
Na maraton o dogodku sem bila povabljena kot človek prakse, bi pa že na začetku  povedala, 
da zadnjih 10 let v bistvu delam oddajo, ki v glavnem ne pokriva dogodkov, vsaj, kot si jih 
predstavljamo v ožjem smislu.

Ker je tedenska oddaja precej specifična, in odločanje o tem, kaj je dogodek, tudi ne nujno 
značilno, sem prosila nekaj kolegov, urednikov dnevnoinformativne oddaje 24 ur, da še oni 
povedo, kaj je za njih dogodek, o tem pa nekoliko kasneje.

Kaj pravzaprav res je dogodek? Preprosto nekaj, kar se zgodi in pride tudi na dan, zapusti 
zasebno sfero in pride v javno, posebej tako imenovani veliki dogodki ponavadi prekinejo 
vsakdanjo rutino, pogosto so načrtovani vnaprej, in takrat se tudi poroča še vedno nekoliko 
bolj spoštljivo, ob poročanju pa želimo dogodkom poiskati tudi pomen. Da je torej nekaj 
dogodek, moramo o njem poročati. V zadnjih letih je morda prišlo do manjše dominacije TV- 
novinarstva, po dosegu, odmevnosti, ne rečem, da tudi po ugledu, zavedati se moramo, da s 
poročanjem, s tem, kako neki dogodek oblikujemo, z različnimi poudarki, precej vplivamo na 
dojemanje sveta.
 
Zato za začetek, mogoče kar en primer, ker sem pač televizijski človek, je prav, da pokažem 
tudi nekaj našega osnovnega materiala, to je slike. Izbrala sem primer, šlo je za precej velik, 
predvsem medijsko odmeven dogodek, za medvedjega mladiča, ki naj bi se zatekel na neko 
kmetijo.

Ob tem primeru lahko na hitro povem, kako smo se odločili, da o tem sploh poročamo, – 
zgodba o Srečku, na začetku seveda ni imel imena, je bila že nekaj časa v časopisih, tudi na 
radiu, televizije pa mislim, da so se v svojih osrednjih poročilih tej zgodbi izognile. Vedeti 
moramo, da je bilo v zadnjih letih zgodb, povezanih z medvedi zelo veliko, tako, da če ni 
nekaj posebnega, o tem ne poročaš. Tudi sama nisem mislila, da bom to delala, odločila pa 
sem se zato, ker je potem zgodba dobila širše razsežnosti, na eni strani velik medijski pritisk, 
zbiranje pomoči in podobno, da bi medved ostal na kmetiji, po drugi strani pa so začela na naš 
mail prihajati pisma, da ni vse tako rožnato, da se lastnik kmetije želi z medvedom okoristiti. 

Ko smo objavili našo zgodbo in povedali, da je med obiskom gospodar medvedka brcnil in 
nasploh opozorili, da medved ni domača žival, se je javno mnenje precej spremenilo, 
medveda so potem po zapletih odpeljali v azil.

Zdaj pa bi rada pokazala, kako smo, v isti hiši, različno poročali. Naš novinar je medvedka v 
novem začasnem domu, azilu, obiskal takoj naslednje jutro, novinarka 24 ur pa čez dan ali 
dva.

Če boste pozorni, boste opazili razliko v poudarkih.

Medvedek je jokal, tudi, ko smo bili mi tam, pa smo se poudarjanju tega izognili, ker bi 
znova, po nepotrebnem zbujali čustva, ki pa so v primeru tega medvedka enkrat že peljala v 
napačno smer, slabo zanj in tudi za ljudi okoli. Torej sama predstavitev televizijskega 
dogodka, njegova struktura, sporočilo je v veliki meri odvisna od slike, od podrobnosti, jo 
snemamo z eno kamero ali dvema, pustimo, da govori tudi mednarodni ton, oziroma ton v 
ozadju, ali ne? To so tehnične zadeve, ki pa so pri našem mediju pogosto izredno pomembne.

