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Bolj skrbni in ljubeznivi od dveh staršev.
Neskončna hvala, ker si se vselej brez pomislekov razdajala,
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Tvoja sta moja večna hvaležnost in spoštovanje.
Kakor tudi levji delež tega dela.
Še enkrat, iz srca – HVALA!
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Športno poročevalstvo med aktualizacijo ter avtomatizacijo v tisku in na spletu: primer
športnega medija Ekipa
Pokazati na belo točko, vijoličasti in večni derbi so izrazi, znani celo tistim, ki (slovenskega)
nogometa sploh ne spremljajo. Magistrsko delo se osredotoča na prepoznavanje, analizo in
primerjavo stilnih plasti jezika v športnem poročevalstvu, natančneje stilno zaznamovanih
jezikovnih sredstev, ki se med poročanjem o Prvi slovenski nogometni ligi pojavljajo v izbranih
prispevkih športnega časopisa EkipaSN in spletnega mesta Ekipa.svet24.si v obdobju po
tradicionalnem jesenskem premoru. Prispevke sem razdelil na poročevalna in presojevalna besedila.
Jezikovnostilna analiza je skupaj s statistično primerjavo izpisanih jezikovnih sredstev,
interpretacijo odgovorov anketnega vprašalnika za bralce in poglobljenih intervjujev novinarjev
Ekipe polovično potrdila predvideno. Število aktualiziranih jezikovnih sredstev se med obema
izdajama sicer zrcalno, a pričakovano nekoliko razlikuje, pri čemer presenetljivo izrazito
prevladujejo v prispevkih informativne zvrsti. Pričakovano slabo zastopani avtomatizmi so na drugi
strani v razmeroma enakem obsegu prisotni tako v poročevalnih kot presojevalnih besedilih.
Ugotovitve kažejo še, da pogostost rabe aktualizmov, avtomatizmov in publicizmov v športnem
poročevalstvu ne vpliva bistveno na vsebinske razlike v obeh medijskih formatih, vpliva pa zato na
stil zapisanega. Poseben poročevalski stil v nogometnem jeziku pogosto privede do tega, da se na
videz zaznamovani izrazi pričnejo uporabljati tako pogosto, da s procesoma razaktualizacije in
avtomatizacije prihaja do izgube stilne zaznamovanosti, kar z drugimi besedami pomeni, da jih
bralci pričnejo dojemati kot stilno nevtralne.
Ključne besede: športno poročevalstvo, avtomatizacija, aktualizacija, stilne plasti jezikovnih
sredstev, jezikovnostilna analiza.

Sports journalism between actualization and automatization in press and online: a case study
of the Ekipa sports journal
Even those who do not follow (Slovene) soccer at all are familiar with the expressions ‘to point to
the white spot’, ‘The Purples’ and ‘the eternal derby’. This master’s thesis focuses on the
identification, analysis and comparison of the stylistic layers of language in sports reporting, namely
on stylistically marked linguistic means of expression that appear in reports on the Slovene First
League by the EkipaSN sports journal and the Ekipa.svet24.si website after the traditional autumn
season break. The analysed articles are categorized either as reporting or evaluative texts. The
hypotheses were half confirmed by means of linguistic and stylistic analysis, statistical comparison
of the linguistic means of expression and by interpreting responses to the questionnaire submitted
to readers, as well as conducting in-depth interviews with journalists from Ekipa. As expected
(though inverted), the number of actualized linguistic means varies according to the type of media
where actualisms surprisingly dominate in the contributions of the informative category. On the
other hand, expectedly poorly represented automatisms are in a relatively equal extent present in
both, reporting or evaluative texts. In addition, this study also finds that the frequency of actualisms,
automatisms and journalistic stock phrases in sports reporting does not have a significant influence
on differences in content in correlation to either of the media formats, but does influence the style
of the text. The unique journalistic style of soccer jargon can lead to seemingly marked expressions
gaining in frequency of use - via the processes of deactualization and automatization - to such extent
that they lose markedness, meaning that the readership begins to perceive them as stylistically
neutral.
Key words: sports journalism, automatization, actualization, stylistic layers of linguistic means of
expression, linguistic and stylistic analysis.
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1 UVOD

Športno poročevalstvo po Korošcu (2005, str. 259) opredeljujemo kot tematsko in sporočanjsko
specializirano dejavnost, ki pa si kljub vsemu deli mnogo skupnih značilnosti s splošnim
poročevalstvom. Pri tem še posebej opozarja, da mora tvorec besedila naslovnikom prilagoditi
zahtevnost vsebine in izrazov. Priporočljivo je, da teksti niso dolgočasni, a hkrati dovolj
enostavni, da so jasno razumljivi (Korošec, 1998, str. 13). Gre torej za nenehno stremljenje k
ravno pravšnji stabilnosti. Korošec v okviru tega izpostavlja stilno nevtralna jezikovna sredstva
na eni in stilno zaznamovana sredstva na drugi strani, ki v besedilo vnašajo ekspresivnost. Med
stilno zaznamovane uvršča aktualizme, kot so metafore, metonimije, sinekdohe oziroma vse,
kar štejemo k tropom, dalje besedne igre, ironizme, neologizme itd. (prav tam). Stilistika
poročevalstva razpoznava štiri stilne plasti jezikovnih sredstev: stilno nezaznamovana
jezikovna sredstva, avtomatizme, aktualizme in publicizme (Červ, 2008, str. 133–148, in
Korošec 1998, str. 16). Avtomatizmi so jezikovna sredstva, ki so v besedilu uporabljena več
kot enkrat in so tako prilagojena (avtomatizirana) delovanju ponavljajoče se situacije, zato so v
poročevalskih besedilih nezaznamovana (Korošec, 1998, str. 16). Aktualizmi pa so po Korošcu
(1998, str. 15–17) novi, sveži, posebni izrazi in nenavadna uporaba jezikovnih sredstev, s
katerimi želi tvorec besedila doseči določen učinek oziroma z njihovo rabo vrednoti upovedeno
vsebino.
V prvem poglavju teoretičnega dela bom najprej opredelil športno novinarstvo kot tematsko
vrsto, se dotaknil razsežnosti in omejitev športnega poročevalstva, opisal specifike poročanja v
tisku in na spletu ter na kratko predstavil oba medijska formata: športni časopis EkipaSN in
spletno mesto Ekipa.svet24.si. Koreninam slovenskega poročevalskega stila, ključnim
značilnostim jezika in stila v (športnem) poročevalstvu, sledi podpoglavje o informativni in
interpretativni zvrsti, ki sta v nadaljevanju razčlenjeni na njune sestavne elemente – žanre
poročevalnih in presojevalnih besedil.
Zadnje teoretsko poglavje bom namenil stilnim plastem v športnem poročevalstvu. Razdelil ga
bom na štiri podpoglavja; najmanj pozornosti bom posvetil za jezikovnostilno analizo manj
relevantnim nevtralnim jezikovnim sredstvom (avtomatizmom) v poročevalstvu, največ pa
stilno zaznamovanim aktualizmom in šibkeje opaznim publicizmom, nastalim kot posledica
procesa razaktualizacije. Aktualizme bom razčlenil v treh korakih po Koroščevi (2005, str. 267)
klasifikaciji glede na krepitev stilotvornega sredstva od najšibkejše k najkrepkejši stopnji
10

opaznosti, avtomatizme preveril s statistično primerjavo, publicizme pa z nadgradnjo omenjene
Koroščeve razporeditve aktualizmov z razdelitvijo G. Červ (2006 in 2008), v okviru katere bom
v enotno skupino uvrstil metafore (z izjemo kreativnih), frazeme in t. i. metaforične publicizme.
Na ta način bom preveril, kje in kako metafore v poročevalskih besedilih z večkratnim
ponavljanjem pogosto – vsaj delno – izgubljajo status aktualizma in se po svoji funkciji
približujejo avtomatizmom (Červ, 2006, str. 60).
V empiričnim delu bom najprej predstavil natančno opredeljen raziskovalni okvir z jasnim
opisom analiziranega gradiva, zastavljenimi hipotezami in uporabljenimi metodami. Nadalje
bom z jezikovnostilno analizo množice izbranih prispevkov iz športnega časopisa EkipaSN in
spletnega mesta Ekipa.svet24.si ter drugimi metodami in pristopi raziskovanja (poglobljena
intervjuja, anketni vprašalnik, statistična in vsebinska primerjava) poskušal čim bolj celostno
interpretirati, kako se športno poročevalstvo (ne) 'znajde' med aktualizacijo in avtomatizacijo.
Pred sklepnim delom, kjer bom poskušal čim bolj kritično, jasno in vsestransko povzeti glavne
ugotovitve raziskave, sledi še 'rdeča nit' interpretacije in primerjave obeh jezikovnostilnih
analiz izbranih prispevkov, ključni izsledki poglobljenih intervjujev in anketnega vprašalnika
ter dokončna potrditev ali zavrnitev zastavljenih hipotez.
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2 ŠPORTNO NOVINARSTVO KOT TEMATSKA VRSTA

Poglavje je namenjeno kratkemu orisu športnega poročevalstva, opredelitvi temeljnih razlik
oziroma posebnosti poročanja v tisku in na spletu ter predstavitvi bistvenih podatkov o
športnem časopisu EkipaSN in spletnem mestu Ekipa.svet24.si.

2.1 Značilnosti športnega novinarstva
Beseda šport izhaja iz latinskih izrazov despot, disport, disportare (»zabavati se«), kar pomeni
»odnesti stran, oditi z dela, sprostitev od dela« (Kristan, 2000, str. 3). Boyle, Rowe in Whannel
(2012, str. 245) športno novinarstvo označujejo za pomemben del novinarstva, ki pa v okviru
poročevalske kulture ne spada med prestižne vrste novinarstva, a gre po ugotovitvah Andrewsa
(2005) po drugi strani za eno najbolj hitro rastočih področij. Kljub temu se športnega
novinarstva še vedno večinoma drži izraz »igračarskega oddelka poročevalskih medijev«,
znameniti ameriški športni poročevalec Howard Cossel pa je šport označil celo za »otroški
oddelek človeškega življenja« (Boyle, Rowe in Whannel, 2012, str. 246).
Po mnenju Nicholsona (2007) razmerje šport – mediji določajo različni dejavniki, ki jih morajo
voditi tehnološke inovacije, komercializacija, konvergenca in globalizacija, pri čemer vsak od
omenjenih dejavnikov različno vpliva na evolucijo in razvoj športnih medijev. Športno
novinarstvo je krhko neodvisno novinarstvo v smislu, da novinarji javnost pogosto seznanjajo
s 'predelanimi resnicami' oziroma samo tistimi informacijami, ki jih ljudje na vodilnih položajih
želijo posredovati javnosti; to velja predvsem za vrhunski šport (Doupona in Petrović 2000, str.
182–188). Značilno je tudi poveličevanje športnega dogodka ter ustvarjanje športnih idolov,
zvezd in božanstev, na drugi strani pa prav tako medijsko odločanje o hitrem zatonu
posameznikov. S tem mnogim oboževalcem dajejo občutek, da športne osebnosti s čaščenjem
soustvarjajo, mladim pa posledično pogosto jemljejo možnost avtentičnega izražanja (prav
tam).
Zanimanje novinarjev in občinstva za šport tiči predvsem v dejstvu, da so športni dogodki za
razliko od političnih ali gospodarskih predvidljivi, njihovo obravnavanje glede na primerjavo
stroškov in branost/poslušanost/gledanost razmeroma poceni, obenem pa prinašajo napetost,
nepredvidljivost, dramo in športne zvede, ki kot heroji zrcalijo pomembne družbene vrednote
(Poler Kovačič in Erjavec 2011, str. 174). Športno novinarstvo predstavlja stičišče informiranja
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in razvedrila z veliko poslovno vrednostjo, saj obravnavanje športa omogoča različne vrste
promocije. Športno novinarstvo tako ne obravnava vsega športa, temveč predvsem
oglaševalsko zanimive in spremljane športe, ki na stadione in v dvorane pritegnejo največ
navijačev (prav tam). Boyle in Haynes (2000, str. 10) menita, da je šport že od nekdaj tesno
prepleten z mediji in trgom, pri čemer sta najpomembnejša dejavnika za uspeh obseg in
intenziteta tega odnosa. Danes so mediji in šport bistvena sestavina tega, čemur pravimo
'zabavna in kulturna industrija'.
Topič (2010, str. 51) poudarja, da je pomembno in celo »nujno, da ima športni novinar določeno
distanco do športa, športnikov in navijačev«. Izbira tematsko pomembnih novic navadno
preslikava novinarjeve vrednote, kar pomeni, da novinarji sicer niso nikoli povsem objektivni,
a večina teh vrednot v proces vstopa povsem nezavedno. Prav tako konvencije športnega
novinarstva dopuščajo velika odstopanja od tradicionalnih žanrskih konvencij, zaradi česar
novinarji pogosto mešajo žanre in funkcije. Posledično imajo recimo športni prenosi poleg
informativne še interpretativno in razvedrilno funkcijo (Poler Kovačič in Erjavec, 2011, str.
176).
Televizija, radio in internet kljub vsemu niso ukinili športnega novinarstva v tisku, saj se še
vedno redno pojavlja tako v splošnem dnevnem tisku kot tudi v specializiranih športnih
dnevnikih in revijah. Večina dnevnikov namenja športu tudi do 20 odstotkov tiskane površine,
edini specializirani športni dnevnik v slovenskem prostoru pa je EkipaSN (Poler Kovačič in
Erjavec, 2011, str. 177).

2.2 Razsežnosti in omejitve športnega poročevalstva
Športno poročevalstvo »je sicer tematsko in sporočanjsko specializirana novinarska dejavnost,
ima pa s splošnim poročevalstvom veliko skupnih potez« (Korošec, 2005, str. 259). Poročanje
o športu ima posebno značilnost, ker zajema tri sestavine, ki so pojmovane kot šport (prav tam):
– športna dejavnost širokega kroga ljudi,
– športne igre in športna tekmovanja,
– veda, teorija, nanašajoča se na prvi dve sestavini.
Izmed vseh navedenih se športno poročevalstvo najbolj posveča športnim tekmovanjem kot
športnim dogodkom. Velika raznovrstnost športnih panog in veliko število tekmovalnih
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dogodkov, institucionalno načrtovanih za leto ali več vnaprej (tekmovalne lige), vse to vpliva
na oblikovanje znatnega števila poročevalskih žanrov o tem (Korošec, 2005, str. 261).
Dober športni novinar in reporter se na splošno soočata s podobnimi izzivi in rekviziti. Eden je
morda bolj posvečen stadionu, drugi pa policijski postaji oziroma mestni hiši, vendar pa sta
službi v osnovi enaki: iskati novice, jih najti in natisniti (Hammel, 2003, str. 1). Na tem mestu
se pojavlja vprašanje kakovosti poročanja o izbrani tematiki. Najbolj ključna točka je samo
pisanje, oziroma bolje rečeno, zmožnost kakovostnega pisanja. Od pisca se zahteva, da svoje
misli preslika občinstvu; pod pogojem, da jih bodo tudi razumeli. Kar naredi delo športnega
novinarja še zahtevnejše, je strast, ki pritegne večino občinstva k samemu branju novic ali
gledanju poročil (prav tam, str. 4).

2.3 Specifike športnega poročevalstva v tisku in na spletu
Športno poročevalstvo sodi med poročevalska besedila kot podzvrst, gledano širše pa ga
obravnavamo kot del publicistične zvrsti (Kalin Golob, 2003a, str. 46), katere jezik se navadno
uporablja v časopisju v uvodnikih in komentarjih k znamenitim političnim, gospodarskim in
kulturnim dogodkom, v novicah, poročilih, reportažah ipd. (Toporišič, 1991, str. 24). Medijske
novice so ne glede na vrsto sporočane v stalnih, tipičnih, šabloniziranih oblikah, v žanrih, pri
čemer novinarski diskurz vselej teži k shematizaciji zaradi svoje naravnanosti na množično
občinstvo, ki si želi pregleden svet in urejeno življenje (Košir, 2003, str. 167).
»Zdaj je ključen trenutek v zgodovini časopisov,« je že pred desetletjem o 'biti ali ne biti'
klasičnega tiska zapisal Franklin (2008, str. 30). Osnovni funkciji časopisa sta po mnenju
Kržišnik (1995, str. 217–224) dve; da posreduje podatke o aktualnem času in kraju, s čimer
informira, ter da izraža razmerje do omenjenih podatkov, s katerim vpliva na podobo javnega
mnenja. Tisk športnemu poročanju sicer prinaša prednosti, ki se kažejo predvsem v možnosti
bolj poglobljenega pisanja, praktičnosti in neminljivosti besedila, vendar na drugi strani
pogrešamo ažurnost, pa tudi odsotnost gibljive slike in zvoka, ki sta za šport mnogokrat
bistvenega pomena. A prav pomanjkanje omenjenih lastnosti, s katerimi se lahko pohvali
televizija, je piscem dala vedeti, da morajo za ohranitev bralcev postati bolj iznajdljivi, izvirni
in vznemirljivi (Kervin, 1997, str. 55). S pojavom drugih, modernejših medijev je tako v tisku
prišlo do bistvene spremembe v športnem poročevalstvu. Časopisi so kot odgovor na neažurnost
v primerjavi s televizijo pričeli objavljati podrobnejše analize tekem, zanimivosti, ki jih med
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samim prenosom ni bilo mogoče izvedeti, in »insajderske« informacije, do katerih so preko
svojih virov lahko prišli le oni (McChesney, 1989, str. 66). Po Kervinovem (1997, str. 47) so
zaradi tega, pa tudi zaradi vsakodnevnega poročanja o istih stvareh, novinarji bili primorani v
svoje pisanje vnesti lasten stil, okus, vzdušje tekme in tako gledalcu karseda nazorno opisati
dogajanje na prizorišču.
Splet je na drugi strani nekakšna mešanica vsega, kar premoreta tisk in televizija, saj je zanj
značilna predvsem izjemna ažurnost in neminljivost, po navadi združena z besedilom, sliko in
zvokom. Zaradi tega ga nikakor ne gre ocenjevati kot monoton komunikacijski medij, ki bi
uporabnike spodbujal zgolj k eni sami obliki združevanja in povezovanja z drugimi, prav
nasprotno (Oblak, 2001, str. 153). Posebne lastnosti spletnega omrežja, ki so se skozi čas
izkazale kot še posebej učinkovite, so hitrost in prostor; množljivost in policentralnost; ter
interakcija in participacija (Fenton, 2012, str. 557). Ker je na spletu vse le trenutno in vsem
dostopno, je mnogo lažje pridobiti občinstvo za specializirane vsebine (Grueskin, Seave in
Gravis, 2011, str. 15), pri tem pa se spreminja tudi sam način pisanja zgodb, ki so krajše in
oblikovane tako, da izpolnjujejo zahtevne optimizacije spletnih mest za iskalnike. Po
Vobičevem (2008) naj bi bila vse večja rast uporabe spletnih medijev in z njimi povezanih
orodij posledica tehnoloških prednosti interneta, kot so ažurnost/takojšnjost, interaktivnost in
dostopnost.
Na drugi strani je največja slabost športnega poročevalstva preko spletnih platform prav gotovo
neprestan 'boj' med mediji, kdo bo katero informacijo objavil prvi oziroma bo do nekega
podatka prišel prej kot konkurenca, zaradi česar pogosto trpi kakovost besedil; tipkarske in
slovnične napake, ponavljanja ipd. Kljub temu splet premore najširšo 'paleto' izbora možnosti
izmed vseh (lahko samo bereš, poslušaš, gledaš ali pa se odločiš za vse hkrati), zaradi česar ga
uvrščamo med najbolj prilagodljiv in bralcem prijazen medij (Oblak, 2002, str. 112). Pri tem je
denimo zelo aktualna razprava o medijski konvergenci in proučevanje trenda prostorskega
združevanja, tehnološkega prepletanja in procesnega integriranja sicer tradicionalno ločenih
časopisnih, radijskih, televizijskih in internetnih oddelkov medijskih hiš (Vobič, 2014, str. 241).
Preplet obeh vej kaže, da artikulacije interneta v novinarski tvorbi niso toliko uniformne in
tehnološko pogojene, temveč gre bolj za specifične družbene, ekonomske in kulturne dinamike,
ki kažejo na kompleksne povezave med prostorom, delom in močjo v novinarstvu (prav tam).
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2.3.1 Značilnosti športnih spletnih strani
Kot najboljše spletne strani se večinoma izkažejo tiste, ki jih vzpostavijo že obstoječe
komunikacijske organizacije, kot so denimo časopisne hiše (Andrews, 2005, str. 147) – v
mojem primeru EkipaSN. Tovrstna spletna mesta ne ponujajo zgolj alternativnega in večinoma
(Ekipa.svet24.si popolnoma) brezplačnega materiala, sicer v prvi vrsti pridobljenega za časopis,
temveč pogosto tudi dodatne vsebine, tvorjene specifično za splet; vse od poročil, kolumn,
napovednikov, do statističnih prispevkov (prav tam).
Največje in posledično tudi najbogatejše športne organizacije težijo k razvoju čim boljših
spletnih strani, saj vse bolj prepoznavajo vrednost oglaševanja in odnosov z javnosti v spletnem
prostoru, zaradi česar jih čim bolj načrtno prilagajajo ciljnemu občinstvu (Andrews, 2005, str.
147). Novinarji so tudi zato veliko spletnega učenja prvega desetletja posvetili temu, da bi
ugotovili, kako čim bolje izkoristiti ene od ključnih značilnosti (ter hkrati prednosti) interneta:
digitalnost (Singer, 2012, str. 277). Kot največja prednost poročevalstva na spletu v primerjavi
z drugimi oblikami novinarstva se je izkazal praktično neomejen rok objave prispevkov, saj je
osveževanje in dopolnjevanje možno kadarkoli, skoraj kjerkoli, pri čemer tehnologija omogoča,
da uporabnikom dnevno sveže izredne novice »dostavijo« neposredno na njihove zaslone
(Andrews, 2005, str. 148). Spletna mesta so ravno iz tega razloga še posebej privlačna predvsem
za tiste bralce, ki si želijo svežih novic in poročil takoj (prav tam).
2.3.2 Poročanje o športni »akciji« v tiskanih medijih
Opisovanje športnih dogodkov je ena glavnih veščin športnega novinarja in hkrati osrednji
material za polnjenje časopisnih športnih strani (Andrews, 2005, str. 43). Poročila s tekmovanj
zasedajo več prostora v časopisih, na radiu in televiziji kot katerakoli druga oblika športnega
novinarstva. Zmožnost pokrivanja »akcije« v čim bolj doživeti, informativni in dosledni obliki
je zato osnovno orodje vsakega športnega poročevalca (prav tam, str. 44).
Športni mediji mnogokrat preprosto poročajo zgolj o »akciji« aktualnega dneva, a bolj obsežni
in pomembni dogodki, kot so denimo olimpijske igre ali svetovna prvenstva, lahko polnijo
športne strani časopisa tudi daljše časovne obdobje; tudi do več tednov, celo mesecev
(Andrews, 2005, str. 44). V tovrstnih primerih dogodek kot tak medijem predstavlja zgolj
delček kontinuuma, saj se zanje prične že mnogo preden se »akcija« zares začne in nadaljuje še
po tem, ko je vse skupaj že zaključeno. Slednje vodi v množico različnih tipov športnega
poročanja (prav tam):
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– pripravljanje prispevkov in scene,
– pisanje napovednikov,
– 'leteče' poročanje,
– obravnavana poročila,
– odložena/preložena poročila,
– preiskovalni prispevki.

