je skupina otrok OŠ
Toneta Čufarja, kjer deluje planinski krožek z mento-
ricama Marino Petelin in Tanjo Kastelic, ki so tudi
naši člani društva. Prehodili in počistili so Grajski
hrib, preko katerega je markirana edinstvena
Planinska pot po oddajnikih RTV Slovenija št. 3, ki je
dobro označena s planinskimi oznakami in obrežje
Gruberjevega prekopa. 

Akcijo so zaključili na Vodnikovem trgu, kjer smo
se fotografirali z vrečami odpadkov. K sreči jih je bilo
letos veliko manj kot prejšnja leta, kar kaže na vse
večjo ozaveščenost ljudi.

Marija Miklič

Člani ekipe KRIČAČA  s »pokalom« za fair play. 
Tudi letos se je ekipa KRIČAČ-a, ki igra mali nogomet,

odzvala  prijaznemu povabilu gostiteljev iz
Radiotelevizije Srbije in se udeležila memorialnega tur-
nirja v spomin žrtvam napada NATA na poslopje beo-
grajske  radiotelevizije, v katerem je umrlo 16 nedolžnih
žrtev.Čeprav ima turnir bolj spominski kot tekmovalni
karakter  so hoteli nadgraditi lansko tretje mesto v nji-
hovi tekmovalni skupini. Vendar  se je hitro pokazalo, da
imajo visoke cilje tudi domačini, ki so namesto vetaran-
ske ekipe , ki so jo lansko leto premagali, v boj poslali
ekipo njihovih  »sinov«, katerih povprečna starost ni pre-
segala 25 let in upov naših je bilo hitro konec. To jih ni
preveč  vrglo s tira saj  so vse sile usmerili v tretji polčas,
kjer so bili na terenu njihovih najbolj znanih »kafan«,
nepremagljivi.

Marjan Kralj -King

Slovenski novinarji na SP v Švici
V švicarskem Champeryju,  visokogorskem delu

francoske Švice, so novinarski kolegi v okviru SCIJ –
društva novinarjev smučarjev, izpeljali že 61. sveto-
vno novinarsko srečanje, ki se ga je udeležilo tudi 12
slovenskih novinark in novinarjev. Ob sicer odličnih
rezultatih, ki jih slovenska ekipa redno dosega, so
bila tudi tokrat v ospredju srečanja na okroglih
mizah, kjer so spregovorili o tegobah poklica, ki tudi
v svetu izgublja veljavo, o okoljevarstvenih prizade-
vanjih, ki v medijih dobivajo vse več prostora, o
gospodarskih dosežkih švicarjev, ki presegajo vsa
pričakovanja in drugih temah, ki zanimajo svetovne
poklicne kolege. Prihodnje leto se dve stotniji udele-
žencev, med katerimi bodo seveda spet tudi sloven-
ski novinarji, ki so soustanovitelji  SCIJ, seli v špansko
Baqeiro Beret, največje smučišče v Pirenejih.