Vsebinsko so merila, ko se odločamo, kateremu dogodku bomo dali prednost, različna, torej 



tudi, da se nam zdi, da mogoče lahko povemo nekaj več, širše, da ne ponavljamo samo tega, 
kar ponujajo dnevne informacije.

Druga stvar pri naši oddaji, ki je, zagotovo še bolj kot pri dnevnih poročilih pomembna, je, da 
lahko dogodke predstavimo skozi zgodbe ljudi, to seveda ni vedno nujno, je pa veliko lažje 
tako pravzaprav delati dogodek, ker se gledalec veliko lažje empatično vživi v posameznika, 
in potem skozi to pravzaprav lahko prodamo, predstavimo katerikoli dogodek 

Rada bi na posebnem primeru posameznika, ki je sčasoma sam postal dogodek, predstavila 
mehaniko nastanka dogodka, ki je kar preprosta.

Eden izmed virov so vsem nam drugi mediji, ki jih je treba brati ali poslušati natančno, 
najboljše zgodbe se včasih skrivajo recimo v pismih bralcev. Tako se je pred časom pojavilo 
obupano pismo zdravnika, kirurga, o nemogočih razmerah na onkologiji, o tem, kako zato 
ljudje umirajo po nepotrebnem.

Prebereš pismo, potem odpreš o tem razpravo na uredniškem sestanku, novinar prevzame, 
naredi intervju, povzame pismo in tako sproži plaz. Govorim seveda o doktorju Eriku Breclju. 
V tem rimeru je televizija nastopila kot nekakšen močan ojačevalec in dejansko sama 
ustvarila dogodek.

Nasploh bi lahko rekla, da v zadnjih letih dogodki vse bolj postajajo zgodbe, tudi, ko gre za 
takšne stvari, kot je recimo 11. september. V ospredju so ljudje, zgodbe gasilcev, preživelih, 
svojcev in podobno. Eno izmed meril, ko se odločamo, kaj bo dogodek in kaj ne, je tudi, ali 
ocenimo, da bo nekaj tako imenovani rating killer, to je verjetno predvsem pomembno pri nas, 
ki smo pač komercialna televizija. Včasih pač velja, da so slabo gledani dogodki, ko ljudje 
kratkomalo preklopijo, tudi zelo pomembni dogodki, ko gre za kršenje človekovih pravic. 
Takšni so bili izbrisani, v bistvu gledalcev niso preveč zanimali, bili so nedogodek, še to 
nesrečo so imeli, da njihovi predstavniki niso bili zelo medijsko izurjeni, spretni, tako, da bi 
znali potegniti gledalce. Mi smo se vsemu temu izognili, poiskali nekaj ljudi, žrtev, res 
pretresljive zgodbe in tako objavili enega izmed takrat bolj odmevnih prispevkov, morda je 
šele takrat kdo izmed gledalcev prvič pomislil, da je to res problem.

No včasih pa gredo kakšne precej pretresljive zgodbe, ki imajo vse elemente, da bi bile 
odmevne, da bi iz njih nastali nekakšni dogodki, pa se to ne zgodi, gredo mimo, omenila bom 
dva primera, V prvem je šlo za zgodbo, ki se nam je v redakciji na začetku zdela povsem 
nemogoča, skratka, ko nekdo pokliče in pripoveduje stvari, za katere se ti zdi, da se pač ne 
dogajajo in da je vse skupaj fabrikacija, laž, vpliv polne lune ali pa vsaj v najboljšem primeru 
nesporazum. In sicer nas je poklicala gospa, mati več otrok in nam pripovedovala, da so jo v 
eni izmed porodnišnic pri nas po porodu sterilizirali, ne da bi jo vprašali in ne da bi si sama to 
želela. Zdravnica da se je zato odločila kar sama, saj se ji je zdelo, da ima že dovolj otrok. Kot 
rečeno, na prvi pogled v Sloveniji povsem neverjetna zgodba, vseeno, pa smo preverili in 
ugotovili, da je vse res, argument zdravnice, če se prav spomnim, pa je bil, da je gospa imela 
že dva otroka z dvema različnima očetoma ali nekaj takega. Zgodbo smo objavili, pravih 
odzivov pa ni bilo, občutek je bil, kot da se vsi nekako strinjajo s tem dejanjem. 