2.4 Športni časopis EkipaSN in spletno mesto Ekipa.svet24.si
Časopis EkipaSN (izvirno Ekipa) je edini specializirani slovenski športni dnevnik. Njegov
založnik je Salomon d.o.o. Izhajati je začel leta 1995 (Wikipedija, 2017). Današnja verzija
športnega dnevnika je nastala leta 2015 z združitvijo dveh vodilnih športnih časopisov –
športnega dnevnika Ekipa, ki je v Sloveniji oral ledino na področju športnih medijev, in
Sportskih novosti, mednarodno uglednega hrvaškega časopisa. Združitev obeh športnih
časopisov je na simbolni ravni močno presegla področje športa in celo državne meje, saj je z
združitvijo športu uspel korak, za katerega si je politika prizadevala dolga leta – povezati
Slovenijo in Hrvaško (Ekipa.svet24.si). Kot je še zapisano na uradni spletni strani medija (prav
tam):
Z združitvijo je športnemu dnevniku EkipaSN uspelo v zelo kratkem času utrditi položaj
prvega in edinega športnega dnevnika v Sloveniji in močno povečati število bralcev. Močno
se je okrepil tudi vsebinsko, saj v njem bralci najdejo prav vse, kar jih zanima s področja športa
– tako dnevno sveže rezultate s področja najrazličnejših športnih disciplin kot tudi
najrazličnejše poglobljene vsebine s področja športa, ekskluzivne intervjuje z vodilnimi
svetovnimi športniki, številne reportaže, komentarje in kolumne priznanih avtorjev ter tudi
vse, kar se športa le dotika.

Časopis vsak dan obsega 24 strani od torka do petka ter 32 v soboto in ponedeljek. Redno
poroča o vsem športnem dogajanju tako v Sloveniji kot tudi drugod po svetu, pri čemer
prednostno pokriva nogomet (Wikipedija, 2017). Uredništvo športne novice vsakodnevno
objavlja tudi na svoji spletni strani Ekipa.svet24.si, kjer je mogoče najti predvsem dodatne
vsebine, ki se lahko atraktivno podprejo z multimedijo, zaradi česar so še posebej zanimive za
spletne bralce. »Sodelavci športnega dnevnika EkipaSN prav tako redno sledijo tehnološkim
novostim in si nenehno prizadevajo, da lahko uporabniki njihove vsebine spremljajo tudi na
digitalnih platformah« (Ekipa.svet24.si). Odgovorni urednik športnega časopisa EkipaSN je
Goran Obrez, njegova namestnika pa sta Lucijan Pejčič in Jurij Završnik (prav tam).
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3 POROČEVALSKI STIL V RAZNOVRSTNIH ŽANRIH

V tem poglavju bom na kratko opisal zgodovinski okvir slovenskega poročevalnega stila ter
predstavil jezik in stil (športnega) poročevalstva. Kontekstualno zasnovo bom v empiričnem
delu nadgradil s primerjalno analizo, kjer bom novinarjev stil v posameznih prispevkih
primerjal po kriteriju prisotnosti oziroma odsotnosti stilno opaznih jezikovnih sredstev. Prav
tako bom povzel bistvene značilnosti informativne/interpretativne zvrsti, posameznih vrst in
poročevalnih/presojevalnih besedil. Vse skupaj bo služilo kot dobra teoretska podlaga pri
končni analizi izbranih prispevkov iz različnih žanrov (razmerje informativno : interpretativno)
športnega poročevalstva.

3.1 Razvoj slovenskega poročevalskega stila
Opis začetkov poročevalskega stila je tesno povezan z raziskavo prvih treh slovenskih
dnevnikov: Slovenskega naroda, Slovenca in Edinosti (Kalin Golob, 2004, str. 71). Prvi
poročevalski stilemi, ki kot taki večinoma obstajajo še danes, so se pojavili v 70. letih 19.
stoletja. Njihov nastanek je s seboj prinesla nova vloga, ki jo je dobil slovenski knjižni jezik,
ustaljevanje in nadaljnji razvoj pa sta trajala vse do konca 19. stoletja, pri čemer je bilo
ugotovljeno, da je slovenski poročevalski stil vezan na slovenski tisk (prav tam).
Posledično so začetki slovenskega poročevalskega stila vezani tudi na razvoj slovenskega
knjižnega jezika, torej ne na oblikovanje samostojne funkcijske zvrsti; skladenjske vzorce
knjižnega jezika so avtomatizirali za različne poročevalne namene, bodisi za sklicevalne
avtomatizme bodisi za opozorila o hkratnosti dogodka in njegovega upovedovanja (Kalin
Golob, 2004, str. 72). Oblikovanje slovenskega poročevalnega stila je tako postavljeno v drugo
polovico 19. stoletja, ko se je v časopisu začela kazati nova funkcija knjižnega jezika, ki je do
takrat ni opravljal, hkrati pa so se oblikovale jezikovnozvrstne posebnosti slovenskega jezika,
nekateri poročevalski žanri in zavedanje o samostojnosti slovenske publicistične funkcijske
zvrsti; predvsem poročevalstvo, ne pa tudi širša publicistika, ki je bila še predvsem leposlovna
(prav tam).
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3.2 Jezik in stil v (športnem) poročevalstvu
Stil je v Slovarju slovenskega knjižnega jezika (1998, str. 944) definiran kot tipični izbor
jezikovnih prvin v besedilu, stilistika pa kot veda o stilnih značilnostih besedila oziroma o
značilnostih in primernosti izraznih in oblikovnih sredstev literarnega jezikovnega izražanja.
Po Kalin Golob (2002, str. 31) se avtorjev namen, zakaj je besedilo oblikoval, kot ga je, kaže
tudi s hoteno izbiro jezikovnih sredstev.
Korošec (1998, str. 11) je na neki točki spoznal, da izraz časopisni stil v poročevalstvu ni več
povsem primeren oziroma zadovoljiv, saj da so nekatere ugotovljene jezikovne prvine pisnovidnega prenosnika identične s prvinami radijskega »časopisnega« stila (torej govorno-slušnega
prenosnika). Iz tega razloga je to poimenovalno zadrego odpravil s terminologizacijo zveze
poročevalski stil, ki ima zmožnost zajeti oba prenosnika, časopisno in radijsko (z določenimi
značilnostmi pa tudi televizijsko) poročevalstvo (prav tam).
Korošec (1998, str. 8) sicer definira šest vidikov stila, ki naj bi bili nujni za njegovo čim bolj
natančno opredelitev:
1. sistemski; stil umešča v jezikovno sporočilo, zato ga uvršča k uporabi jezika in ne k
jeziku kot sistemu,
2. postopkovni; stil kot kompleks lastnosti jezikovnega sporočila, ki se dosega z izborom
iz danih jezikovnih sredstev jezika kot sistema: zato se stil kaže na vseh ravninah
besedila,
3. teleološki; izbor kot sestavina jezikovne dejavnosti, katere namen je sporočanje
(komuniciranje), zato je izbor odvisen od čisto določenega cilja tvorčevega sporočanja,
4. vidik prezentacije; stil se ne kaže nikjer drugje kakor v rezultatu jezikovne dejavnosti v
besedilu kot komunikatu, pa naj bo to v njegovi pisno-vidni ali govorno-slušni podobi
(ali v obeh hkrati),
5. besedilotvorni; značilna svojevrstna organizacija jezikovnih prvin, tako da je stil – poleg
vsebinskih in jezikovnosistemskih – ena od konstituitivnih prvin besedila,
6. sporočanjski; stil v komunikaciji deluje edino in pod pogojem, da tvorec in naslovnik
razpolagata z obema skupno vrednostjo koda.
Za slovensko izrazje v okviru športnega poročevalstva so po besedah Kristana (2012, str. 8) že
v preteklosti dobro skrbeli predvsem smučarji, telovadci in gorniki, pri čemer vse tri dejavnosti
že od nekdaj štejemo za pomemben del slovenske nacionalne identitete. Jezik se po Kalin Golob
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(2003a, str. 45–55) v dnevnem poročevalstvu sicer prilagaja različnim objektivnim stilotvornim
dejavnikom, kot so denimo: enaka, podobna ali ponavljajoča se okoliščina, ki jo časopisno
besedilo ubeseduje; časovna stiska; in dolžina sporočila. Vse to s pomočjo posebnih jezikovnih
sredstev, ki so stilotvorna, zaradi česar lahko govorimo o samostojnem področju znotraj
publicistične zvrsti. Iz tega razloga Kalin Golob (2003a, str. 46) predlaga poimenovanje
poročevalska podzvrst.
Korošec (1998, str. 11–12) dodaja, da je še posebej pomembno razumeti, da enako kot pri
drugih poimenovanjih, z besedo stil, poročevalski stil in stil poročevalstva novinarska dejavnost
poročevalstva kot taka nima »stila«, temveč ga posedujejo šele besedila kot proizvod te
dejavnosti, v jezikoslovnem pojmovanju izraza poročevalski stil pa je zajeto vse, kar teorija
novinarskega sporočanja zajema s stalnimi oblikami novinarskega sporočanja: z zvrstmi,
vrstami in žanri. Poročevalski stil je torej eden izmed stilov publicistične funkcijske zvrsti, a
poleg stilotvornih prvin publicistične funkcijske zvrsti (predvsem t. i. vplivanjske funkcije)
obsega tudi stilotvorne prvine, ki jih v nekaterih teorijah izločajo iz publicistične zvrsti; to so
prvine vseh tistih besedil, katerih funkcija je samo informacijska (Korošec, 1998, str. 12).

3.3 Informativna in interpretativna zvrst ter poročevalna in presojevalna besedila
Koširjeva (1988, str. 63) novinarska sporočila deli na informativno in interpretativno zvrst.
Podobno bom izbrane prispevke skozi analizo večinoma razdelil tudi sam. Okrog prve se
zbirajo tista besedila, ki so zasnovana predvsem na namenu prenesti sporočilo (informirati),
okrog druge pa tista, ki v iskanju stika z naslovniki gradijo na vplivanjskih, apelnih in
vrednotilnih sporočanjskih nalogah (Korošec, 1998, str. 12).
V informativno zvrst uvrščamo tista novinarska (poročevalna) besedila, ki se kažejo kot
objektivna sporočila, sestavljena iz dejstev in podatkov in v katerih je avtor s svojimi mnenji
od predmeta distanciran in odsoten (Košir, 1988, str. 63). V interpretativno zvrst pa sodijo tista
novinarska (presojevalna) besedila, ki se kažejo kot subjektivna sporočila, v okviru katerih
avtorju k obravnavanemu predmetu pristopajo angažirano in so s svojimi mnenji v tekstu
prisotni (Laban 2005, 34).
Glede na teorijo jezikovne zvrstnosti se poročevalska besedila uresničujejo v knjižnem jeziku.
Izjeme so strogo določene, pri čemer lahko avtor v presojevalnih besedilih uporablja tudi (Kalin
Golob, 2003b, str. 230–231):
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– neknjižno besedje, ko gre za aktualizme (Korošec, 1998, str. 17);
– čustveno (ekspresivna) in časovno (anarhizmi, historizmi, neologizmi) zaznamovana
jezikovna sredstva;
– stalne besedne zveze (frazeme).
Korošec (1998, str. 12) med obema vrstama besedil vidi tudi glavno stilno nasprotje, izraženo
z nastopanjem specifičnih stilnih sredstev, kar se pretežno ujema z nastopanjem pojavov,
strnjenih pod oznakama avtomatizacija in aktualizacija. O omenjenih procesih in vsemu, kar
spada zraven, pa več v poglavju o stilnih plasteh v športnem poročevalstvu.
3.3.1 Žanri informativne zvrsti – poročevalna besedila
3.3.1.1 Vestičarska vrsta
Sem spadajo kratka vest, razširjena vest, vest v nadaljevanju in naznanilo, pri čemer vsi žanri
– z izjemo zadnjega – upovedujejo manjše ponavljajoče se pretekle dogodke, za katere je
značilno, da so relativno nekompleksni in vsebujejo manjše število prvin (Laban, 2005, str. 39).
Gre za najbolj avtomatiziran vrsto med vsemi novinarskimi žanri, saj odgovarja le na osnovna
štiri novinarska vprašanja:
– KAJ se je zgodilo?
– KJE se je zgodilo?
– KDAJ se je zgodilo?
– KDO so bili nosilci dogodka?
Zanjo je značilna enodelna shema v obliki pravokotnika, sestavljena iz ene povedi do enega
odstavka brez uvoda in zaključka. Zapisana je v stvarnem, jasnem in jedrnatem jeziku, avtor
besedila pa ni prisoten (Laban, 2005, str. 39).
3.3.1.2 Poročevalska vrsta
Koširjeva (1988, str. 73–77) poročevalsko vrsto, v katero spadajo običajno poročilo,
komentatorsko poročilo, reportersko poročilo, nekrolog in prikaz, opredeli kot:
vrsto novinarskega sporočanja informativne zvrsti, ki obvešča o poteku dogajanja preteklih,
praviloma predvidljivih dogodkov, večjih in po obsegu širših ter samih po sebi razumljivih
tako, da poveže dejstva iz prve podatkovne sheme v dogajalski lok, ki zbudi pri naslovniku
občutek bližine dogajanja in celovite informiranosti o tem, kaj se je zgodilo. Struktura poročila
je enostavna, shema je sestavljena iz glave (naslov, podnaslov, pogosto vodilo) in jedra. Avtor
je pretežno odsoten iz besedila in je najpogosteje nevtralen opazovalec dogajanja.
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Te značilnosti Milosavljevič (2003, str. 49) pojasnjuje kot posledico umeščenosti novinarskega
sporočanja v množična občila in množično sporočanje, Labanova (2005, str. 46) pa dodaja da
je za vse (zgoraj omenjene) žanre znotraj poročevalske vrste značilno, da poročajo o poteku
dogajanja, a se praviloma ne spuščajo v njegovo globino ter prav tako ne pojasnjujejo njegovih
okoliščin in posledic.
3.3.1.3 Pogovorna vrsta
Pogovorna vrsta, v katero spadajo intervju, okrogla miza, izjava, anketa in dialogizirano
poročilo, je »vrsta novinarskega sporočanja informativne zvrsti, ki sporoča o po novinarju
proizvedenem pogovoru z javnosti zanimivi osebnostjo ali o aktualni tematiki tako, da
odgovarja na naslovnikova vprašanja, ki so spodbujena s praviloma vnaprejšnjim vedenjem
o udeležencih ali o temi pogovora,« definira Koširjeva (1988, str. 82).
Zanjo je značilna večinoma enostavna struktura, dvodelna shema z glavo uvodom in jedrom,
avtor pa s prevladujočo nevtralno držo v besedilih navadno ni prisoten (prav tam).
3.3.1.4 Reportažna vrsta
Koširjeva (1988, str. 79–80) reportažo opredeli kot vrsto novinarskega sporočanja informativne
zvrsti:
Uporablja stanje, situacije, ki so posledica nepredvidljivih in nepredvidljivih dramatičnih
dogodkov z več prvinami tako, da s pomočjo avtentične pripovedi in opisa atmosfere, ljudi in
odnosov z literarnimi sredstvi ukine distanco med naslovnikom ter krajem in časom dogajanja.
Reportaža je strukturirana in upovedana v trodelni shemi, ki ima za glavo uvod z ekspozicijo,
jedro z zapletom, vrhom in razpletom ter zaključek, v katerem se izkaže poanta. Avtor je v
tekstu nevtralen v vrednostnem smislu in izrazito prisoten z originalnim stilom in uporabo
posebnih, zaznamovanih jezikovnih sredstev.

Za reportažno vrsto je značilen izviren stil pisanja, uporaba zaznamovanih jezikovnih sredstev,
zapletena struktura in trodelna shema z uvodom, jedrom in zaključkom (Milosavljevič, 2003,
str. 26).
3.3.2 Žanri interpretativne zvrsti – presojevalna besedila
3.3.2.1 Komentatorska vrsta
Po Koširjevi (1988, str. 83) je predmet komentatorske vrste ozadje aktualnega dogodka, v to
zvrst pa uvršča klasični komentar, uvodnik, gloso in kolumno. Komentar je vrsta novinarskega
sporočanja, ki pojasnjuje ozadje večjega dogodka z večjim številom prvin, ki se po objavi v
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vesti naslovniku kaže kot nepredvidljiv in nedoumljiv, tako da dogodek umesti v logiko
naravnega reda vzroka in posledic, pojasnjuje Koširjeva (1988, str. 95).
Shema je klasična; glava brez vodila, uvod s predstavitvijo dogodka, jedro z analizo njegovega
ozadja in zaključek s poanto ali napovedjo nadaljnjega poteka zadeve. Avtor je v besedilu s
svojim mnenjem jasno prisoten, argumentirati pa ga mora do te mere, da v naslovniku zbudi
občutek logične zgoditve prav tega dogodka, ki na ta način postane umljiv, še dodaja Koširjeva
(prav tam).
3.3.2.2 Člankarska vrsta
V člankarsko vrsto uvrščamo informativni članke in članek z naslovne strani. Za članke so po
Koširjevi (1988, str. 87) značilne poglobljene interpretacije problemov, procesov, dogajanj in
stanj, ki so mestoma že zelo blizu strokovnemu diskurzu. Članek z analizo razmerij razloži
družbeno pomembne pojave, procese in stanja tako, da odgovori na vrsto naslovnikovih
vprašanj o zadevnem predmetu in ustvari iluzijo, da po prebranem besedilu naslovnik ve o
obravnavani zadevi dovolj. Shemo sestavlja glava, uvod, jedro in zaključek, jezik je stvaren,
brez ekspresivnega izrazja. Avtor je v besedilu angažiran, od dogajanja pa distanciran (prav
tam).
3.3.2.3 Portretna vrsta
Portret je vrsta novinarskega sporočanja interpretativne zvrsti, ki slika osebo tako, da jo
naslovnik doživi kot osebnost, za katero zdaj ve, kakšen človek je. Struktura je zapletena, shema
trodelna, jezik izbira ekspresivno izrazje, s katerim je avtor v tekstu vidno prisoten (Košir, 1988,
str. 89).
Portretna vrsta se v primerjavi z reportažno razlikuje v tem, da je pri reportažni vrsti avtor v
besedilu v vrednotnem smislu nevtralen, pri portretni vrsti pa je avtor v besedilu vidno prisoten.
Prav zato pride do različne razvrstitve omenjenih vrst, prve v informativno zvrst, druge pa v
interpretativno (Milosavljevič, 2003, str. 26).
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4 STILNE PLASTI V ŠPORTNEM POROČEVALSTVU

V zadnjem poglavju teoretičnega dela, ki hkrati predstavlja temelj nadaljnje jezikovnostilne
analize, se bom osredotočil na stilne plasti jezika v športnem poročevalstvu.

4.1 Stilno nevtralna jezikovna sredstva v poročevalstvu
Če povzamemo po Korošcu (1998, str. 13), se v slovenski jezikoslovni literaturi govori o stilno
nevtralnih jezikovnih sredstvih in stilno zaznamovanih oziroma nenevtralnih jezikovnih
sredstvih.
Stilno nevtralne besede so tiste, ki zbujajo samo predstavo predmeta, stvari, lastnosti, dejanja,
okoliščine itd., ne vsebujejo čustvenega, časovnega, tujega, zemljepisnega, pogostnega,
socialnega ipd. prizvoka, hkrati pa so splošno uporabne v vseh zvrsteh jezika (Toporišič, 2004,
str. 123). Stilno nevtralne besede so npr. miza, glava, soba ipd., mednje pa prištevamo tudi
strokovne izraze, čeprav je njihova raba mnogo bolj omejena, njihov pomen pa razumljiv le
tistemu, ki se je s stroko, v katero spadajo, že ukvarjal. Pri tem tako kot pri običajnem tudi v
strokovnem besedju velja, da se stilnost pojavlja takoj, ko sta za isto stvar na razpolago po dve
besedi ali več (prav tam).
Stilistika poročevalstva v glavnem operira z dvema vrstama stilne zaznamovanosti v besedilih,
avtomatizacijo in aktualizacijo, ki se razporejata na nasprotnih polih okrog osi vseh stilno
nezaznamovanih jezikovnih sredstev (Korošec, 2005, str. 263). Kakor v splošnem
poročevalstvu je tudi v športnem tako, da aktualizacija in avtomatizacija določata žanrske in
vrstne značilnosti (prav tam).
4.1.1 Avtomatizacija
Ko govorimo o analizi umetnostnega besedila in ko je znan namen za uporabo stilno
zaznamovanih jezikovnih sredstev, večjih posebnosti ni, saj lahko takrat uspešno operiramo
zgolj s stališča tega razmerja oziroma nasprotja med nevtralnimi in stilno zaznamovanimi
sredstvi ter na ta način vrednotimo umetniške učinke, ki iz tega izhajajo (Korošec, 1998, str.
13). A slednje velja zgolj za analizo umetnostnih besedil, saj se nam omenjeno razmerje pri
analizi poročevalskih besedil pokaže v drugačni luči; del stilemov dobi drugačno vrednost (prav
tam).
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Na primer specializirana, večinoma tehnična sredstva v pisnem in govornem poročevalstvu, ki
jim pravimo avtomatizmi in so kot nevtralna jezikovna sredstva obravnavana tukaj – in samo
tukaj (Korošec, 1998, str. 13). Avtomatizmi so ustaljena jezikovna sredstva, zveze in stavki,
narejena za rabo več kot enkrat, zaradi česar so posledično zaznamovana kot ustaljena
(najizrazitejši značilno poročevalski avtomatizmi, stavčni in nestavčni), izjemoma pa lahko,
npr. s prenosom v besedilo drugega žanra (tudi naslov), postanejo tudi aktualizmi (Korošec,
2005, str. 263), kar bom s pomočjo Koroščeve teorije o treh stopnjah stilne vrednosti natančneje
spoznali v naslednjem podpoglavju.
Avtomatizacija torej predstavlja ustaljevanje posameznih jezikovnih sredstev, da postanejo za
opravljanje določene naloge običajna in se utrdijo v konvenciji med tvorci in naslovniki
(Korošec, 1998, str. 15). Korošec še ugotavlja, da so časopisna in radijska besedila osmrtnic že
bolj na obrobju poročevalstva, k avtomatizmom pa prav tako spadajo tudi mnogi obrazci vesti
in naznanil.
Pri tem je treba poudariti, da je razmerje oziroma nasprotje, značilno za stilni status
poročevalskih besedil, tj. avtomatizmi : aktualizmi, veliko bolj izrazito od nasprotja stilno
nevtralno : stilno zaznamovano, predvsem pa da je prvo mogoče samo v publicističnih,
natančneje poročevalskih besedilih (Korošec, 1998, str. 14).

4.2 Stilno zaznamovana jezikovna sredstva
Veliko nevtralnih jezikovnih sredstev ima vzporednice, ki sicer pomenijo vsaj približno isto, a
se jih kljub temu drži posebna barva ali ozračje; npr. sopomenke glava – buča – betica
(Toporišič, 2004, str. 124). Sopomenki buča in betica imata v primerjavi s stilno nevtralno
besedo glava slabšalni prizvok, lahko pa gre tudi za drugačna razmerja. Poznamo več vrst stilno
zaznamovanih besed, kot so čustveno obarvane ali ekspresivne zveze, zvrstno obarvane besede
in besedje interesnih govoric (Toporišič, 2004, str. 124–129).
Kriteriji, ki določajo stilno vrednost posameznih jezikovnih sredstev, so različni, skupno vsem
sredstvom pa je, da svojo stilno zaznamovanost prinašajo v sobesedilo, za razliko od tistih, ki
stilno vrednost dobijo v konkretnem besedilu ali pa jim zaznamovanost prinese prehod iz ene v
drugo funkcijsko zvrst (Korošec, 1998, str. 13). V primeru, ko imajo posamezna jezikovna
sredstva določeno stilno vrednost v razmerju do drugih že sama po sebi, je to razmerje mogoče
razumeti kot nasprotje med nevtralnostjo in nenevtralnostjo; torej v smislu: kar ni nevtralno, je
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v določenem smislu stilno zaznamovano (prav tam). V nadaljevanju se bom osredotočil
predvsem na klasifikacijo aktualizmov in publicizmov.
4.2.1 Aktualizacija
Po Korošcu (1998, str. 15) proces aktualizacije pomeni novo, svežo, posebno, nenavadno
uporabo jezikovnih sredstev, ki jih tvorec besedila uporablja za dosego določenega učinka
oziroma z njihovo rabo vrednoti upovedeno vsebino.
Znotraj poročevalstva ne gre zgolj za govorniški okrasek, temveč pomeni predvsem odmik od
neposredne označbe predmeta govora, tako da tvorec dejansko posega v spoznano in na novo
ustvarjeno resničnost (Korošec, 1998, str. 17). Stilemi, s katerimi tvorec besedila stilno
zaznamuje svoje sporočilo in ga stilno aktualizira, so vsa jezikovna sredstva, ki iz nevtralnega
sobesedila izstopajo s svojo opaznostjo, medtem ko v svojem »naravnem« okolju ne bi bila
opazna; primer narečne besede, rabljene v narečju, ali prenesene v knjižno sobesedilo
(Korošec, 2005, str. 264). Enako velja za pogovorne besede, slengizme in žargonizme, besede
iz kakega drugega jezika, nove besede (neologizme), enkratne besede (hapakse), arhaizme in
historizme, sem pa spada tudi vse, kar poetika obravnava kot trope, najpogosteje metafore in
metonimije, tu pa so še litote, avfemizmi, paronomazije, oksimoroni, kot tudi stavčne figure,
denimo aposiopeza in apostrofa, v naslovih pa besedilne perifraze oziroma odprave ponovitev
(Korošec, 2005, str. 264). Presenetljive aktualizme predstavljajo še tisti v poročevalskih
naslovih, poimenovani obnovitve vzorcev in klišejev, izraziti naslovni aktualizmi pa so tudi
ločila: vprašaj, klicaj, narekovaj, pomišljaj in tropičje (prav tam).
Aktualizacija je posledično tudi sredstvo, s katerim tvorec išče pot k naslovniku, navezuje stik
z njegovim izkustvenim svetom, da bi sprožil njegovo razumsko in čustveno dejavnost; prav iz
tega razloga spada razmerje avtomatizacija – aktualizacija v enako polarizacijsko razmerje kot
navzočnost – nenavzočnost tvorca besedila, hkrati pa tudi vključenost – nevključenost
naslovnika (Korošec, 2005, str. 264).
4.2.1.1 Športnoporočevalski aktualizmi
Aktualizmi so v športnoporočevalskih besedilih po Korošcu (2005, str. 264 in 266–267) izrazito
stilno sredstvo predvsem v velikih naslovih in so razporejeni v tri skupine po merilu,
imenovanem intenzifikacija oziroma jačenje stilotvornega sredstva od šibkejše h krepkejši
stopnji opaznosti; aktualizmi od terminov k žargonizmom (tvorec prvenstveno označuje na nov,
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praviloma krajši način), od splošnih k posamičnim (se izogiba ponovitvam) in od navdušenja k
vznesenosti (izraža lastno stališče in vrednoti).
4.2.1.1.1 Aktualizmi od terminov k žargonizmom
Gre za strokovne izraze, ki so poimenovanja posameznih prvin v igrah ali tekmovanjih, s
katerimi se ni treba ukvarjati, saj kot taki niso stilemi in so v poročevalstvu redki (Korošec,
2005, str. 267). Pri tem je pomembno poudariti, da se v izrazih za organizacijske okoliščine, v
katerih igre potekajo ali v katerih se razvrščajo rezultati iger, opisi šibko aktualizirajo; npr:
uvrstiti se v finale ali boriti se za obstanek v ligi (prav tam). Prav tako so pogosti tudi
žargonizmi, s katerimi športni poročevalec svoje besedilo aktualizira, nekateri pa se postopoma
prevrednostijo iz žargonizmov v nevtralne izraze (Korošec, 2005, str. 268).
4.2.1.1.2 Aktualizmi od splošnim k posamičnim
Zlasti pogosti v naslovih tiskanih športnih poročil, pri čemer je jasno razvidno, da poročevalec
ni samo poznavalec športne panoge, ampak je iz družbe športnikov, zaradi česar je z njimi tako
rekoč domač in jim praviloma tudi naklonjen (Korošec, 2005, str. 268). Uporabljajo se
predvsem z namenom preimenovanja uradnih nazivov športnih ekip, klubov in društev; npr:
galski petelini (francoski reprezentanti), pa tudi izbranci selektorja/trenerja, ki pa s pogosto
rabo izgublja stilno zaznamovanost (prav tam).
4.2.1.1.3 Aktualizmi od navdušenja k vznesenosti
V to skupino po Korošcu (2005, str. 269) spadajo najbolj učinkoviti, izraziti in iznajdljivi
aktualizmi, katere najpogosteje najdemo v velikih naslovih in predstavljajo poglavitne
kazalnike športnoporočevalskega stila. Gre za »prave aktualizme«, sredstva, ki izražajo
navdušenje in vzhičenost, z njimi pa ni dobro pretiravati (prav tam, str. 270).

4.3 Razaktualizacija in publicizmi
Upoštevajoč teorijo jezikovnostilne konvencije, ki izhaja iz ločevalne norme, bi lahko
upravičeno pričakovali, da je raba metafore kot aktualizma v poročevalstvu omejena zgolj na
interpretativne žanre in presojevalna besedila, vendar so metafore nasprotno prisotne v obeh
poročevalskih zvrsteh, celo nekoliko več v poročevalnih besedilih, pri čemer pa značilnosti rabe
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in delovanje metafor kljub temu napotujejo k ponovnem premisleku njihovega statusa
aktualizmov (Červ, 2008, str. 139).
Metafore so v umetnostnih besedilih del poetske funkcije jezika in vselej aktualizmi, ko je
govora o rabi v poročevalstvu, kjer je njena poetična funkcija omejena s konativnimi in
referencialnimi funkcijami poročevalskih besedil, pa zaradi večkratnega ponavljanja pogosto
(vsaj delno) izgubljajo status aktualizma in se po svoji funkciji približujejo avtomatizmom
(Červ, 2006, str. 58–60). O razaktualizaciji govorimo takrat, ko novinarji določene aktualizme
predvsem zaradi svoje priročnosti in funkcionalnosti začnejo avtomatizirano uporabljati vsakič,
kadar želijo ubesediti prvino realnosti, za katero se je metaforično poimenovanje izkazalo kot
posebej učinkovito; stilna zaznamovanost aktualizmov se s tako avtomatizirano rabo v besedilih
posledično delno nevtralizira in razaktualizira. (Červ, 2008, str. 139–140). Metafore v
publicistiki kljub razaktualizaciji, aktualizacijske funkcije nikoli povsem ne izgubijo
(pritegnitvena funkcija) ter ne postanejo nezaznamovana stilna sredstva, pač pa jih je še vedno
mogoče zamenjati z nevtralnimi poimenovani (Červ, 2006, str. 61–62).
Sam bom v empiričnem delu za potrebe svoje raziskave, v kateri je osrednji fokus na
avtomatizaciji in predvsem aktualizaciji, izpisane metafore (z izjemo kreativnih) skupaj s
frazemi in metaforičnimi publicizmi uvrstil v enotno skupino publicizmov kot posledico
razaktualizacije v poročevalskih besedilih. Kljub temu je za boljše razumevanje konteksta prav,
da v nadaljevanju na kratko predstavim njihove glavne funkcije in vrste v (športnem)
poročevalstvu.
4.3.1 Funkcije metafor v poročevalnih besedilih
Novinarji se z namenom razbiti stilno in pomensko monotonijo zaradi vsakodnevnega
upovedovanja podobnih oziroma ponavljajočih se okoliščin zatekajo k aktualizaciji, s pomočjo
katere določene prvine realnosti poimenujejo metaforično (Červ, 2008, str. 139). Ko je govora
o metaforičnih publicizmih v ospredje njihovega delovanja stopa poimenovalna funkcija,
njihov stilni učinek pa ostaja v ozadju in se izgublja (prav tam, str. 141). Razloge za ustaljevanje
metaforičnih poimenovanj v poročevalstvu gre sicer iskati v pragmatičnosti in varčnosti izraza
ter časovni stiski, saj vsaka metafora lahko priročno zamenja večjo skupino pomensko sorodnih
nemetaforičnih poimenovanj; npr: prižgati zeleno luč lahko nadomešča: ratificirati, potrditi,
odobriti, sprejeti itd. (Červ, 2008, str. 140).
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Metafore so kot nosilke konotacije torej odraz tvorčevega odnosa do metaforiziranega in zato
nujno pomenijo tudi bolj ali manj ekspliciten vstop avtorja v besedilo, kar nekateri novinarji
zlorabljajo za implicitno komentiranje v poročevalnih besedilih (Červ, 2008, str. 146). V
poročevalstvu imajo metafore izrazitejšo retorično funkcijo, medtem ko je njihova poetična
funkcija, kljub temu, da so po izvoru aktualizmi, pogosto manj izrazita. Med najpogostejšimi
metaforami v poročevalstvu so tako konceptualne metafore in metafore, ki so del frazemov
(prav tam).
4.3.2 Tri skupine stalnih (športno)poročevalskih metafor
Metafore

v

poročevalskih,

predvsem

poročevalnih

besedilih,

glede

na

njihovo

konvencionalnost oziroma kreativnost, v grobem delimo v tri skupine (Červ, 2008, str. 140):
1. metafore, ki so sestavina frazemov; ekspresivna jezikovna sredstva, ki služijo predvsem
izražanju razmerij do predmetnosti in pojavnosti.
*V primerjavi z ustvarjalno metaforo in metonimijo je zanje značilno, da po nastanku
izražajo subjektivno razmerje kot rezultat kolektivnega doživljanja pojavnosti (Kržišnik,
1996, str. 176).
2. kognitivne metafore, ki se v jeziku udejanjajo v stalni obliki; za stalne poročevalske
metafore je značilno, da so posebej prilagojene funkciji poročevalskih besedil,
predvsem pod vplivom časovne stiske in ponavljajočih okoliščin, ki jih ubesedujejo
(Červ, 2006, str. 65).
3. metafore, ki so tipični publicizmi, po izvoru pa so lahko frazemske ali kognitivne
*Ker se metafore iz zadnje skupine ustaljujejo v poročevalski funkcijski podzvrsti in so
zanjo najbolj značilne, bi jih lahko poimenovali metaforični publicizmi (Červ, 2008, str.
140).
Kot celovito povzame Kunejeva (2016, str. 26): če združimo obe zgoraj omenjeni klasifikaciji
(Korošec in Červ) ugotovimo, da na 'jakostni lestvici' publicizmi in žargonizmi zasedajo mesto
med aktualizmi z najnižjo stopnjo intenzifikacije stilotvornega sredstva, sledijo sinekdohe in
metonimije, frazemi in iz osnovnih konceptualnih metafor izhajajoče metafore ter avtorske,
izvirne, kreativne metafore in metonimije z najvišjo stopnjo intenzifikacije.
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5 JEZIKOVNOSTILNA ANALIZA

Sklepno poglavje je povsem empirične narave, saj bom z jezikovnostilno analizo izbranih
prispevkov iz športnega časopisa EkipaSN in spletnega mesta Ekipa.svet24.si ter ključnih
izsledkov poglobljenega intervjuja in anketnega vprašalnika skušal priti do čim bolj natančne
interpretacije rezultatov. V zaključnem delu bom vsestransko ocenil rezultate raziskave, na
podlagi končnih ugotovitev preveril zastavljene hipoteze in jih skladno z vsemi dognanji tudi
dokončno potrdil oziroma ovrgel.

5.1 Raziskovalni okvir, gradivo, hipoteze in metode
Cilj magistrskega dela je z jezikovnostilno analizo raziskati stilne plasti jezika pri poročanju o
Prvi slovenski nogometni ligi (1. SNL) Telekom Slovenija med tiskano izdajo športnega
dnevnika EkipaSN in spletnim mestom Ekipa.svet24.si. Glavni namen je poiskati ključne
jezikovne podobnosti oziroma razhajanja, ki nastajajo pri oblikovanju obeh medijskih formatov
znotraj skupnega uredništva.
Najprej je bilo treba iz množice relevantne literature za izbrano tematiko pripraviti dobro
teoretsko podlago o stilnih plasteh jezikovnih sredstev, njihovih značilnostih in funkcijah, na
osnovi katere sem lahko oblikoval natančno določene kriterije za čim bolj učinkovito analizo
ter klasifikacijo jezikovnih sredstev, izpisanih iz izbranih prispevkov. S tem sem želel dobiti
karseda jasen vpogled v izbrane jezikovnostilne značilnosti poročanja športnega medija o
slovenskem klubskem nogometu v obeh medijskih formatih in si v sklepnem delu pomagati pri
preverjanju zastavljenih hipotez ter podajanju končnih ugotovitev.
V nadaljnjih analitičnih poglavjih sem raziskal prisotnost avtomatizmov, aktualizmov in
publicizmov v tematsko podobnih oziroma enakih prispevkih o 1. SNL v tiskani in spletni
izdaji. Časovni okvir analiziranih prispevkov je bil zastavljen od 12. 3. 2018 do 4. 4. 2018 (od
ponedeljka do petka, 20 tiskanih izdaj), ko se je po zimskem premoru pričel spomladanski del
sezone. Izbrani vzorec je skupno obsegal 40 tematsko podobnih prispevkov; 20 iz časopisa in
20 s spletnega mesta. Pri tem je bilo pred interpretacijo treba upoštevati dejstvo, da poročanje
o tematsko enakih dogodkih med tiskano in spletno izdajo zaradi določenih specifik obeh
medijskih formatov (predvsem takojšnjosti/ažurnosti : neminljivosti) ni vselej časovno
vzporedno, a hkrati ne presega meje več kot dneva razlike.
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Predmet analize sem oblikoval v naslednje hipoteze:
–

H1: Na spletnem mestu Ekipa.svet24.si je več aktualiziranih jezikovnih sredstev kot v tiskani
izdaji EkipaSN.