Podobno kot pri drugi zgodbi, šlo je za takrat 13-letno deklico, osnovnošolko, ki se je morala 
poročiti, zato ker je njen oče očetu njenega polnoletnega ženina dolgoval denar. Šlo je 
pravzaprav za primer trgovine z belim blagom, v katerega je bila vpletena mladoletna oseba. 
Tudi tukaj je bil odziv širše skupnosti po mojem mnenju presenetljiv, in neprimeren, vsi od 



ravnateljice šole, ki jo je učenka po poroki nehala obiskovati, do centra za socialno delo, so 
trdili, da to ni nič takega, da so to pač njihovi običaji. Deklica je Romkinja.

Včasih torej objavimo dogodke, za katere želimo, da imajo širši odmev, pa potem nekako ne 
postanejo dogodki, včasih pa zelo tehtamo, ali bi nekaj sploh objavili, naredili dogodek. 
Primer: zgodi se kakšna provokacija, recimo, da so vpleteni skinheadi. če to objavimo, damo 
temu zelo veliko težo in tudi če vse skupaj kritiziramo, je to še vedno neke vrste reklama za 
neko vedenje, razmišljanje, ki je danes povsem nesprejemljivo. V takih primerih ponavadi 
presodimo, da prispevka ne bomo objavili.

Ko sem začenjala z novinarstvom še v študentskih časih honorarno na javni televiziji v 
dnevnoinformativnem programu, smo bili zelo daleč od tega, kar danes zgleda tako 
samoumevno, zgodbe, posamezniki, usode, so bili prej ko ne velika redkost. 

Po svoje je bilo lažje, nisi imel občutka, da je taka inflacija dogodkov, ni te tako pestila 
možnost prevelike izbire. Vse je bilo bolj setev, žetev, kot sem nekoč prebrala dobro 
opredelitev vnaprej znanih, vedno ponavljajočih in predvidljivih dogodkov. Tudi viri so bili 
precej zakoličeni. Moje prvo delo, kot večine začetnikov na javni televiziji, je bilo, da si trgal 
ogromne plahte papirja, ki jih je po faxu pošiljala agencija Tanjug, z zvečine dolgočasnimi 
zasedanji in sporočili za javnost. Kot mlada redaktorica zunanje sem vedno trepetala, mislim, 
da so bili četrtki, ko je svoje sporočilo poslal SSIP, se pravi Savezni sekretariat inostranih 
poslova, zunanje ministrstvo torej in, kot zunanja sem potem morala iz tistega izločiti nekaj 
pametnega za vest. Da ne bi objavili ničesar, tudi če ni bilo vsebine, sploh ni bila opcija.

Jasno je tudi, da so takrat uredniki pač drugače gledali na pomen dogodkov, zelo dobro se 
spomnim padca Čaušeskujevega režima v Romuniji. Prav na dan, ko so ga vrgli in sem ves 
dan spremljala dogajanje, vem, da se mi je takrat zdelo to nekaj najbolj neverjetnega, mislim, 
da me je še bolj pretreslo kot padec berlinskega zidu, prav na ta dan je bilo mislim tudi 
nekakšno zasedanje slovenske partije. Urednik se je takrat odločil in dal na začetek Dnevnika 
pet minut poročila o tem, potem pa Romunijo.