*Glavno vodilo spletnega mesta (še posebej odkar je skupaj s časopisom EkipaSN od leta 2015
prešlo pod okrilje bolj 'tabloidno' naravnane medijske skupine Media24) so 'kliki', pri čemer
večja obiskanost posledično pomeni tudi večjo branost. K vsemu temu po mojem predvidevanju
v veliki meri prispevajo tudi aktualizirana jezikovna sredstva (tako v naslovih kot drugih delih
besedila), ki poleg izogibanja ponavljanju opravljajo predvsem pritegnitveno funkcijo.
Raziskovalna metoda: Hipotezo bom preveril s pomočjo primerjalne jezikovnostilne analize
izbranih prispevkov in statistično primerjavo števila uporabljenih aktualizmov ter odgovorov
na anketni vprašalnik in poglobljenih intervjujev.
–

H2: Aktualizirana jezikovna sredstva poročevalci v glavnem uporabljajo z namenom
poživljanja/popestritve besedila kot njegovega vrednotenja, zato so v razmeroma enakem
obsegu prisotna tako v informativnih kot interpretativnih besedilih obeh izdaj.

*Stilno neopazna besedila v sodobnem času množičnega (re)produciranja novic praviloma
negativno prispevajo k branosti, saj uporabnika že na prvi pogled ne pritegnejo dovolj, da bi z
branjem nadaljeval, kaj šele, da bi (nezadovoljivo) izkušnjo ponovil. Aktualizmi prispevke
popestrijo, jih naredijo bolj zanimive in tudi dostopnejše bralcem ne glede na novinarsko zvrst.
Domnevam, da bom s pomočjo Koroščeve (2005, str. 267) razdelitve aktualizmov v tri skupine
v izbranih prispevkih našel največ preimenovanj in pravih aktualizmov, najmanj pa terminov,
žargonizmov in strokovnih izrazov.
Raziskovalna metoda: Hipotezo bom preveril s pomočjo primerjalne jezikovnostilne analize
izbranih prispevkov, pri čemer si bom pomagal s Koroščevo (2005, str. 267) razdelitvijo
aktualizmov v tri skupine glede na krepitev stilotvornega sredstva od najšibkejše k najkrepkejši
stopnji opaznosti. Prav tako bom pri končni interpretaciji upošteval odgovore anketnega
vprašalnika in poglobljenih intervjujev.
–

H3: Tako v tiskani izdaji športnega dnevnika EkipaSN kot tudi na spletnem mestu
Ekipa.svet24.si novinarji avtomatizme uporabljajo v približno enakem obsegu.
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*Raba avtomatizmov ni odvisna od tega, ali gre za bolj resno in poglobljeno (tiskana izdaja
EkipaSN) ali lahkotno, 'tabloidno' (spletno mesto Ekipa.svet24.si) naravnan medij, saj proces
avtomatizacije predstavlja del novinarske rutinizacije, ki zahteva ustalitev jezikovnih sredstev,
tam, kjer gre za isto, ponavljajočo se situacijo. Na drugi strani prevlado aktualizmov pričakujem
predvsem zaradi funkcije poživljanja besedil in izogibanja ponavljanju.
Predvidevam, da avtomatiziranih jezikovnih sredstev zaradi stilne nevtralnosti ne bom našel
prav veliko, saj bodo v besedilih obeh izdaj prevladovala stilno zaznamovana jezikovna
sredstva, predvsem aktualizmi.
Raziskovalna metoda: Hipotezo bom preveril s pomočjo primerjalne jezikovnostilne analize
in statistično primerjavo števila uporabljenih avtomatizmov v izbranih prispevkih iz obeh
medijskih formatov ter odgovorov na anketni vprašalnik in poglobljena intervjuja.
–

H4: Pogostost rabe avtomatizmov, aktualizmov in publicizmov ne vpliva bistveno na
vsebinske razlike tematsko enakih prispevkov v obeh izdajah, prihaja pa zaradi tega do
opaznih razlik v stilu zapisanega.

*Ne glede na to, v kolikšnem obsegu pri oblikovanju določenega medijskega formata novinarji
uporabljajo aktualizme, avtomatizme in publicizme, sporočilna/vsebinska vrednost tematsko
enakih prispevkov v glavnem ostaja enaka, bistveno se razlikuje le uporabljen stil zapisanega.
Raziskovalna metoda: Hipotezo bom preveril s pomočjo primerjalne vsebinske analize
izbranih prispevkov iz obeh medijskih formatov glede na (ne)prisotnost zgoraj omenjenih
jezikovnih sredstev tako, da bom vsebino tistih z manjšo prisotnostjo avtomatizmov,
aktualizmov in publicizmov, primerjal z vsebino tistih z večjo. Vzporedno bom obravnaval tudi
nastale stilne razlike. Prav tako bom pri zaključni interpretaciji upošteval odgovore anketnega
vprašalnika in poglobljenih intervjujev.
Vse izbrane prispevke bom razčlenil z jezikovnostilno analizo, s katero se bom osredotočil na
analizo stilnih plasti jezika, pojavnosti posameznih jezikovnih sredstev in njihov funkcij v
besedilu. Na ta način bom poskušal ugotoviti, kako (če sploh) se poročanje o enaki tematiki
razlikuje med tiskano izdajo EkipaSN in spletnim mestom Ekipa.svet24.si. Na tem mestu je
zanimivo in hkrati pomembno izpostaviti še podatek, da oba medijska formata nastajata v
skupnem uredništvu, pri čemer prispevke (za tisk in splet) v glavnem pišejo isti novinarji.
Pridobljene izsledke analize bom iz tega razloga še dodatno preveril z dvema poglobljenima
intervjujema (kvalitativna metoda raziskovanja) z nogometnim novinarjem Andrejem
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Miljkovićem iz nogometnega uredništva in namestnikom odgovornega urednika Jurijem
Završnikom ter jih primerjal tudi z rezultati ankete (kvantitativna metoda raziskovanja),
izvedene med bralci Ekipe.

5.2 Jezikovnostilna analiza izbranih prispevkov iz časopisa EkipaSN
V prvem delu jezikovnostilne analize sem izpisane aktualizme iz EkipeSN in Ekipe.svet24.si
razčlenil v treh korakih po Koroščevi (2005, str. 267) klasifikaciji glede na krepitev
stilotvornega sredstva od najšibkejše k najkrepkejši stopnji opaznosti. I. skupina zajema
aktualizme od terminov k žargonizmom, II. skupina aktualizme od splošnim k posamičnim in
III. skupina aktualizme od navdušenja k vznesenosti. Avtomatizirana jezikovna sredstva sem
preveril in ponazoril s statistično primerjavo.
Tabela 5.1: Tri skupine aktualizmov po Koroščevi klasifikaciji (2005, str. 267) iz izbranih
primerov športnega časopisa EkipaSN, razdeljene na poročevalna in presojevalna besedila
I. skupina –
termini, žargonizmi,
strokovni izrazi
Poročevalna Presojevalna
besedila
besedila
belo piko
žogo poslal
pod prečko
najstrožje
belo točko
kazni
belo točko
bežijo na +4
delivec
pravice
prvim
sodnikovim
žvižgom
moral
predčasno
pod prho
s panenko

po uvodnem
pisku

zabije gol

II. skupina –
preimenovanja

III. skupina –
»pravi aktualizmi«

Poročevalna
besedila
Celjani

Presojevalna
besedila
Zmaji

Poročevalna
besedila
jih je odpravila

Celjanom

zmaji

Kidričani

privrženci
zeleno-belih
gorenjska
zelenica
zeleno-beli

poraz je
prinesel
po začetnem
tipanju moči
so jih prijeli

Celjani
rdeče-bele

Presojevalna
besedila
prevetritev
zasedbe
razbila
roko na srce
prebudila

doživel nov
udarec

popeljala do
zmage

Rumenomodra
obramba
hrvaški čuvaj
mreže

zmaji

Se bosta
udarili

boju za
obstanek

kranjskega
kluba

okusili slast
zmage

Kidričanov

zmaji

oddaljila od
območja
izpada

odlična
popotnica pred
reprezentančno
akcijo
večnim
derbijem
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pokazal na
belo točko
moral
predčasno
pod prho
panenko
zadnjem
sodniškem
žvižgu
izbrani vrsti

Zeleno-beli

štajerski
prestolnici
mestu ob
Dravi

spustili v odprt
boj
silovito sprožil

večnim
derbijem
večna derbija

Ankarančani

vijoličastih

derbi

Krčani

vijoličasti

narekovali
ritem
otresli
začetnega krča

Primorci

Milaničeve
varovance
mariborski
strateg

dolgo lomili
tekmece
ogrozili
njihova vrata

Krčani

izbrano
vrsto

Kranjčanov

izbrane vrste

drugoligašu

knapa

Domžalski niz

»minus
deset«

Ankarančani

v ogenj poslal

Novogoričani

možje v
vijoličastem
vijoličastimi

Sinjemodri

Krčani

štirikratni
prvaki

drugoligaša

unovčil
prevlado
vajeti v svojih
nogah

Kidričani

primorski
strokovnjak
zmaji

so se udarili

Ljudskem
vrtu
njegova četa

potegnili ročno

rdeče-bele
sinjemodri
Strokovnjak
iz Štor
Fantje v
rumeni
opravi
dvakratnih
prvakov
domači čuvaj
mreže
Makedonski
virtuoz
štajerski
prestolnici
vijoličastega
kluba

Ljubljančani
Zmaji

zapretil

razpadli

obsedel na
klopi za
rezerve
ga je rešila
Olimpija
kirurško
natančno
Večnim
derbijem
večni derbi

velikim
rivalom
največjim
rivalom
zmaji

večnem derbiju

zmaji

večni derbi
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derbijem,
večnem
derbiju
pokalnih
derbijih
večnega
derbija
večnim
derbijem
večnim
derbijem
trenerski
kilometrini
Štiri v vrsti
ostajajo v
ritmu za
prvaka
iz hlač stresli
teče v ritmu za
prvaka
kalvarijo vseh
kalvarij
začetek čisto
pravega
prostega pada
v ritmu za
prvaka
korak pred
tekmecem
v ritmu za
prvaka
v ritmu za
prvaka
Vijol'čna
ljubezen
svetinja

Ljudskega
vrta
zeleno-belih

stoženško
zelenico

zmaji
vijoličasti
Varovanci
Darka
Milaniča
aktualni
slovenski
prvaki
graška
zasedba
primorskega
strokovnjaka
prestolnici

derbi

bog

slovenskem
prvoligaškem
prizorišču
iščejo izhod iz
krize
ne gre odpisati

božji sin

večni derbi
spopadom
večnih rivalov

beg v vijol'čni
svet

večnih derbijev

vijol'čna
ljubezen
zas*al

Derbija
večnim
derbijem
derbi

aktualnih
prvakov
Vijoličasti

udarila večna
rivala
večni derbi

hrvaškemu
strokovnjaku
dvakratnih
prvakov

večnem derbiju

kapetan
zmajev
štajerskim
rivalom
vijoličasti
pod
Kalvarijo
vijoličasti

Vijol'čna
ljubezen
vijol'čna
bolezen
vijol'čni
slepoti

večnem derbiju

kupim stališče
za mišjo dlako
nalil čistega
vina
brezdušnega
napadala
v službi
dodatnega
odpiranja ran
z roko na srcu

potegniti
vzporednice
pod taktirko
kaj ste odnesli

šli smo do
konca
prišli do konca
donosno
medijsko slavo
večnem derbiju
na plečih
stiske lastnega
novinarja
Derbijem
prek trupel

vijoličastem
dresu
stožiško
zelenico
Viole

Večnem
derbiju
v bitki za
lovoriko
ogrodja ekipe

Green
Dragonsi
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Vzdušje bi
moralo vladati
razmišljali o
idili
duhove
navijačev buri

ljubljanskih
Stožicah
Ljubljančani

veliki
na izpraznjeno
slovenski derbi
mesto sedel
večnim
pihali v isti rog
derbijem
zmagoviti niz
gledajo
postrani
boja za naslov
na različnih
prvaka
bregovih
so stiskali
fantazijski svet
obroč
je bil hiter na
bolje vrabec v
sprožilcu
roki kot golob
na strehi
bohotil napis
rušiti vse pred
sabo
sive lase
še živ spomin
povzroča
Rapsodija v
položilo na
rumenem
dušo
rumeni vihar
»zaščitimo
pustoši
gnezdo«
»zabetonirano
ranjena zver
zasedbo«
poigravali na
»nabrušeno
plaži
Olimpijo«
domžalsko
ranjeni
rapsodijo
nasprotnik

večnima
rivaloma
ljubljanskega
kluba
Hrvaški
strokovnjak
največjemu
tekmecu
zmaji
Mariborčane
vijoličasti
zmaji
blede
Štajerce
Ljubljančani
varovanci
Darka
Milaniča
svojih
varovancev
Ljubljančani
Domžalčani

prvi korak

pustiti na klopi

»tajni lokaciji«

prvoligaški
sceni

»potegnil za
jezik«
»namočil«
Avstralčevim
prispevkom
pobira
drobtinice
vlada zatišje
Zatišje pred
viharjem
ljubljanske
dogodivščine
gledan po
strani
skočil na vlak
(vlak) drvi
bitka za prvaka

Rumeni
Velenjčani
Zeleno-črni
knapi
strateg
rumenih
Domžalčani
Rumenim
knapi
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Po turbulentnih
dnevih
klavrnem
začetku
na stranskem
tiru
preizkušnji čez
mejo
vročega
obračuna
vročih
obračunov
lovijo zadnji
vlak
odločilni korak
peklenskem
beograjskem
derbiju
lovili zadnji
vlak
zadnji vagon
zadnjega vlaka
se je zbadal
tarča zbadljivk
doživljali
udarce
Brez dlake na
jeziku
ni držal fige v
žepih
zmago na
pladnju
ujela v mrežo
mrežo pozabila
zapreti
skočili iz
mreže
bitka za prvaka
ščepec
priložnosti
bledi Maribor
vrnil med žive
»hrana« za
vzdušje
umiranja v
lepoti
zatresli mreže
skrili žogo
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evropsko
vozovnico
Reprezentančni
akciji
narekovati
ritem

Z razdelitvijo izpisanih aktualizmov (gl. Tabelo 5.1) iz 20 izbranih prispevkov športnega
časopisa EkipaSN po Koroščevi klasifikaciji aktualizmov v tri skupine glede na krepitev
stilotvornega sredstva od najšibkejše k najkrepkejši stopnji opaznosti (2005, str. 267), sem želel
ugotoviti predvsem, koliko in v kakšni obliki se aktualizirana jezikovna sredstva pojavljajo v
poročevalnih in presojevalnih besedilih. Enak pristop sem kasneje uporabil tudi za analizo
prispevkov s spletnega mesta Ekipa.svet24.si.
Že po prvem pregledu sem ugotovil, da ne glede na zvrst (informativna ali interpretativna) v
glavnem prevladujejo pravi aktualizmi (III. skupina), sledijo preimenovanja uradnih nazivov
športnih ekip, klubov in društev (II. skupina), občutno najmanj pa je terminov, žargonizmov in
strokovnih izrazov (I. skupina).
Pred bolj natančno obravnavo izpisanih aktualizmov po posameznih skupinah sem pričakoval,
da se bosta II. in predvsem III. skupina aktualiziranih jezikovnih sredstev, ki jo zaznamuje
najvišja stopnja aktualiziranosti, po večini razporedili znotraj stilno manj omejenih prispevkov
interpretativne zvrsti, medtem ko bodo v poročevalnih besedilih zaradi zagotovitve večje
strokovnosti in verodostojnosti poročanja najverjetneje po večini prevladovali primeri iz I.
skupine.
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Slika 5.1: Delež aktualizmov iz I. skupine Koroščeve klasifikacije (2005, str. 267) v
poročevalnih in presojevalnih besedilih izbranih prispevkov iz športnega časopisa EkipaSN

I. skupina aktualizmov
Presojevalna
besedila
18 %

Poročevalna besedila

Poročevalna
besedila
82 %

Presojevalna besedila

Iz Slike 5.1 je razvidno, da izpisani termini, žargonizmi in strokovni izrazi (I. skupina) v
izbranih prispevkih športnega časopisa EkipaSN izrazito prevladujejo predvsem v žanrih
informativne zvrsti (82 %), medtem ko jih je v presojevalnih besedilih mogoče najti v mnogo
manjšem obsegu; vsega 18 odstotkov.
To je, kot že omenjeno, bilo tudi pričakovati, saj novinarji EkipeSN v poročevalnih besedilih
želijo (ob)držati določeno distanco ter ohraniti strokovnost, ki ju zagotavljajo termini in
strokovno izrazje. Na ta način medij pridobiva kredibilnost, novinarji pa uspešno stremijo k
idealu objektivnosti. Žargonizmi znotraj tega bralcem dajejo občutek domačnosti, medsebojne
povezanosti in skupni pripadnosti nekemu športu (v tem primeru nogometu), saj zaradi dobrega
poznavanja tematike ciljnega občinstva tovrstnih izrazov niti ni potrebno posebej pojasnjevati.
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Slika 5.2: Delež aktualizmov iz II. skupine Koroščeve klasifikacije (2005, str. 267) v
poročevalnih in presojevalnih besedilih izbranih prispevkov iz športnega časopisa EkipaSN

II. skupina aktualizmov

Presojevalna
besedila
29 %
Poročevalna
besedila
71 %

Poročevalna besedila

Presojevalna besedila

Podobno razmerje (gl. Sliko 5.2), sicer popolnoma v nasprotju z mojimi pričakovanji,
zasledimo pri II. skupini aktualizmov, v katero spadajo preimenovanja uradnih nazivov športnih
ekip, klubov in društev. Kar dobri dve tretjini (71 %) tovrstnih aktualiziranih jezikovnih
sredstev namreč najdemo znotraj informativne zvrsti, le slaba tretjina (29 %) pa pripada
interpretativno naravnanim prispevkom športnega časopisa EkipaSN.
Predvsem glede na dejstvo, da so presojevalna besedila po svoji naravi bolj naklonjena
vstopanju avtorja v besedilo s svojimi pogledi in posledično dopuščajo širšo svobodo izražanja,
sem predvideval, da bodo izpisani primeri aktualizmov iz II. skupine občutno prevladovali v
prispevkih interpretativne zvrsti. Zrcalna podoba situacije v poročevalnih besedilih morebiti že
kaže na prve znake, da jezikovna raba znotraj športnega časopisa EkipaSN ni preveč načrtno
naravnana in da raba stilno zaznamovanih jezikovnih sredstev glede na zvrst (na tem področju)
posledično presega tradicionalno pričakovane okvire. Po drugi strani je mogoča tudi
interpretacija, da je prav v informativnih besedilih treba zrahljati stilno nevtralnost z ne preveč
aktualiziranimi prvinami II. skupine, ki je športnim naslovnikom pričakovana.
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Slika 5.3: Delež aktualizmov iz III. skupine Koroščeve klasifikacije (2005, str. 267) v
poročevalnih in presojevalnih besedilih izbranih prispevkov iz športnega časopisa EkipaSN

III. skupina aktualizmov

Presojevalna
besedila
37 %

Poročevalna
besedila
63 %

Poročevalna besedila

Presojevalna besedila

Kot kaže tudi Slika 5.3, večina (63 %) pravih aktualizmov (III. skupina) iz prispevkov
športnega časopisa EkipaSN znova povsem v nasprotju s prvotnimi pričakovanji pade v
območje informativne zvrsti, medtem ko tovrstni primerki presojevalna besedila 'bogatijo' v le
37 odstotkih vseh primerov.
V tej situaciji je ugotovljeno razmerje še nekoliko bolj presenetljivo in neznačilno, saj za prave
aktualizme, ki predstavljajo poglavitne kazalnike športnoporočevalskega stila, sicer velja, da so
najbolj učinkoviti, izraziti, iznajdljivi ter izražajo precejšnjo mero navdušenja in vzhičenosti
(Korošec, 2005, str. 269–270). Pravzaprav vse naštete lastnosti, ki bi jih prav gotovo prej
pričakovali v žanrih interpretativne zvrsti, kjer si novinarji lahko privoščijo nekoliko več
subjektivnega odstopanja v obliki osebnih mnenj, stališč in včasih celo pretiravanja. Do tega pa
pogosto prihaja prav ob (pre)pogosti uporabi aktualizmov, ki vodijo od navdušenja k
vznesenosti.
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Slika 5.4: Delež aktualizmov iz vseh treh skupin (I., II. in III.) Koroščeve klasifikacije (2005,
str. 267) skupaj v poročevalnih in presojevalnih besedilih izbranih prispevkov iz športnega
časopisa EkipaSN