Ko smo na POP TV začenjali, smo informativni program poskušali zastaviti drugače, drži pa, 
da smo na začetku tudi sami skoraj praviloma začenjali z domačimi dogodki, vendar pa ne z 
zasedanji in podobnimi birokratskimi stvarmi, potem smo to z leti prilagajali. Tudi na POP-u 
so bili na začetku viri precej podobni, tiskovne agencije, pr sporočila, tiskovne konference in 
podobno, danes pa mislim, da je tega precej manj, težnja je, da zgodbe, dogodke prinašajo 
sami novinarji.
 
Še malo za primerjavo, kako dogodke vidimo in spremljamo v dveh najbolj gledanih 
informativnih programih, na javni televiziji in na naši, za ilustracijo dva rundowna, oziroma 
dnevna plana, vzela sem prejšnjo soboto, ko je tudi dolžina primerljiva, ker imamo pri nas 
potem v drugem delu vizito.
 
Lahko vidimo, da je dogodek na začetku enak, državna proslava, priključitev Primorske, s 
tem, da gre POP potem naprej z redno rubriko ime tedna, tokrat Borutom Pahorjem, javna 
televizija pa ima več prispevkov o politiki, potem ima POP svojo zgodbo o desničarskem 
ekstremizmu, ki je nacionalka recimo sploh nima, zunanji del je precej podoben, vsaj izbira 
dogodkov, precej evidentna, drugačen je vrstni red, na to pa lahko vplivajo različne stvari, 
tudi, da ima nacionalka poročevalko na Bližnjem vzhodu, recimo. Potem ima nacionalka 
zgodbo o redovnicah in svojo zgodbo o propadajočih blokih, skratka ta osrednji del je 



drugačen, potem pa se newsa spet ujameta na koncu, s tem, da mi imamo noč raziskovalcev, 
vsi pa tek za zdravje.

Pravzaprav je kar presenetljivo, kako podobni dogodki so v obeh informativnih oddajah.
Tudi Media watch je pred nekaj leti nekaj časa sistematično spremljal oba informativna 
programa, osrednje novice in ugotovil podobno, ko gre za napovedane, očitne dogodke, se 
obe televiziji odzoveta precej podobno, drugače je potem pri izbiri lastnih zgodb.

Ena izmed bistvenih razlik pri izbiri dogodka med nekoč in danes, je tudi, da smo bili nekoč 
pravzaprav prvi, ki smo o dogodku poročali, nekaj je bilo lahko sicer na radiu, sicer pa so bili 
zvečer televizija in naslednji dan časopisi prvi, ki so poročali o velikih in majhnih dogodkih. 

Danes, z internetom, twiterji, Facebookom, z vsemi temi omrežji, se je to seveda spremenilo, 
zato se tudi naša izbira dogodka spreminja in zato je toliko bolj pomembno, da sami 
prinašamo zgodbe, da tako rekoč ne snamemo samo očitnega dogodka, ki ga bodo tako ali 
tako imeli vsi, in o katerem bodo ljudje že v nekaj urah, ali minutah vedeli vse. Tukaj pa se 
začne borba za dogodke. Gre za to, da bi dobili čim več, včasih skoraj za vsako ceno. Kako 
daleč to gre ponekod, je pokazal primer skrajno tabloidnega News of the world, vsi vemo, s 
prisluškovanji in drugimi nezakonitimi metodami.

Britanski novinar Nick Davis, v svoji knjigi Zgodbe s ploščate zemlje, piše o tem, kako 
pravzaprav danes zgleda novinarstvo in navaja še druge, podobne primere, ko za dobro 
zgodbo, ki bo prodala časopis, ali oddajo, tudi ugledni mediji, tudi kakšen Guardian, Times, 
prisluškujejo, brskajo po smeteh in podobno, vsi nekako postajajo podobni tabloidom. 

Pripravljeni so tudi plačati, tako navaja primer, ko je enemu izmed Murdochovih časopisov 
nekdo prodal zgodbo, da ve, kje je pokopan Jimmy Hoffa, znameniti ameriški sindikalni 
voditelj, ki je, kot vemo, izginil, njegovega trupla pa niso našli nikoli. Zahteval je kar veliko 
denarja, več deset tisoč evrov, v dokaz pa jim je ponudil star čevelj, češ, da je Hoffov. Potem 
so dokazali, da gre za sicer ponošen čevelj, ampak precej kasnejše izdelave, časopis pa je 
vseeno objavil zgodbo, in ta star čevelj tudi krepko plačal. Še to, dva tedna so na eni izmed 
britanskih univerz delali raziskavo, sistematično so spremljali 4 najbolj ugledne časopise in 
ugotovili, da je večina zgodb še vedno prepisanih iz agencij, pr zgodb, večina tudi 
nepreverjenih, odstotek lastnih zgodb je bil le približno 12. Ni čudno, ker novinarji preprosto 
nimajo časa.

Pri nas, vsaj pri mediju, ki ga poznam, lahko zagotovim, da pri iskanju dogodkov ne gremo 
tako daleč, viri pri nas so še vedno predvsem pisma, klici ljudi, napovedani dogodki, drugi 
mediji, viri, ki jih imajo sami novinarji, včasih imamo lahko krasno zgodbo, ki postane 
dogodek pred nosom, o njej žolčno debatiramo na jutranji kavi in lahko se zgodi, da jo 
spregledamo, čeprav pogosto v nekem trenutku potem pride do tistega klika, ko rečemo, zakaj 
pa ne bi tega delali v oddaji. 

Mediji z dogodki upravljamo že leta, novi mediji, internet so sicer vse precej spremenili, mi,  
stari mediji, moramo poiskati svoje niše, saj je samo golo poročanje  seveda ravno zaradi 
počasnosti klasičnih medijev vedno manj zanimivo. V tem so  tudi  pasti, ker  takšno 
podajanje mnenj lahko zelo hitro pade v senzacionalizem in populistično moraliziranje, 
verjamem pa, da je prav, da mnenja so, da se medij na neki točki tudi opredeli. 
Na začetku sem pokazala zgodbo o medvedku in tudi povedala, da ta zgodbica vsaj na 
začetku, za osrednji news, ni bila zanimiva. Govorimo o razliki med hard news dogodki, to je 



v glavnem politika, gospodarstvo, veliki državotvorni dogodki in manjšimi, obrobnimi 
temami, zgodbami. Nekateri bi trdili, da so pravi dogodki samo hard news, vse ostalo pa 
mehko, žensko novinarstvo. Res je, kot vemo, je novinarstvo postalo v zadnjih letih ženski 
poklic. Ko sem začenjala na TV Slovenija so bile ženske bolj tajnice, novinarji so bili moški, 
tudi zrelih let, to ni bila sramota. Danes je povsem drugače, zato je tudi izbira tega, kar se nam 
zdi dogodek, že postala nekoliko drugačna. 

Drži, da ljudje še vedno na splošno najraje gledajo tujo nesrečo, katastrofe in podobno, kar so 
še vedno hvaležni dogodki za medije. Prejšnji teden je bil na naših spletnih straneh daleč 
najbolj gledan posnetek, prispevek o nesreči slovenske base skakalke, vemo, ubila se je pri 
skoku z gore v Švici.

Čeprav po drugi strani, pa naj s tem končam, tako kolegi novinarji kot tudi drugi uredniki 
ugotavljamo, da so ljudje že počasi siti katastrof, negativnih dogodkov, tega, da je vse črno, 
na robu kolapsa. Zato si vsi, po malem seveda – gledalci verjetno ne bi prenesli prevelike 
doze dobrih stvari – prizadevamo vključevati tudi pozitivne zgodbe, dogodke, morda pridemo 
lahko enkrat do tega, da televizija res ne bi bila, kot je nekdo zapisal, samo umazano okno v 
svet.         
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