Vse tri skupine aktualizmov SKUPAJ

Presojevalna
besedila
33 %
Poročevalna
besedila
67 %

Poročevalna besedila
Presojevalna besedila

Če kot zadnje pogledamo še razmerje (gl. Sliko 5.4) med poročevalnimi in presojevalnimi
besedili izbranih prispevkov športnega časopisa EkipaSN glede na vse tri skupine aktualizmov
skupaj, logično zasledimo nadaljevanje podobnega trenda kot pri analizi posameznih skupin (I.,
II. in III.); s kar 67 odstotki tudi skupno število aktualiziranih jezikovnih sredstev netipično
prevladuje znotraj informativne zvrsti. V presojevalnih besedilih interpretativne zvrsti jih je na
drugi strani mogoče najti zgolj 33 odstotkov.
Poleg že omenjenih razlogov, ki vsaj delno utemeljujejo presenetljive rezultate, se mi končno
zdi med razloge še posebej pomembno uvrstiti pojav hibridizacije novinarskih žanrov, ki se tudi
v dotičnem primeru kaže kot »združevanje besedil drugih diskurzov in novinarskih prispevkov
oziroma žanrov« (Poler Kovačič, 2011, str. 118). Na ta način novinarski prispevki prevzemajo
podobo drugih diskurzov, se prilagajajo njihovi obliki in stilu. In če je tovrstno prepletanje tako
zelo značilno že za tiskano obliko športnega dnevnika EkipaSN, vsekakor nič manj pričakovano
za na prvi pogled še bolj žanrsko nerazdeljeno spletno mesto Ekipa.svet24.si. Prej nasprotno.
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5.3 Jezikovnostilna analiza izbranih prispevkov iz spletnega mesta Ekipa.svet24.si
Tabela 5.2: Tri skupine aktualizmov po Korošcevi klasifikaciji (2005, str. 267) iz izbranih
primerov spletnega mesta Ekipa.svet24.si, razdeljene na poročevalna in presojevalna besedila
I. skupina –
termini, žargonizmi,
strokovni izrazi
Poročevalna Presojevalna
besedila
besedila
najstrožjo
zabije gol
kazen
roba
kazenskega
prostora
najstrožjo
kazen
bele točke
V Mariboru
spet -4
kazenskem
prostoru
kazenskem
prostoru
najstrožjo
kazen
roba
kazenskega
prostora
kazenskem
prostoru
najstrožje
kazni
bele točke

II. skupina – preimenovanja
Presojevalna
besedila
štajerski
prestolnici
mestu ob
Dravi

Poročevalna
besedila
pričarali
majstor

Presojevalna
besedila
Vijol'čna
ljubezen
svetinja

Celjane

vijoličastih

Namočil

bog

Kidričane
Celjani

sprožil
»namočil«

Celjani

vijoličasti
Milaničeve
varovance
mariborski
strateg
knapa

Kidričani

vijoličastimi

Celjani

vijoličasti

božji sin
Vijol'čna
ljubezen
vijol'čna
bolezen
vijol'čni
slepoti
beg v
vijol'čni svet
Vijol'čna
ljubezen

Kranjčane

Primorec

zeleno-beli

Velenjčani

Okusili slast
zmage
skočil na vlak

Izbranci Igorja
Bišćana
Kranjčani
Ljubljančani

Ljudskem
vrtu
Posavski
prvoligaš
vijoličastimi

drvi proti
naslovu
bitka za
prvaka
Ali spiš mirno

Velenjčane

Krčani

Panenka

Krčani

Primorski
strokovnjak

velikih in
varnih deset
točk
ogrozil

živega zidu

Krčani

roba
kazenskega
prostora

Ankarančani

kazenskem
prostoru
stresli
vratnico
stresel
prečko

Poročevalna
besedila
Celjani

III. skupina –
»pravi aktualizmi«

Kidričani

Celjanov

sprožil
vlada zatišje
zatišje pred
viharjem
ljubljanske
pustolovščine

odločilni
korak
del štajerske
ekspedicije
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zas*al
prebudila
popeljala do
zmage
z roko na
srcu
brezdušnega
napadala
v službi
dodatnega
odpiranja ran
z roko na
srcu
šli smo do
konca
prišli do
konca

kazenski
prostor

Krčani

»sunili«

roba
kazenskega
prostora

Kranjčanov

ogroziti

živi zid

Kidričani

nov korak

Goričani

vroče

Domžalčani
Kidričani

iztržiti
rušijo vse
pred seboj
človek brez
dlake na
jeziku
Veliki
slovenski
derbi
utišal vse
kritike

izbranci
Simona
Rožmana
vijoličastega
kluba
zeleno-belih
Vijoličastih

padel Maribor

zmaji

so se znesli

mariborskega
vezista
vijoličasti

bitki za naslov
prvaka
ga je rešila
Olimpija
kirurško
natančno
bitki
večni derbi
nesrečno roko

romunski
vezist
član zmajev
Mariborčani
tekmecu iz
Ljubljane
Kapetan
zmajev
Reprezentant
iz Maribora
Stožicah
ljubljanskemu
prvoligašu
večnima
tekmecema
Ljubljančani

večnem
derbiju
mojstrski
zadetek
ga je odrezal
poslal žogo v
gol
postavil
končni izid
Brez
ovinkarjenja
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donosno
medijsko
slavo
na plečih
stiske
lastnega
novinarja
Bomba iz
Krškega
veliki
Maribor
vlada idila
veličastnem
uspehu
novega šefa
izpraznjeno
mesto
pravo malo
senzacijo
boju za
obstanek
dvigovanju
moštvenega
duha
pustiti na
klopi

Stožicah
strateg zmajev
Ljudskem vrtu
Green
Dragonsi
ljubljanskih
Stožicah
Ljubljančani
trener
vijoličastih
zeleno-beli
vijoličastih
Ljubljančani
Mariborčani
Ljubljančanih
Štajerci
mariborski
čuvaj mreže
Ljubljančani
Mariborčani
Domžalčane
rumeni
vijoličastimi
Domžalčani
Ljubljančanom
Mariborčani
zmajev

večnem
derbiju
večni derbi
Večni derbi
»prestopno
akcijo«
derbiju
veliki derbi
prihajajo
reševat sezono
derbiju
derbijem
umirjali strasti
derbiji
sprožili
Derbijem
unovčil
beži
ogrozili vrat
ogrozili vrata
reprezentančni
akciji
»podaljšani«
žogi
osrčje
kazenskega
prostora
obsedel na
klopi za
rezerve
strel v okvir
vrat
imel žogo »na
glavi«

Enako kot pri športnem časopisu EkipaSN sem tudi v primeru 20 izbranih prispevkov s
spletnega mesta Ekipa.svet24.si vse izpisane aktualizme (gl. Tabelo 5.2) najprej razdelil po
Koroščevi klasifikaciji aktualizmov (2005, str. 267) v tri skupine glede na krepitev stilotvornega
sredstva od najšibkejše k najkrepkejši stopnji opaznosti. Glavni namen je ponovno bil priti do
vpogleda, kakšno je razmerje in oblika aktualiziranih jezikovnih sredstev znotraj informativne
in interpretativne zvrsti novinarskih besedil.
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Tudi tukaj hitro postalo očitno, da ne glede na to, za katero zvrst gre (informativna ali
interpretativna), v veliki meri prednjačijo aktualizmi od navdušenja k vznesenosti (III. skupina).
Še nekoliko bolj tesno kot v tiskani izdaji jim sledijo preimenovanja uradnih nazivov športnih
ekip, klubov in društev (II. skupina), najmanjšo množico pa znova suvereno tvorijo termini,
žargonizmi in strokovni izrazi (I. skupina).
Če sem pred bolj natančno analizo izpisanih aktualiziranih jezikovnih sredstev po posameznih
skupinah iz prispevkov športnega časopisa EkipaSN pričakoval, da bom 'levji delež'
aktualizmov (predvsem pa primerov iz II. in predvsem III. skupine) našel v presojevalnih
besedilih ter ugotovil, da sem se občutno (z)motil, za spletno mesto Ekipa.svet.24.si podobnih,
argumentiranih napovedi niti nisem mogel dati. Iz predhodnih ugotovitev sem namreč sklepal,
da bodo zaradi še precej manj začrtane in načrtno naravnane jezikovne rabe ter bolj intenzivne
hibridizacije novinarskih žanrov posamezni aktualizmi na relaciji informativno –
interpretativno še nekoliko bolj neenakomerno razpršeni.
Slika 5.5: Delež aktualizmov iz I. skupine Koroščeve klasifikacije (2005, str. 267) v
poročevalnih in presojevalnih besedilih izbranih prispevkov s spletnega mesta Ekipa.svet24.si

I. skupina aktualizmov
Presojevalna
besedila
5%

Poročevalna besedila
Presojevalna besedila

Poročevalna
besedila
95 %

Kot prikazuje Slika 5.5, se izpisani termini, žargonizmi in strokovni izrazi (I. skupina) v
izbranih prispevkih s spletnega mesta Ekipa.svet24.si skoraj izključno pojavljajo zgolj v
poročevalnih besedilih, kjer najdemo kar 95 odstotkov vseh, medtem ko presojevalna besedila
sestavljajo le pičlih pet odstotkov tovrstnih primerov.
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Domneve, da bomo v izbranih prispevkih spletnega mesta Ekipa.svet24.si našli večinoma le v
primerih besedil informativne zvrsti, so se torej izkazale za pravilne. V glavnem gre za enak
princip kot pri tiskani izdaji, saj želijo novinarji očitno tudi v spletni različici (kljub temu, da
sicer slovi kot jezikovno in stilno mnogo bolj 'odprta' ter predvsem senzacionalistična) z
aktualizirani jezikovnimi sredstvi iz I. skupine ohraniti določen nivo strokovnosti,
profesionalnosti in povezanosti med bralci določene tematike.
Slika 5.6: Delež aktualizmov iz II. skupine Koroščeve klasifikacije (2005, str. 267) v
poročevalnih in presojevalnih besedilih izbranih prispevkov s spletnega mesta Ekipa.svet24.si

II. skupina aktualizmov
Presojevalna
besedila
20 %

Poročevalna besedila

Poročevalna
besedila
80 %

Presojevalna besedila

Podoben trend (gl. Sliko 5.6), le z nekoliko manjšim razhajanjem med obema poloma, se
nadaljuje tudi pri II. skupini aktualizmov, ki jo sestavljajo preimenovanja uradnih nazivov
športnih ekip, klubov in društev. Tudi tukaj se namreč levji delež (80 %) takšnih primerov
nahaja v poročevalnih besedilih izbranih prispevkov s spletnega mesta Ekipa.svet24.si, le petina
(20 %) pa v vsebinah presojevalne narave.
Kot rečeno, prispevki iz žanrov interpretativne zvrsti, kot so razni komentarji, kolumne, članki
ali portreti, novinarjem tradicionalno dopuščajo (bolj) subjektiven pristop poročanja, zaradi
česar bi glavnino aktualizmov iz II. skupine pričakovali predvsem v primerih presojevalnih
besedil, a podobna domneva se je za neresnično izkazala že v časopisu. Splet pa je z vidika
'brisanja' nekaterih meja med ustaljenimi normami rabe jezika, stila, načina in oblik poročanja,
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še precej bolj 'napreden' kot tisk. Tako se skozi zgornje ugotovitve pričakovano kaže izrazito
svobodna jezikovna raba, ki jo prakticirajo novinarji na spletnem mestu Ekipa.svet24.si.
Slika 5.7: Delež aktualizmov iz III. skupine Koroščeve klasifikacije (2005, str. 267) v
poročevalnih in presojevalnih besedilih izbranih prispevkov s spletnega mesta Ekipa.svet24.si

III. skupina aktualizmov

Presojevalna
besedila
38 %

Poročevalna
besedila
62 %

Poročevalna besedila
Presojevalna besedila

Kot je razvidno iz Slike 5.7, se tudi primeri aktualiziranih jezikovnih sredstev iz III. skupine,
ki jo tvorijo pravi aktualizmi, v kar 62 odstotkih nahajajo v poročevalnih besedilih analiziranih
prispevkov, zaradi česar je znotraj interpretativne zvrsti mogoče najti vsega 38 odstotkov
takšnih primerov.
Razhajanje med besedili informativne in interpretativne zvrsti je v primerjavi z II. in predvsem
I. skupino izpisanih aktualizmov sicer precej manjše, a še vedno (kljub temu, da gre za spletni
medij) neznačilno. Pravi aktualizmi med vsemi aktualiziranimi jezikovnimi sredstvi namreč
izražajo največjo mero navdušenja in vzhičenosti, zaradi česar bi jih ob odsotnosti hibridizacije
znotraj novinarskih prispevkov in strogo začrtane jezikovne rabe skoraj izključno pričakovali
v presojevalnih besedilih. Na spletnem mestu Ekipa.svet24.si pa sodeč po izsledkih nikakor ni
tako.
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Slika 5.8: Delež aktualizmov iz vseh treh skupin (I., II. in III.) Koroščeve klasifikacije (2005,
str. 267) skupaj v poročevalnih in presojevalnih besedilih izbranih prispevkov s spletnega mesta
Ekipa.svet24.si

Vse tri skupine aktualizmov SKUPAJ

Presojevalna
besedila
28 %
Poročevalna
besedila
72 %

Poročevalna besedila
Presojevalna besedila

Glede na predhodno ugotovljena razmerja po posameznih skupinah (I., II. in III.) podobno kot
v tiskani izdaji ni nikakršno presenečenje, da je tudi na spletnem mestu Ekipa.svet24.si vsota
deležev vseh treh skupin aktualizmov skupaj (gl. Sliko 5.8) z 72 odstotki krepko na strani
prispevkov informativne zvrsti, medtem ko jih je v presojevalnih besedilih mogoče zaslediti
vsega 28 odstotkov.
Glede na dobljene rezultate opravljene jezikovnostilne analize izbranih prispevkov športnega
časopisa EkipaSN se je torej tudi v primeru spletnega mesta Ekipa.svet24.si pričakovano
izkazalo, da je (še) precej več aktualiziranih jezikovnih sredstev neznačilno v besedilih
informativne zvrsti. Kot že omenjeno, je to predvsem posledica nenačrtne jezikovne rabe in
hibridizacije novinarskih žanrov, ki sta na spletu še nekoliko bolj očitna kot v tiskani izdaji.
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Tabela 5.3: Avtomatizmi iz izbranih prispevkov športnega časopisa EkipaSN, razdeljeni na
poročevalna in presojevalna besedila
Avtomatizmi
Poročevalna besedila
Presojevalna
besedila
po poročanju STA
po besedah
Zahovića
po poročanju vodilnih
iz NK Maribor
Kot je poročala STA
po neuradnih
informacijah
Kot so zapisali na
uradni strani NK
Olimpija

Kot kaže Tabela 5.3 je skupno število avtomatizmov v izbranih prispevkih EkipeSN (v
primerjavi z aktualiziranimi jezikovnimi sredstvi) pričakovano zelo nizko. Od vseh (6) jih je
pet mogoče zaslediti v poročevalnih besedilih, medtem ko je v presojevalnih prispevkih
prisoten le en primer.
Slika 5.9: Delež avtomatizmov v poročevalnih in presojevalnih besedilih izbranih prispevkov
iz športnega časopisa EkipaSN

Avtomatizmi
Presojevalna
besedila
17 %
Poročevalna besedila

Poročevalna
besedila
83 %
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Presojevalna besedila

Če ugotovljeno razmerje ponazorim še z odstotki (gl. Sliko 5.9), avtomatizirana jezikovna
sredstva v izbranih prispevkih EkipaSN z visokimi 83 odstotki prevladujejo v informativni
zvrsti, 17 odstotkov takih primerov pa je znotraj interpretativnih žanrov.
Tabela 5.4: Avtomatizmi iz izbranih prispevkov na spletnem mestu Ekipa.svet24.si, razdeljeni
na poročevalna in presojevalna besedila
Avtomatizmi
Poročevalna besedila

Presojevalna
besedila

Kot poroča STA

po besedah
Zahovića

po naših zanesljivih
informacijah
Iz zanesljivih krogov
blizu vodilnih pri NK
Maribor smo izvedeli
kot poroča STA
Kot so zapisali na
uradni strani NK
Olimpije

Povsem identična slika kot v primeru EkipeSN, se kaže pri izbranih prispevkih s spletnega
mesta Ekipa.svet24.si. Tudi tukaj sem skupno našel zanemarljivih šest primerov
avtomatiziranih jezikovnih sredstev, pri čemer jih je ponovno pet v poročevalnih besedilih,
samo eden pa v presojevalnih žanrih.
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Slika 5.10: Delež avtomatizmov v poročevalnih in presojevalnih besedilih izbranih prispevkov
s spletnega mesta Ekipa.svet24.si

Avtomatizmi
Presojevalna
besedila
17 %
Poročevalna besedila

Poročevalna
besedila
83 %

Presojevalna besedila

Delež avtomatizmov v poročevalnih in presojevalnih besedilih izbranih prispevkov s spletnega
mesta Ekipa.svet24.si (gl. Sliko 5.10) je posledično povsem enak deležu v primeru EkipeSN;
83 % : 17 % v korist informativne zvrsti.
Tabela 5.5: Skupno število akutalizmov iz izbranih prispevkov športnega časopisa EkipaSN,
razdeljeno na poročevalna in presojevalna besedila po Korošcu (2005, str. 267)
Aktualizmi
Poročevalna besedila

Presojevalna besedila

207

101

Iz Tabele 5.5 je razvidno, da je skupno število aktualiziranih jezikovnih sredstev (ne glede na
vrsto aktualizma) v poročevalnih besedilih skoraj dvakrat višje (207) kot v presojevalnih
besedilih (101). Skupno sem v 20 prispevkih iz EkipeSN torej našel 308 primerov aktualizmov.
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Slika 5.11: Delež aktualizmov v poročevalnih in presojevalnih besedilih izbranih prispevkov iz
športnega časopisa EkipaSN po Korošcu (2005, str. 267)

Aktualizmi

Presojevalna
besedila
33 %
Poročevalna
besedila
67 %

Poročevalna besedila

Presojevalna besedila

Vsota 308 aktualizmov v poročevalnih in presojevalnih besedilih 20 prispevkov iz EkipeSN se
z odstotkovnim prikazom (gl. Sliko 5.11) preslika na 67 odstotkov aktualiziranih jezikovnih
sredstev, ki jih je mogoče najti v informativni, in 33 odstotkov v interpretativni zvrsti.
Tabela 5.6: Aktualizmi iz izbranih prispevkov na spletnem mestu Ekipa.svet24.si, razdeljeni na
poročevalna in presojevalna besedila po Korošcu (2005, str. 267)
Aktualizmi
Poročevalna besedila

Presojevalna besedila

150

57

Podobno razmerje (gl. Tabelo 5.6) vseh aktualiziranih jezikovnih sredstev kot v EkipiSN se
kaže tudi v izbranih prispevkih s spletnega mesta Ekipa.svet24.si, kjer aktualizmi vseh vrst
(207) prav tako izrazito prevladujejo v informativni žanrih (150). V interpretativni zvrsti je na
drugi strani skoraj dvakrat manj takšnih primerov (57). Pri tem je vsekakor zanimiva
ugotovitev, da je skupno število izpisanih aktualizmov iz 20 tematsko enakih prispevkov s
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spletnega mesta Ekipa.svet24.si slabo tretjino nižje tistemu v EkipiSN (207 : 308), kar pa je v
veliki meri posledica precej krajših in manj poglobljenih spletnih vsebin.
Slika 5.12: Delež aktualizmov v poročevalnih in presojevalnih besedilih izbranih prispevkov
na spletnem mestu Ekipa.svet24.si po Korošcu (2005, str. 267)

Aktualizmi

Presojevalna
besedila
28 %
Poročevalna
besedila
72 %

Poročevalna besedila
Presojevalna besedila

Slika 5.12 prikazuje porazdelitev vseh aktualizmov v poročevalnih in presojevalnih besedilih
20 prispevkov s spletnega mesta Ekipa.svet24.si. 72 odstotkov takih primerov pripada
poročevalnim besedilom, 28 odstotkov pa presojevalnim besedilom.
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V drugem delu jezikovnostilne analize sem Koroščevo (2005, str. 267) klasifikacijo
aktualizmov iz EkipeSN in Ekipe.svet24.si nadgradil z razdelitvijo G. Červ (2006 in 2008), da
bi ugotovil, kje in kako metafore v poročevalskih besedilih z večkratnim ponavljanjem pogosto
– vsaj delno – izgubljajo status aktualizma in se po svoji funkciji približujejo avtomatizmom
(Červ, 2006, str. 60). V enotno skupino sem uvrstil metafore (z izjemo kreativnih), frazeme in
t. i. metaforične publicizme.
Tabela 5.7: Skupno število aktualizmov, avtomatizmov in publicizmov iz izbranih prispevkov
iz športnega časopisa EkipaSN ne glede na zvrst po klasifikaciji G. Červ (2006 in 2008)
Publicizmi (nekreativne
Aktualizmi

Avtomatizmi

metafore, metaforični
publicizmi in frazemi)

SKUPAJ: 90

SKUPAJ: 6

SKUPAJ: 219

»minus deset«

po poročanju STA

na svoj račun prišli

bežijo na +4

gre vse kot po maslu

blede Štajerce

po poročanju vodilnih iz NK
Maribor
Kot je poročala STA

poraz je prinesel

po neuradnih informacijah

(Po)iskali recept

po začetnem tipanju moči

Kot so zapisali na uradni
strani NK Olimpija
po besedah Zahovića

že odprli penino

so jih prijeli

v ogenj poslal

na trnih

doživel nov udarec

sneg odnesel

oddaljila od območja izpada

na kolena spravila

spustili v odprt boj

so se opekli

otresli začetnega krča
dolgo lomili tekmece
Domžalski niz
zapretil
unovčil prevlado
razpadli
potegnili ročno
obsedel na klopi za rezerve
ga je rešila Olimpija
kirurško natančno
slovenskem prvoligaškem
prizorišču
iščejo izhod iz krize

belo piko
najstrožje kazni
belo točko
delivec pravice
prvim sodnikovim žvižgom
moral predčasno pod prho
s panenko
po uvodnem pisku
pokazal na belo točko
moral predčasno pod prho
panenko
zadnjem sodniškem žvižgu
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kaj ste odnesli

izbrani vrsti

ogrodja ekipe

izbrano vrsto

so stiskali obroč
je bil hiter na sprožilcu
bohotil napis
Rapsodija v rumenem
rumeni vihar pustoši
»zabetonirano zasedbo«
poigravali na plaži
domžalsko rapsodijo
prvi korak
»tajni lokaciji«
»namočil«
Avstralčevim prispevkom
ljubljanske dogodivščine
skočil na vlak
(vlak) drvi
Po turbulentnih dnevih
klavrnem začetku
na stranskem tiru
preizkušnji čez mejo
odločilni korak
peklenskem beograjskem
derbiju
zadnji vagon zadnjega vlaka
se je zbadal
tarča zbadljivk
doživljali udarce
zmago na pladnju
mrežo pozabila zapreti
skočili iz mreže
ščepec priložnosti
bledi Maribor
vrnil med žive
»hrana« za vzdušje
skrili žogo
evropsko vozovnico

izbrane vrste
žogo poslal pod prečko
belo točko
zabije gol
Celjani
Celjanom
Kidričani
Celjani
rdeče-bele
Rumeno-modra obramba
hrvaški čuvaj mreže
Kidričanov
Zeleno-beli
Krčani
Ankarančani
Krčani
Primorci
Kranjčanov
drugoligašu
Ankarančani
Novogoričani

Reprezentančni akciji

zeleno-belih

prevetritev zasedbe
razbila
prebudila
odlična popotnica pred
reprezentančno akcijo
trenerski kilometrini
Štiri v vrsti

zmaji
vijoličasti
Varovanci Darka Milaniča
aktualni slovenski prvaki

Sinjemodri
štirikratni prvaki
Kidričani
rdeče-bele
sinjemodri
Strokovnjak iz Štor
Fantje v rumeni opravi
dvakratnih prvakov
domači čuvaj mreže
Makedonski virtuoz
štajerski prestolnici
vijoličastega kluba
Ljudskega vrta

graška zasedba
primorskega strokovnjaka
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kalvarijo vseh kalvarij
začetek čisto pravega
prostega pada
svetinja
bog
božji sin
vijol'čna bolezen
vijol'čni slepoti
beg v vijol'čni svet
zas*al
kupim stališče
brezdušnega napadala
v službi dodatnega odpiranja
ran
donosno medijsko slavo
na plečih stiske lastnega
novinarja
Vzdušje bi moralo vladati
razmišljali o idili
na izpraznjeno mesto sedel
fantazijski svet
še živ spomin
položilo na dušo
»zaščitimo gnezdo«
ranjena zver
»nabrušeno Olimpijo«
ranjeni nasprotnik
pustiti na klopi
prvoligaški sceni

prestolnici
aktualnih prvakov
Vijoličasti
hrvaškemu strokovnjaku
dvakratnih prvakov
kapetan zmajev
štajerskim rivalom
vijoličasti
pod Kalvarijo
vijoličasti
vijoličastem dresu
stožiško zelenico
Viole
Green Dragonsi
ljubljanskih Stožicah
Ljubljančani
večnima rivaloma
ljubljanskega kluba
Hrvaški strokovnjak
največjemu tekmecu
zmaji
Mariborčane
vijoličasti
zmaji
Ljubljančani
varovanci Darka Milaniča
svojih varovancev
Ljubljančani
Domžalčani
Rumeni
Velenjčani
Zeleno-črni
knapi
strateg rumenih
Domžalčani
Rumenim
knapi
Zmaji
zmaji
privrženci zeleno-belih
gorenjska zelenica
zeleno-beli
zmaji
kranjskega kluba
zmaji
štajerski prestolnici
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mestu ob Dravi
vijoličastih
vijoličasti
Milaničeve varovance
mariborski strateg
knapa
možje v vijoličastem
vijoličastimi
Krčani
drugoligaša
primorski strokovnjak
zmaji
Ljudskem vrtu
njegova četa
Ljubljančani
Zmaji
velikim rivalom
največjim rivalom
zmaji
zmaji
stoženško zelenico
jih je odpravila
Se bosta udarili
okusili slast zmage
silovito sprožil
narekovali ritem
ogrozili njihova vrata
v ogenj poslal
vajeti v svojih nogah
so se udarili
Večnim derbijem
večni derbi
večnem derbiju
večni derbi
derbi
ne gre odpisati
večni derbi
spopadom večnih rivalov
večnih derbijev
Derbija
večnim derbijem
derbi
udarila večna rivala
večni derbi
večnem derbiju
večnem derbiju
potegniti vzporednice
pod taktirko
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večnem derbiju
Derbijem
Večnem derbiju
v bitki za lovoriko
veliki slovenski derbi
večnim derbijem
zmagoviti niz
boja za naslov prvaka
sive lase povzroča
»potegnil za jezik«
pobira drobtinice
vlada zatišje
Zatišje pred viharjem
gledan po strani
bitka za prvaka
vročega obračuna
vročih obračunov
lovijo zadnji vlak
lovili zadnji vlak
Brez dlake na jeziku
ni držal fige v žepih
ujela v mrežo
bitka za prvaka
umiranja v lepoti
zatresli mreže
narekovati ritem
roko na srce
popeljala do zmage
boju za obstanek
večnim derbijem
večnim derbijem
večna derbija
derbi
derbijem, večnem derbiju
pokalnih derbijih
večnega derbija
večnim derbijem
večnim derbijem
ostajajo v ritmu za prvaka
iz hlač stresli
teče v ritmu za prvaka
v ritmu za prvaka
v ritmu za prvaka
v ritmu za prvaka
Vijol'čna ljubezen
Vijol'čna ljubezen
vijol'čna ljubezen
za mišjo dlako
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nalil čistega vina
z roko na srcu
šli smo do konca
prišli do konca
prek trupel
duhove navijačev buri
pihali v isti rog
gledajo postrani
na različnih bregovih
bolje vrabec v roki kot golob
na strehi
rušiti vse pred sabo

S klasifikacijo G. Červ (2006 in 2008), ki obravnava razaktualizacijo predvsem I. in II. skupine
aktualiziranih jezikovnih sredstev po Korošcu (2005, str. 267), ki zaradi »večkratnega
ponavljanja izgubljajo status aktualizmov in se po svoji funkciji približujejo avtomatizmom«
(Červ, 2006, str. 60), se je število aktualizmov v 20 izbranih prispevkih športnega časopisa
EkipaSN znižalo za več kot dvakrat; s 308 na 90. Vsota vseh avtomatiziranih jezikovnih
sredstev ostaja nespremenjena (šest), Tabela 5.7 pa z dodatnim, tretjim stolpcem prikazuje
število vseh publicizmov (219), med katere spadajo vse izpisane metafore (z izjemo kreativnih),
metaforični publicizmi in frazemi.
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Slika 5.13: Delež aktualizmov, avtomatizmov in publicizmov iz izbranih prispevkov iz
športnega časopisa EkipaSN ne glede na zvrst po klasifikaciji G. Červ (2006 in 2008)

Aktualizmi, avtomatizmi in publicizmi
EkipaSN

Aktualizmi
29 %
Aktualizmi

Publicizmi
69 %

Avtomatizmi
2%

Avtomatizmi
Publicizmi

Slika 5.13 prikazuje končni razrez vseh stilno zaznamovanih jezikovnih sredstev iz 20 izbranih
prispevkov EkipeSN. Večino besed, besednih zvez in delov stavkov po klasifikaciji G. Červ
(2006 in 2008) predstavljajo publicizmi (69 %), sledijo aktualizmi (29 %) in zelo slabo
zastopani avtomatizmi (2 %).
Tabela 5.8: Skupno število aktualizmov, avtomatizmov in publicizmov iz izbranih prispevkov
na spletnem mestu Ekipa.svet24.si ne glede na zvrst po klasifikaciji G. Červ (2006 in 2008)
Publicizmi (nekreativne
Aktualizmi

Avtomatizmi

metafore, metaforični
publicizmi in frazemi

SKUPAJ: 55

SKUPAJ: 6

SKUPAJ: 157

V Mariboru spet -4

Kot poroča STA

pripisal zasluge

pričarali

po naših zanesljivih
informacijah
Iz zanesljivih krogov blizu
vodilnih pri NK Maribor
smo izvedeli
kot poroča STA

»potegnil za jezik«

majstor
Namočil
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pobira drobtinice
gledan po strani

»namočil«
ljubljanske pustolovščine
skočil na vlak
drvi proti naslovu
velikih in varnih deset točk

Kot so zapisali na uradni
strani NK Olimpije
Kot poroča STA

lovijo zadnji vlak

po besedah Zahovića

Brez dlake na jeziku
brez dlake na jeziku
na kolena spravil

»vrgel med leve«

odločilni korak

kupim stališče

del štajerske ekspedicije

za mišjo dlako

»sunili«

nalil čistega vina

nov korak

prek trupel

vroče

duhove buri

iztržiti
utišal vse kritike

najstrožjo kazen
roba kazenskega prostora

padel Maribor

najstrožjo kazen

so se znesli
ga je rešila Olimpija
kirurško natančno
mojstrski zadetek
ga je odrezal
Brez ovinkarjenja
»prestopno akcijo«
prihajajo reševat sezono
unovčil
beži
reprezentančni akciji
»podaljšani« žogi
osrčje kazenskega prostora
obsedel na klopi za rezerve
imel žogo »na glavi«
svetinja
bog
božji sin

bele točke
kazenskem prostoru
kazenskem prostoru
najstrožjo kazen
roba kazenskega prostora
kazenskem prostoru
najstrožje kazni
bele točke
kazenskem prostoru
stresli vratnico
stresel prečko
Panenka
živega zidu
roba kazenskega prostora
kazenski prostor
roba kazenskega prostora
živi zid
zabije gol

vijol'čna bolezen
vijol'čni slepoti
beg v vijol'čni svet
zas*al
prebudila
popeljala do zmage
brezdušnega napadala
v službi dodatnega odpiranja
ran
donosno medijsko slavo

Celjani
Kidričani
Celjane
Kidričane
Celjani
Celjanov
Celjani
Kidričani
Celjani
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na plečih stiske lastnega
novinarja
Bomba iz Krškega
veliki Maribor
vlada idila
veličastnem uspehu
novega šefa
izpraznjeno mesto
dvigovanju moštvenega
duha
pustiti na klopi

Kranjčane
zeleno-beli
Izbranci Igorja Bišćana
Kranjčani
Ljubljančani
Velenjčane
Krčani
Krčani
Ankarančani
Krčani
Kranjčanov
Kidričani
Goričani
Domžalčani
Kidričani
izbranci Simona Rožmana
vijoličastega kluba
zeleno-belih
Vijoličastih
zmaji
mariborskega vezista
vijoličasti
romunski vezist
član zmajev
Mariborčani
tekmecu iz Ljubljane
Kapetan zmajev
Reprezentant iz Maribora
Stožicah
ljubljanskemu prvoligašu
večnima tekmecema
Ljubljančani
Stožicah
strateg zmajev
Ljudskem vrtu
Green Dragonsi
ljubljanskih Stožicah
Ljubljančani
trener vijoličastih
zeleno-beli
vijoličastih
Ljubljančani
Mariborčani
Ljubljančanih
Štajerci
mariborski čuvaj mreže
Ljubljančani
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Mariborčani
Domžalčane
rumeni
vijoličastimi
Domžalčani
Ljubljančanom
Mariborčani
zmajev
štajerski prestolnici
mestu ob Dravi
vijoličastih
vijoličasti
Milaničeve varovance
mariborski strateg
knapa
vijoličastimi
vijoličasti
Primorec
Velenjčani
Ljudskem vrtu
Posavski prvoligaš
vijoličastimi
Krčani
Primorski strokovnjak
sprožil
sprožil
vlada zatišje
zatišje pred viharjem
Okusili slast zmage
bitka za prvaka
Ali spiš mirno
ogrozil
ogroziti
rušijo vse pred seboj
človek brez dlake na jeziku
Veliki slovenski derbi
bitki za naslov prvaka
bitki
večni derbi
nesrečno roko
večnem derbiju
poslal žogo v gol
postavil končni izid
večnem derbiju
večni derbi
Večni derbi
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derbiju
veliki derbi
derbiju
derbijem
umirjali strasti
derbiji
sprožili
Derbijem
ogrozili vrat
ogrozili vrata
strel v okvir vrat
Vijol'čna ljubezen
Vijol'čna ljubezen
Vijol'čna ljubezen
z roko na srcu
z roko na srcu
šli smo do konca
prišli do konca
pravo malo senzacijo
boju za obstanek

Podobno kot v primeru EkipeSN sem s pomočjo klasifikacije G. Červ (2006 in 2008) ugotovil,
da se je število aktualizmov v 20 izbranih prispevkih s spletnega mesta Ekipa.svet24.si
pričakovano občutno znižalo, in sicer z 207 na vsega 55. Vsota vseh avtomatiziranih jezikovnih
sredstev ostaja nespremenjena in posledično identična (šest) kot v EkipiSN, Tabela 5.7 pa z
dodanim stolpcem prikazuje skupno število publicizmov (157), med katere spadajo vse izpisane
metafore (z izjemo kreativnih), metaforični publicizmi in frazemi.
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Slika 5.14: Delež aktualizmov, avtomatizmov in publicizmov iz izbranih prispevkov na
spletnem mestu Ekipa.svet24.si ne glede na zvrst po klasifikaciji G. Červ (2006 in 2008)

Aktualizmi, avtomatizmi in publicizmi
Ekipa.svet24.si

Aktualizmi
25 %
Aktualizmi

Publicizmi
72 %

Avtomatizmi
3%

Avtomatizmi
Publicizmi

Enako kot v primeru športnega časopisa EkipaSN, je tudi iz 20 izbranih prispevkih s spletnega
mesta Ekipa.svet24.si mogoče ugotoviti, da je skupni delež vseh stilno opaznih jezikovnih
sredstev (gl. Sliko 5.14) v večinski meri (72 %) sestavljen iz publicizmov, točno četrtina je
aktualizmov (25 %), v najmanjšem obsegu pa ga tvorijo avtomatizmi (3 %).

5.4 Poglobljena intervjuja
V uredništvu športnega dnevnika EkipaSN sem izvedel dva poglobljena intervjuja, in sicer z
novinarjem Andrejem Miljkovićem, ki večinoma skrbi za pisanje prispevkov na temo
nogometa, ter namestnikom odgovornega urednika Gorana Obreza, Jurijem Završnikom, prav
tako stalnim članom aktualne novinarske redakcije.
Miljković uvodoma našteje glavne razlike med tiskano izdajo EkipeSN in spletno različico
Ekipa.svet24.si iz vsebinskega, jezikovnega in stilnega vidika. Trdi, da bi razlike težko bile
večje, pri čemer je presečna množica minimalna, saj da splet iz tiskane izdaje vzame le najbolj
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odmevne kolumne, najbolj izpostavljene intervjuje in najbolj ekskluzivna razkritja (Miljković,
osebni intervju, 2018, 20. maj)1:
Kar zadeva preostanek vsebine, tisk stremi k jezikovni bogatosti, k analitičnemu in
interpretativnemu pristopu, k izrazito zahtevnejši publiki. Pravzaprav skuša biti najbolj
poglobljena in kakovostna interpretacija športnega dogajanja. Splet je drugi pol, saj smo
ugotovili, da vse med poloma ne pritegne bralcev ne na spletu ne v tisku, saj se izgubi v
povprečju dogajanja in povprečju vsebin. Drugi pol pa pomeni enostaven jezik, celo pretirano
udarno podajanje, odsotnost interpretacije in analize, zgolj bombardiranje z instant dogodki,
fotografijami, posnetki, objavami na družabnih omrežjih.

Po njegovih izkušnjah so razlike v delovnem procesu za časopis od pisanja prispevkov za
spletni portal velikanske. Na vprašanje, kako je prispevke treba prilagajati za objavo na eni
oziroma drugi platformi, odgovarja, da je splet zgolj platforma za kroženje vseprisotnih novic
o sprotnem dogajanju, medtem ko je to lahko zgolj iztočnica za interpretativne vsebine v tisku
(Miljković, osebni intervju, 2018, 20. maj):
Razlika je celo tako zelo velika, da se, če se slučajno obojnega loteva isti človek, mora povsem
spremeniti, skorajda filmsko. Iz 'superjunaka v zlikovca', če sem zelo metaforičen in zelo
slikovit. Enako velja za prilagajanje prispevkov z izjemo tistih zgornjih nekaj odstotkov
(največje 'ekskluzive', najboljši intervjuji, kolumne, reportaže …) vsebin, ki tako v tisku kot
na spletu najboljše rezultate dajo v povsem identični obliki. Kar je zelo zanimivo. Vsaj zame
(smeh).

Bistvene kriterije za kvaliteten novinarski prispevek je po neposrednem in odkritem mnenju
Miljkovića pri Ekipi mogoče najti zgolj v časopisu, ne pa tudi na spletnem mestu (Miljković,
osebni intervju, 2018, 20. maj):
Ni jih mogoče najti v obeh formatih. Razen pri že prej izpostavljenih primerih, ko odmeven
tiskani presežek gre na splet z namenom dosega širše publike. Sicer pa splet ne stremi h
kvaliteti, temveč izključno k branosti in odmevnosti. Ne za vsako ceno, jasno, laži in
izmišljotine ne pridejo v poštev. Sicer pa je edini kriterij doseg. Kar ljudje najbolj želijo, to
dobijo. To v bistvu sploh ni več novinarstvo, spletni portali so predvsem prek družabnih
omrežij postali nekaj drugega.

Po njegovih besedah se v uredništvu z načrtno izbiro oziroma rabo stilno opaznih jezikovnih
sredstev v prispevkih ukvarjajo zgolj in samo na spletu, sploh na družbenih omrežjih.
»Tam je jasno, da nekatere figure pritegnejo. Sploh na družabnih omrežjih. Senzacionalizmi in
celo velike črke pri tem niso izjema, dokazano je njihov doseg zelo dober. Žal« (Miljković,
osebni intervju, 2018, 20. maj).

1

Transkript intervjuja je na voljo v prilogi C.
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Število aktualiziranih jezikovnih sredstev naj bi v obeh različicah bilo pretežno enako, le da sta
razloga za to različna.
»V tisku želi biti novinar s tem čim bolj originalen in domiseln, na spletu pa ustvarjalec vsebin
čim bolj opazen; nekako podobno kot lutka v izložbi« (Miljković, osebni intervju, 2018, 20.
maj).
Miljković pove, da aktualizirana jezikovna sredstva v besedilih uporabljajo predvsem z
namenom poživljanja in izogibanja ponavljanju posameznih besed ali besednih zvez. Na drugi
strani misli, da je v obeh različicah mogoče najti sorazmerno podobno število avtomatiziranih
jezikovnih sredstev.
»Stanje je po mojem mnenju načeloma sorazmerno. Enostavno nimamo razlogov, iz katerih bi
omenjena jezikovna sredstva v tisku uporabljali pogosteje kot na spletu ali 'vice versa'«
(Miljković, osebni intervju, 2018, 20. maj).
Pogostost rabe stilno opaznih jezikovnih sredstev po njegovem prav tako bistveno ne vpliva na
vsebinske razlike v obeh medijskih formatih, da pa zato bolj vpliva na specifično izoblikovan
in značilen stil pisanja posameznega novinarja.
»Kar je tudi prav; saj kot medij nočemo biti le še en 'papagaj' v vrsti, ki stalno reproducira ene
in iste vsebine in jih niti ustrezno ne 'prepakira', kaj šele ustvari nekaj izvirnega, svojstvenega.
Vsaj v tiskani različici ne, pri spletu je vse skupaj nekoliko težje izogibno« (Miljković, osebni
intervju, 2018, 20. maj).
Za konec poda še svoj pogled o tem, katera različica je po njegovem mnenju vsebinsko
bogatejša in/ali jezikovno ustreznejša.
»Absolutno ni primerjave; dan in noč v korist tiska. Na obeh 'frontah'« (Miljković, osebni
intervju, 2018, 20. maj).
Završnik na drugi strani deli podobno mnenje, da sta tiskana EkipaSN in spletna različica
Ekipa.svet24.si iz vsebinskega, jezikovnega in stilnega vidika popolnoma različna
informacijska kanala, ki posledično tudi delujeta povsem ločeno.
»V časopisu so članki bolj poglobljeni, analitični in tudi raziskovalni, medtem ko je na spletu
prva stvar informacija, in to čim hitrejša. Na spletu je tudi slog popolnoma drugačen, saj je bolj
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senzacionalističen, da na »prvo žogo« pritegne oziroma povleče čim več bralcev« (Završnik,
osebni intervju, 2018, 1. junij)2.
Po Završnikovih besedah se bistvene razlike v delovnem procesu na obeh platformah kažejo
predvsem v rezultatu, da so spletni prispevki predvsem krajši in opremljeni z bolj 'golim'
jezikom. Pri časopisu je, kot pravi, delovni proces ustaljen; od sestanka, določitve tem, do
večerne izvedbe.
»Za splet pa novice nastajajo sproti, po inerciji, večinoma povsem spontano. Odvisno, kaj
udarnega se pač zgodi« (Završnik, osebni intervju, 2018, 1. junij).
Trdi, da je v njihovem uredništvu kvalitetne prispevke moč najti 'na obeh frontah', saj da je
bistven kriterij za to podajanje informacij na tak ali drugačen način.
»Časopis ima svoj krog bralcev, splet pa svojega. Bralci časopisa najdejo v časopisu
informacijo prilagojeno njim, na spletu pa prilagojeno njim. In glede na odziv, so na obeh
informacijskih platformah članki kvalitetni. Ravno iz tega razloga ne bi rekel, da so časopisni
prispevki nujno bolj kvalitetni od tistih na spletu« (Završnik, osebni intervju, 2018, 1. junij).
Završnik dodaja, da se v njihovem uredništvu z izbiro oziroma rabo stilno opaznih jezikovnih
sredstev v prispevkih nikakor ne ukvarjajo načrtno – niti v časopisu niti na spletu. Bistvena
razlika naj bi bila le v tem, da na spletu preprosto dopuščajo več svobode. Prav tako naj bi tam
bilo mogoče najti več aktualiziranih jezikovnih sredstev.
»Predvsem zaradi dejstva, da so novice namenjene mlajši ciljni publiki in je posledično tudi
jezik tako prilagojen. Takšna in drugačna jezikovna sredstva sicer uporabljamo večinoma z
namenom poživljanja in izogibanja ponavljanju, definitivno. Brez tovrstnih sredstev namreč
hitro postaneš preveč enoličen« (Završnik, osebni intervju, 2018, 1. junij).
Tudi, ko je govora o pogostejši rabi avtomatiziranih jezikovnih sredstev, naj bi po besedah
namestnika odgovornega urednika prednjačil splet.
»Že zaradi tega, ker je prispevkov številčno več, pa tudi teksti niso toliko poglobljeni in ima
novinar manj časa za pisanje. Kot že povedano, pa je cilj čim prej posredovati čim bolj sveže,
udarne informacije« (Završnik, osebni intervju, 2018, 1. junij).

2

Transkript intervjuja je na voljo v prilogi Č.
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Končno doda še mnenje, da pogostost uporabe stilno opaznih jezikovnih sredstev bistveno ne
vpliva na vsebinske razlike v obeh medijskih formatih, vpliva pa po njegovem na določen stil,
način, na katerega so informacije upovedene, kar pa naj bi bilo različno od novinarja do
novinarja in njegovih slogovnih preferenc ter posebnosti. Vsebinsko bogatejša in jezikovno
ustreznejša različica je nedvomno tiskana različica, še zaključuje.
»Zagotovo so to članki v časopisih, ker jim posvetimo tudi bistveno več pozornosti. Gre za
mnogo bolj kompleksen in načrtovan delovni proces v primerjavi s spletom, kjer je vse skupaj
bolj spontano in nenadno« (Završnik, osebni intervju, 2018, 1. junij).

5.5 Anketni vprašalnik
Na anketni vprašalnik, izveden med bralci športnega časopisa EkipaSN oziroma spletnega
mesta Ekipa.svet24.si, sta skupno odgovorila 102 anketiranca, od tega 72 moških (71 %) in 30
žensk (29 %). Izmed vseh sodelujočih jih je velika večina, 85 (83 %), starih med 21 in 40 let,
devet (9 %) je starih 20 let ali manj, pet (5 %) med 41 in 60 let, trije (3 %) pa 61 let ali več (gl.
Sliko 5.15), pri čemer 95 (93 %) anketirancev kot najvišjo doseženo formalno izobrazbo navaja
najmanj zaključeno srednjo šolo, medtem sedem posameznikov (7 %) ne dosega srednješolske
izobrazbe.
Slika 5.15: Razvrstitev anketirancev glede na njihovo starost

Na vprašanje, ali ste kdaj brali športni časopis EkipaSN ali spletno stran Ekipa.svet24.si, jih je
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dobra polovica, 58 (57 %), odgovorila z oboje, devet (9 %) jih bere samo časopis, 35 (34 %) pa
le spletno stran.
Slika 5.16: Ali ste kdaj brali/berete športni časopis EkipaSN ali spletno stran Ekipa.svet24.si?

Med glavnimi razlogi (gl. Sliko 5.16), zakaj posamezniki (9) berejo samo časopis (ne pa tudi
spletne strani), si prvo mesto delita vnaprej podana odgovora 'ker že na splošno raje berem
časopise' (3; 33 %) in 'ker so prispevki bolj poglobljeni in kvalitetni' (3; 33 %). Eden (1; 11 %)
navaja, da zato, 'ker se mu zdi bolj kredibilen v primerjavi s spletno stranjo', dva (2; 22%) pa
pod kategorijo 'drugo', 'zaradi potreb študija' (1) oziroma 'ker nisem vedel za spletno stran' (1).
Izmed devetih posameznikov, ki berejo samo časopis, jih spletno stran pozna pet (56 %),
medtem ko je štirje (44 %) ne.
Slika 5.17: Glavni razlogi, zakaj nekateri anketiranci berejo samo časopis

Na drugi strani med glavnimi razlogi (gl. Sliko 5.17), zakaj posamezniki (35) berejo samo
spletno stran (ne pa tudi časopisa), prevladuje predlagan argument 'ker je dostopnejša,
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brezplačna in bolj domača' z 29 oddanimi glasovi (83 %), sledi 'zaradi interaktivnosti,
ažurnosti in dodatnih (multimedijskih) vsebin' s petimi odgovori (14 %) in enim (3 %) pod
kategorijo 'drugo' (posameznik ni konkretno opredelil, kaj naj bi to bilo), medtem ko nihče
izmed teh ni prepričan, da so 'prispevki bolj poglobljeni in kvalitetni' kot v časopisu. Pri tem jih
35, ki berejo samo spletno stran, časopis pozna 25 (71 %), medtem ko ga 10 (29 %) ne.
Slika 5.18: Glavni razlogi, zakaj nekateri anketiranci spremljajo samo spletno stran

Na vprašanje, katera izdaja vam je ljubša, jih je izmed 58 vprašanih polovica, 29 (50 %),
odgovorilo s 'tiskana', 7 (12 %) s 'spletna', 22 (38 %) pa nima ljubše izdaje. Izmed 36 vprašanih,
zakaj jim je v primerjavi s spletno izdajo ljubša tiskana, prevladujejo predvsem argumenti v
slogu, ker je 'manj senzacionalistična', 'manj rumenega tiska', 'bolj kredibilna', 'bolj pregledna
in enostavna' in 'ker je to moja navada' (za vse argumente gl. Tabelo 5.9).
Tabela 5.9: Razlogi, zakaj je nekaterim anketirancem tiskana izdaja ljubša od spletne
Q7

Zakaj vam je ljubša?
Odgovori
Frekvenca Odstotek Veljavni Kumulativa
ker je manj senzacionalistična,
1
1%
3%
3%
bolj poglobljeni prispevki,
kvalitetnejša vsebina in jezikovno
bolj ustrezna.
bolj kakovostna
1
1%
3%
6%
ker mi je pregled strani "usput"
1
1%
3%
8%
varianta ko brskam po internetu
več kredibilnih člankov.
1
1%
3%
11 %
dostopnejša
1
1%
3%
14 %
zaradi bolj razdelanih prispevkov.
1
1%
3%
17 %
ker je kakovostnejša vsebina
1
1%
3%
19 %
manj tračev
1
1%
3%
22 %
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ker je spletna preveč
senzacionalistično obarvana.
ker že na splošno raje berem
časopise.
občutek držanja časopisa
ker ne kupujem časopisa.
manj senzacionalistična.
otrok interneta;)
navada
ne vem
zaradi preganjanja dolgčasa, ko
sem na kavi
boljši občutek ob branju časopisa.
splet ima veliko boljše in bolj
zanesljivejše vire kot je spletna
stran EkipeSN.
bistveno bolj analitična in
strokovna.
staromoden sem, raje berem
klasične časopise ob kavi :)
več novic
manj rumena.
ker je spletna izdaja na nivoju
vrtca in rumenega tiska ZDA.
manj rumenega tiska
manj senzacionalizma
ker je bolj obširna
dostopnejša, časopisni papir me
skomina
mnogo manj senzacionalistična
manj senzacionalistična.
bolj kredibilne in manj
senzacionalistične zgodbe.
navada, pregledneje, približno
veš kje je kaj
raje imam tiskane medije.
pregledna in enostavna
še vedno preferiram tiskano
besedo pred digitalno
raje imam "tiskano" besedo, bolj
relevantna.
cuz it's more handy
Veljavni Skupaj

1

1%

3%

25 %

1

1%

3%

28 %

1
1
1
1
1
1
1

1%
1%
1%
1%
1%
1%
1%

3%
3%
3%
3%
3%
3%
3%

31 %
33 %
36 %
39 %
42 %
44 %
47 %

1

1%

3%

50 %

1

1%

3%

53 %

1

1%

3%

56 %

1
1
1

1%
1%
1%

3%
3%
3%

58 %
61 %
64 %

1
1
1
1

1%
1%
1%
1%

3%
3%
3%
3%

67 %
69 %
72 %
75 %

1
1
1

1%
1%
1%

3%
3%
3%

78 %
81 %
83 %

1

1%

3%

86 %

1
1
1

1%
1%
1%

3%
3%
3%

89 %
92 %
94 %

1

1%

3%

97 %

1
36

1%
35 %

3%
100 %

100 %

Izmed vseh vprašanih (102) je na vprašanje, 'ali ste med branjem kdaj pozorni na novinarjevo
izbiro jezikovnih sredstev?', 79 posameznikov (77 %) odgovorilo pritrdilno (DA) in 23
posameznikov (23 %) negativno (NE). Pri tem 67 posameznikom (66 %) meni, da so izbrana
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jezikovna sredstva v besedilih 'načrtna', šest (6 %) jih je prepričanih, da so 'naključna', četrtina,
25 (25 %), o tem ni nikoli sploh razmišljala. Štirje (4 %) so ostali neopredeljeni (gl. Sliko 5.18).
Slika 5.19: Odgovori anketirancev na vprašanje, ali so izbrana jezikovna sredstva v besedilih
naključna ali načrtna

Izmed vseh vprašanih (102) je dobra polovica, 59 (58 %) prepričanih, da je ključna funkcija
aktualiziranih jezikovnih sredstev oz. aktualizmov v besedilu 'pritegnitvena, vplivanjska', 37
(36 %) je mnenja, da gre praviloma zgolj za 'izogibanje ponavljanju in popestritev', dva (2 %),
da pri tem prevladuje 'estetska funkcija', štirje (4 %) pa da 'izbrana jezikovna sredstva nimajo
posebne funkcije' (gl. Sliko 5.19). Prav tako 8 % vprašanih meni, da je raba aktualizmov
pogostejša, bolj opazna v tiskani izdaji, 65 % pa je prepričana, da slednje bolj drži za spletno
stran. Dobra četrtina (27 %) razlike ne opazi. Med vsemi vprašanimi je 27 % prepričanih, da je
raba avtomatizmov pogostejša, bolj opazna v tiskani izdaji, 30 % pa, da to velja za spletno stran.
Kar 43 % razlike ne opazi.
Slika 5.20: Ključne funkcije aktualiziranih jezikovnih sredstev v besedilu

Izmed vseh anketiranih (102) so na vprašanje 'kaj je po vašem mnenju pomembno za kvaliteten
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novinarski prispevek? (1 – sploh ni pomembno, 5 – zelo pomembno)' glede na posamezne,
predlagane kriterije, anketiranci v povprečju odgovarjali precej visoko, in sicer: 'jezikovna
ustreznost' (4,5), 'slog, stil pisanja' (4,4), 'kredibilnost virov informacij' (4,7), 'čim več novih
informacij' (4,2) in 'bogata vsebina' (4,2). Iz slednjega gre sklepati, da prav vsem predlaganim
kriterijem, ki so pomembni za kvaliteten novinarski prispevek, dajejo precej 'veliko težo' (gl.
Sliko 5.20).
Slika 5.21: Kriteriji za kvaliteten novinarski prispevek

Na vprašanje, 'katera izdaja se vam zdi vsebinsko bogatejša?', jih 63 % meni, da tiskana, 23 %
spletna, 15 % pa je prepričanih, da med obema izdajama vsebinsko ni razlike. Na drugi strani,
jih 68 % meni, da je 'jezikovno in stilno ustreznejša' izdaja tiskana, 9 % je nasprotno prepričana,
da je to značilno ravno za spletno, 23 % med obema formatoma v tem pogledu ne opazi
bistvenih razhajanj (gl. Sliko 5.21).
Slika 5.22: Jezikovno in stilno ustreznejša izdaja
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5.6 Interpretacija rezultatov
Rezultati jezikovnostilne analize skupno 40 izbranih prispevkov (20 iz športnega časopisa
EkipaSN, 20 s spletnega mesta Ekipa.svet24.si) so uvodoma prinesli nepričakovano neskladje
z mojim začetnim predvidevanjem, da bom več aktualiziranih jezikovnih sredstev kot v
dnevniku EkipaSN našel na spletnem mestu Ekipa.svet24.si, zaradi česar svojo prvo hipotezo
zavračam.
Izkazalo se je namreč ravno nasprotno, da je število aktualizmov po Koroščevi klasifikaciji
(2005, str. 267) v vseh spletnih besedilih ne glede na zvrst z 207 izpisi konkretno nižje kot v
tiskani izdaji, kjer vsota vseh tovrstnih primerov znaša 308. Pri tem, kot že omenjeno, velja
upoštevati razliko v dolžini prispevkov obeh izdaj, saj so tisti v časopisu v veliki večini občutno
daljši, bolj poglobljeni in razdelani od tematsko enakih spletnih vsebin, zaradi česar je razmerje
posledično precej bolj primerljivo, kot se morda zdi na prvi pogled.
Intervjuja, ki sem ju izvedel v uredništvu Ekipe z nogometnim novinarjem Andrejem
Miljkovićem in namestnikom odgovornega urednika Jurijem Završnikom, moji prvi hipotezi
zaradi nestrinjanja vprašanih niti nista prinesla neke dodane vrednosti. Miljković trdi, da naj bi
število aktualiziranih jezikovnih sredstev v obeh izdajah bilo pretežno enako in se po pojavnosti
naj ne bi bistveno razlikovalo med spletom in časopisom.
»V tisku želi biti novinar s tem čim bolj originalen in domiseln, na spletu pa ustvarjalec vsebin
čim bolj opazen; nekako podobno kot lutka v izložbi« (Miljković, osebni intervju, 2018, 20.
maj).
Na drugi strani Završnik poudarja, da večja svoboda (avtorja) na spletu posledično prinaša tudi
pogostejšo rabo aktualizmov.
»Predvsem zaradi dejstva, da so novice namenjene mlajši ciljni publiki in je posledično tudi
jezik tako prilagojen. Takšna in drugačna jezikovna sredstva sicer uporabljamo večinoma z
namenom poživljanja in izogibanja ponavljanju, definitivno. Brez tovrstnih sredstev namreč
hitro postaneš preveč enoličen« (Završnik, osebni intervju, 2018, 1. junij).
Kljub vsemu sem hipotezo dodatno preveril še z anketnim vprašalnikom bralcev EkipeSN
oziroma Ekipe.svet24.si, s pomočjo katerih sem za razliko od poglavitnih izsledkov intervjujev,
prišel do mnogo bolj enotnih odgovorov. Po njihovih izkušnjah je v skladu z zastavljeno
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hipotezo na spletnem mestu mogoče zaslediti več aktualiziranih jezikovnih sredstev kot v
tiskani izdaji.
Slika 5.23: V kateri izdaji se vam zdi raba aktualizmov pogostejša, bolj opazna?

Druga hipoteza je v glavnem predpostavljala, da so aktualizirana jezikovna sredstva zaradi
poglavitne funkcije poživljanja/popestritve besedila v obeh izdajah prisotna v razmeroma
enakem obsegu tako v informativnih kot interpretativnih besedilih. Sodeč po izsledkih
jezikovnostilne analize s pomočjo Koroščeve klasifikacije aktualizmov v tri skupine glede na
krepitev stilotvornega sredstva od najšibkejše k najkrepkejši stopnji opaznosti (2005, str. 267),
to ne drži niti za tiskano niti za spletno različico, zato tudi drugo hipotezo zavračam.
Pri obeh gre namreč za presenetljivo prevlado aktualizmov v prispevkih informativne narave.
V športnem časopisu EkipaSN je tako v poročevalnih besedilih mogoče najti skoraj dvakrat
toliko aktualiziranih jezikovnih sredstev (207) kot v presojevalnih besedilih (101), medtem ko
se podoben trend s še bolj enostranskim razmerjem 150 : 57 kaže v primerih spletnega mesta
Ekipa.svet24.si. Kot že zapisano, je to najverjetneje posledica nenačrtne jezikovne rabe in
prakticiranja hibridizacije novinarskih žanrov v tisku in na spletu, pa tudi težnje po tem, da je
prav v informativnih besedilih treba zrahljati stilno nevtralnost z ne preveč aktualiziranimi
prvinami II. skupine, ki je športnim naslovnikom pričakovana. Na drugi strani se je moje
predvidevanje, da bom našel največ preimenovanj in pravih aktualizmov, najmanj pa terminov,
žargonizmov in strokovnih izrazov, izkazalo za povsem točno v obeh izdajah.
Poglobljena intervjuja sta s strinjanjem obeh intervjuvancev potrdila, da naj bi aktualizirana
jezikovna sredstva v obeh različicah uporabljali predvsem z namenom »poživljanja in
izogibanja ponavljanju posameznih besed ali besednih zvez« (Miljković, osebni intervju, 2018,
20. maj), z izbiro stilno opaznih jezikovnih sredstev v prispevkih se nikakor ne ukvarjajo
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načrtno. V nasprotju z rezultati jezikovnostilne analize naj bi aktualizmi po njunem prepričanju
tako v informativnih kot interpretativnih besedilih tiskane in spletne izdaje bili prisotni v
razmeroma enakem obsegu.
Omenjeno je potrdila tudi večina anketirancev z enotnim menjem, da poročevalci aktualizme v
glavnem uporabljajo bolj z namenom poživljanja/popestritve besedila kot njegovega
vrednotenja, zaradi česar naj bi posledično v obeh izdajah v razmeroma enakem obsegu bili
prisotni tako v informativnih kot interpretativnih besedilih.
Z jezikovnostilno analizo pa je bila potrjena tretja hipoteza, ki je predvidevala, da novinarji v
tiskani izdaji športnega časopisa EkipaSN in na spletnem mestu Ekipa.svet24.si avtomatizirana
jezikovna sredstva uporabljajo v približno enakem obsegu ne glede na poročevalno ali
presojevalno zvrst.
Izkazalo se je, da je vsota vseh izpisanih avtomatizmov v obeh izdajah celo identična, a hkrati
pričakovano nizka, skorajda zanemarljiva (sedem EkipaSN in sedem Ekipa.svet24.si). Tako v
tisku kot na spletu je bilo sicer za odtenek več primerkov (razmerje 5 : 1) v besedilih
informativne zvrsti.
Ugotovitev je potrdil Miljković, ki je povedal, da avtomatizme v tisku in na spletu uporabljajo
v približno enakem obsegu in je »stanje načeloma sorazmerno« (Miljković, osebni intervju,
2018, 20. maj).
»Enostavno nimamo razlogov, iz katerih bi omenjena jezikovna sredstva v tisku uporabljali
pogosteje kot na spletu ali 'vice versa'« (Miljković, osebni intervju, 2018, 20. maj).
Završnik je nasprotno prepričan, da tudi pri rabi avtomatizmov prednjači splet z dodanim
pojasnilom, da je »prispevkov [na spletu] številčno več, pa tudi teksti niso toliko poglobljeni in
ima novinar manj časa za pisanje« (Završnik, osebni intervju, 2018, 1. junij).
»Kot že povedano, pa je cilj čim prej posredovati čim bolj sveže, udarne informacije«
(Završnik, osebni intervju, 2018, 1. junij).
Rezultati anketnega vprašalnika bralcev, ki so na rabo avtomatiziranih jezikovnih sredstev med
prebiranjem prispevkov v časopisu oziroma na spletu pozorni, prav tako kot jezikovnostilna
analiza potrjujejo, da novinarji v obeh izdajah avtomatizme uporabljajo v približno enakem
obsegu.
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Slika 5.24: V kateri izdaji se vam zdi raba avtomatizmov (ustaljeni izrazi, uporabljeni več kot
enkrat; npr. kot poroča Šport TV, iz krogov blizu predsednika FIFE smo izvedeli …)
pogostejša, bolj opazna?

Za konec sem s primerjalno vsebinsko analizo izbranih prispevkov prišel še do spoznanja, da
pogostost rabe avtomatizmov, aktualizmov in publicizmov ne vpliva bistveno na vsebinske
razlike tematsko enakih prispevkov v obeh izdajah, kar je skladno s četrto hipotezo, ki jo zato
potrjujem.
Obenem se zaradi uporabe stilno (ne)opaznih jezikovnih sredstev od prispevka do prispevka
pričakovano vidno razlikuje tudi stil zapisanega. To je, kot že ugotovljeno, posledica
neusklajene in nenačrtovane jezikovne rabe, zaradi katere lahko novinarji povsem brez pritiska
poročajo bolj v skladu z lastnimi preferencami kot pa v duhu enotno začrtane ločevalne norme
medija.
Vse skupaj sta potrdila tudi intervjuvanca, ki zaključujeta s podobno mislijo, da pogostost
uporabe stilno (ne)opaznih jezikovnih sredstev bistveno ne vpliva na vsebinske razlike
prispevkov v tisku in na spletu, vpliva pa zato na »določen, specifično izoblikovan in značilen
stil« (Završnik, osebni intervju, 2018, 1. junij)., ki pa naj bi bil odvisen predvsem od »slogovnih
preferenc ter posebnosti posameznega novinarja« (Završnik, osebni intervju, 2018, 1. junij).
»Kar je tudi prav; saj kot medij nočemo biti le še en 'papagaj' v vrsti, ki stalno reproducira ene
in iste vsebine in jih niti ustrezno ne 'prepakira', kaj šele ustvari nekaj izvirnega, svojstvenega.
Vsaj v tiskani različici ne, pri spletu je vse skupaj nekoliko težje izogibno« (Miljković, osebni
intervju, 2018, 20. maj).
Na drugi strani je presenetljivo popolnoma drugačnega mnenja velika večina bralcev EkipeSN
oziroma Ekipe.svet24.si. (81 % vprašanih), ki ima občutek, da pogostost rabe stilno (ne)opaznih
jezikovnih sredstev vpliva na vsebino besedil v obeh medijskih formatih (če tudi bistveno, zgolj
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na podlagi pridobljenih odzivov ni mogoče zaključiti), a po drugi strani rezultat ne daje
nikakršnega vpogleda v to, koliko (če sploh) naj bi to vplivalo (tudi) na stil zapisanega.
Slika 5.25: Vpliv pogoste rabe aktualizmov in avtomatizmov na vsebino besedila
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6 SKLEP

Eden glavnih ciljev športnega poročevalstva z jezikovnostilnega vidika je nenehno stremenje
novinarjev k cilju, da v svoje prispevke s pomočjo različnih stilno opaznih jezikovnih sredstev
in bogate palete stilnih možnosti uspejo vnesti dovolj pestrosti, s katero bi lahko presegli
monotonost, ki nastaja zaradi vsakodnevnega predvidljivega poročanja o enakih športnih
dogodkih. Učinkovito razbijanje množične reprodukcije ponavljajočih se novic s tovrstnimi
prijemi posledično zagotavlja višjo naklado, boljšo obiskanost, bolj stabilen in uspešen medij.
V magistrskem delu me je zanimalo predvsem, kako (če sploh) se razlikujeta jezik in stil pri
poročanju o Prvi slovenski nogometni ligi Telekom Slovenija v športnem časopisu EkipaSN in
spletnem mestu Ekipa.svet24.si. Tudi in predvsem zato, ker izdaji nastajata v skupnem
uredništvu, kar obenem pomeni, da prispevke za tisk in splet v glavnem ustvarjajo isti novinarji.
Zanimanje sem strnil v štiri hipoteze, za čim bolj zanesljivo preverbo katerih pa je bilo izsledke
jezikovnostilne analize (v nekaterih primerih) treba dopolniti še s skupnim imenovalcem
rezultatov drugih uporabljenih raziskovalnih metod, tj. poglobljenih intervjujev in anketnega
vprašalnika. Skupno 40 izbranih prispevkov sem razdelil na besedila informativne in
interpretativne zvrsti.
Jezikovnostilna analiza sama po sebi ni dala povsem enoznačnega in zadovoljivega odgovora
na to, ali se na spletnem mestu Ekipa.svet24.si res pojavlja več aktualiziranih jezikovnih
sredstev kot v tiskani izdaji EkipaSN. Kljub temu, da je v enakem številu izbranih prispevkov
(20) bilo mogoče najti celo nekaj več aktualizmov v časopisu, je namreč bilo treba upoštevati
dejstvo, da so tiskani prispevki po dolžini mnogo bolj obsežni in poglobljeni od tistih na spletu.
Nepravilno domnevo so tako (do)končno potrdili šele odzivi poglobljenih intervjujev in
anketnega vprašalnika.
Druga hipoteza je predvidevala, da poročevalci aktualizirana jezikovna sredstva v glavnem bolj
uporabljajo z namenom poživljanja oziroma popestritve besedila kot njegovega vrednotenja,
zaradi česar naj bi bila v razmeroma enakem obsegu prisotna tako v informativnih kot
interpretativnih besedilih obeh izdaj. Kljub zagotovitvam obeh intervjuvancev, da se z izbiro
stilno opaznih jezikovnih sredstev v njihovem uredništvu nikakor ne ukvarjajo načrtno, a da naj
se število aktualizmov tako v tisku kot na spletu znotraj obeh zvrsti ne bi bistveno razlikovalo,
in enakem prepričanju večine anketirancev, je jezikovnostilna analiza to ovrgla. Presenetljivo,
81

a hkrati izjemno prepričljivo je namreč pokazala povsem nasprotno – da aktualizmi izrazito
prevladujejo v prispevkih informativne narave – kar je poleg nekoliko večjega vzorca
poročevalnih besedil po moji oceni predvsem posledica nenačrtovane jezikovne rabe v
uredništvu in prakticiranja hibridizacije novinarskih žanrov v obeh različicah. Po drugi strani
pa je rezultat mogoče interpretirati tudi tako, da je prav v informativnih besedilih treba zrahljati
stilno nevtralnost z ne preveč aktualiziranimi prvinami II. skupine, ki je športnim naslovnikom
pričakovana. Napoved, da bom s Koroščevo metodo razdelitve aktualiziranih jezikovnih
sredstev v tri skupine našel največ primerov preimenovanj, najmanj pa strokovnega izrazja, se
je sicer izkazala za povsem pravilno.
V tiskani izdaji športnega dnevnika EkipaSN in tudi na spletnem mestu Ekipa.svet24.si
novinarji avtomatizme uporabljajo v približno enakem obsegu, ne glede na poročevalno ali
presojevalno zvrst. Jezikovnostilna analiza je kljub nizkemu številu izpisanih primerov iz vseh
prispevkov obeh različic nedvomno potrdila, da raba avtomatizmov ni odvisna od tega, ali gre
za bolj resno in poglobljeno (časopis EkipaSN) ali lahkotno, 'tabloidno' (spletno mesto
Ekipa.svet24.si) usmerjen medij, temveč je proces avtomatizacije predvsem del novinarske
rutinizacije, ki zahteva ustalitev jezikovnih sredstev tam, kjer gre za isto, ponavljajočo se
situacijo. Rahlo odstopanje od tega vnaša zgolj mnenje namestnika odgovornega urednika
Jurija Završnika, ki trdi, da zaradi večje številnosti prispevkov, manjše poglobljenosti in
časovne omejenosti novinarjev podobno kot pri aktualizmih tudi pri rabi avtomatizmov
malenkostno prednjači splet.
Jezikovnostilna analiza končno potrjuje še, da pogosta raba stilno (ne)opaznih jezikovnih
sredstev ne vpliva bistveno na vsebinske razlike tematsko enakih prispevkov v športnem
časopisu EkipaSN oziroma na spletnem mestu Ekipa.svet24.si, saj sporočilna vrednost
neodvisno od (ne)rabe v glavnem ostaja nespremenjena. Vsebinska primerjava prispevkov
skozi kriterij (ne)prisotnosti ene ali več skupin stilno (ne)opaznih jezikovnih sredstev nasprotno
kaže tesno in neposredno povezavo z izbranim stilom novinarja, pri čemer pogostejša raba
stilno zaznamovanih jezikovnih sredstev navadno zagotavlja bolj izviren, bogat ter privlačen
stil, zaradi katerega so bralci za vsebinsko podobne novice bolj dovzetni.
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PRILOGE

Priloga A: Seznam stilno opaznih jezikovnih sredstev iz časopisa EkipaSN za časovno
obdobje 12. 3. 2018 – 5. 4. 2018
EkipaSN, 12. 3. 2018; poročevalska vrsta, poročevalno besedilo
Celjani, Celjanom, Kidričani, jih je odpravila, poraz je prinesel, Celjani, po začetnem tipanju
moči, rdeče-bele, so jih prijeli, Rumeno-modra obramba, po poročanju STA, hrvaški čuvaj
mreže, belo piko, doživel nov udarec, so stiskali obroč, Kidričanov.
EkipaSN, 13. 3. 2018; reportažna vrsta, presojevalno besedilo
Zeleno-beli, Štiri v vrsti, ostajajo v ritmu za prvaka, iz hlač stresli, teče v ritmu za prvaka,
kalvarijo vseh kalvarij, prevetritev zasedbe, Zmaji, zmaji, začetek čisto pravega prostega pada,
privrženci zeleno-belih, razbila, na kolena spravila, so se opekli, gorenjska zelenica, zelenobeli, v ritmu za prvaka, zmaji, kranjskega kluba, korak pred tekmecem, poslal pod prečko, roko
na srce, belo točko, zmaji, bežijo na +4, v ritmu za prvaka, v ritmu za prvaka.
EkipaSN, 14. 3. 2018; poročevalska vrsta, poročevalno besedilo
Krčani, Ankarančani, Krčani, Primorci, Kranjčanov, drugoligašu, Ankarančani, najstrožje
kazni, belo točko, delivec pravice, je bil hiter na sprožilcu.
EkipaSN, 15. 3. 2018 (enak prispevek na spletu); komentatorska vrsta, presojevalno
besedilo
Vijol'čna ljubezen, štajerski prestolnici, mestu ob Dravi, svetinja (op.a. NK Maribor), bog (op.a.
Zahović), božji sin (op.a. Tavares), vijoličastih, Vijol'čna ljubezen, vijol'čna bolezen, vijol'čni
slepoti, beg v vijol'čni fantazijski svet, vijol'čna ljubezen, zas*al, zabije gol, pustiti na klopi,
kupim stališče, vijoličasti, prebudila, Milaničeve varovance, popeljala do zmage, mariborski
strateg, za mišjo dlako, knapa (op.a. nogometaša NK Rudar Velenje), vijoličasti, Primorec,
Velenjčani, okradli za enajstmetrovko, možje v vijoličastem, nalil čistega vina.
EkipaSN, 16. 3. 2018; poročevalska vrsta, poročevalno besedilo
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Se bosta udarili, okusili slast zmage, oddaljila od območja izpada, Novogoričani, zatresli mreže,
Sinjemodri, bohotil napis, sive lase povzroča, prvim sodnikovim žvižgom, spustili v odprt boj,
na svoj račun prišli, štirikratni prvaki, Kidričani, rdeče-bele, silovito sprožil, narekovali ritem,
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sinjemodri, otresli začetnega krča, z 10 igralci v polju, moral predčasno pod prho, dolgo lomili
tekmece, ogrozili njihova vrata.
EkipaSN, 19. 3. 2018; poročevalska vrsta, poročevalno besedilo
Rapsodija v rumenem, s panenko, Domžalski niz, rumeni vihar pustoši, gre vse kot po maslu,
Strokovnjak iz Štor, v ogenj poslal, »zabetonirano zasedbo«, Fantje v rumeni opravi, narekovati
ritem, po uvodnem pisku, zapretil, unovčil prevlado, dvakratnih prvakov, v ogenj poslal, vajeti
v svojih nogah, so se udarili, razpadli, domači čuvaj mreže, pokazal na belo točko, moral
predčasno pod prho, panenko, poigravali na plaži, Makedonski virtuoz, domžalsko rapsodijo.
EkipaSN, 20. 3. 2018; pogovorna vrsta, poročevalno besedilo
Prvi korak, po poročanju vodilnih iz NK Maribor, »tajni lokaciji«, štajerski prestolnici,
potegnili ročno, usodo položil v njihove roke, »minuto odmora«, »potegnil za jezik«,
vijoličastega kluba, odločitev mu je zaprla vrata, Ljudskega vrta, »namočil«.
EkipaSN, 21. 3. 2018 (enak prispevek na spletu); vestičarska vrsta, poročevalno besedilo
Avstralčevim prispevkom, obsedel na klopi za rezerve, ga je rešila Olimpija, pobira drobtinice,
kirurško natančno, zeleno-belih.
EkipaSN, 21. 3. 2018 (enak prispevek na spletu); komentatorska vrsta, presojevalno
besedilo
Brezdušnega napada, v službi dodatnega odpiranja ran, z roko na srcu, šli smo do konca, prišli
do konca, po besedah Zahovića, donosno medijsko slavo, na plečih stiske lastnega novinarja,
prek trupel.
EkipaSN, 22. 3. 2018; člankarska vrsta, presojevalno besedilo
Vzdušje bi moralo vladati, razmišljali o idili, duhove navijačev buri, prvoligaški sceni,
vijoličastimi, boju za obstanek, Krčani, na izpraznjeno mesto sedel, drugoligaša, primorski
strokovnjak, odlična popotnica pred reprezentančno akcijo, pihali v isti rog, gledajo postrani,
na različnih bregovih.
EkipaSN, 23. 3. 2018; pogovorna vrsta, poročevalno besedilo
Večnim derbijem, vlada zatišje, Zatišje pred viharjem, večni derbi, zmaji, ljubljanske
dogodivščine, gledan po strani, skočil na vlak, (vlak) drvi, bitka za prvaka, večnem derbiju.
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EkipaSN, 26. 3. 2018; poročevalska vrsta, poročevalno besedilo
Kot je poročala STA, (Po)iskali recept, večni derbi, Po turbulentnih dnevih, vijoličasti,
Varovanci Darka Milaniča, klavrnem začetku, večnega derbija, aktualni slovenski prvaki,
graška zasedba, na stranskem tiru, primorskega strokovnjaka, preizkušnji čez mejo, vročega
obračuna, derbi.
EkipaSN, 28. 3. 2018; pogovorna vrsta, poročevalno besedilo
Vročih obračunov, slovenskem prvoligaškem prizorišču, iščejo izhod iz krize, prestolnici,
aktualnih prvakov, ne gre odpisati, večni derbi, Vijoličasti, lovijo zadnji vlak, odločilni korak,
spopadom večnih rivalov, hrvaškemu strokovnjaku, dvakratnih prvakov, evropsko vozovnico.
EkipaSN, 29. 3. 2018; pogovorna vrsta, poročevalno besedilo
Večnim derbijem, peklenskem beograjskem derbiju, ciprskem derbiju, udarila večna rivala,
večnih derbijev, po neuradnih informacijah, Derbija, kapetan zmajev, večnim derbijem,
štajerskim rivalom, že odprli penino, vijoličasti, pod Kalvarijo, vijoličasti, derbi, vijoličastem
dresu, stožiško zelenico.
EkipaSN, 29. 3. 2018; pogovorna vrsta, poročevalno besedilo
Reprezentančni akciji, večni derbi, večnem derbiju, zadnjem sodniškem žvižgu, večnem
derbiju, lovili zadnji vlak, zadnji vagon zadnjega vlaka, na trnih, izbrani vrsti, se je zbadal, tarča
zbadljivk, potegniti vzporednice, doživljali udarce, vrnilo v stare tirnice, izbrano vrsto, kaj ste
odnesli, pod taktirko, izbrane vrste.
EkipaSN, 30. 3. 2018; člankarska vrsta, presojevalno besedilo
Večnim derbijem, na vrhu, večnim derbijem, še živ spomin, večna derbija, zmaji, derbi, bolje
vrabec v roki kot golob na strehi, Ljudskem vrtu, derbijem, večnem derbiju, njegova četa,
pokalnih derbijih, Ljubljančani, Zmaji, večnega derbija, rušiti vse pred sabo, velikim rivalom,
zmaji, največjim rivalom, položilo na dušo, večnim derbijem, »zaščitimo gnezdo«, zmaji,
stožensko zelenico, ranjena zver, »nabrušeno Olimpijo«, trenerski kilometrini, ranjeni
nasprotnik.
EkipaSN, 3. 4. 2018; pogovorna vrsta, poročevalno besedilo
Brez dlake na jeziku, večnem derbiju.
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EkipaSN, 3. 4. 2018 (enak prispevek na spletu); poročevalska vrsta, poročevalno besedilo
Kot so zapisali na uradni strani NK Olimpija, Derbijem, Viole, Green Dragonsi, ljubljanskih
Stožicah, Ljubljančani.
EkipaSN, 3. 4. 2018; poročevalska vrsta, poročevalno besedilo
Večnem derbiju, večnima rivaloma, ljubljanskega kluba, Hrvaški strokovnjak, največjemu
tekmecu, v bitki za lovoriko, ni držal fige v žepih, zmaji, zmago na pladnju, Mariborčane, ujela
v mrežo, mrežo pozabila zapreti, vijoličasti, skočili iz mreže, bitka za prvaka, zmaji, blede
Štajerce, Ljubljančani, skrili žogo, varovanci Darka Milaniča, ščepec priložnosti, bledi
Maribor, vrnil med žive, svojih varovancev, »minus deset«, Ljubljančani.
EkipaSN, 5. 4. 2018; pogovorna vrsta, poročevalno besedilo
Domžalčani, zmagoviti niz, boja za naslov prvaka, oklestile, sneg odnesel, Knapi, Rumeni,
Velenjčani, Zeleno-črni, knapi, strateg rumenih, »hrana« za vzdušje, Domžalčani, ogrodje
ekipe, umiranja v lepoti, Strateg rumenih, veliki slovenski derbi, Rumenim.
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Priloga B: Seznam stilno opaznih jezikovnih sredstev iz spletne strani Ekipa.svet24.si za
časovno obdobje 12. 3. 2018 – 5. 4. 2018
Ekipa.svet24.si, 12. 3. 2018 (objavljeno 11. 3.); poročevalska vrsta, poročevalno besedilo
Kot poroča STA, Celjani, Kidričani, najstrožjo kazen, Celjane, Kidričane, Celjani, roba
kazenskega prostora, najstrožjo kazen, bele točke, sprožil, Celjanov, Celjani, »podaljšani« žogi,
Kidričani, Celjani, Kranjčane.
Ekipa.svet24.si, 13. 3. 2018 (objavljeno 12. 3.); poročevalska vrsta, poročevalno besedilo
V Mariboru spet -4 (op.a. 4 točke zaostanka za vodilno Olimpijo), zeleno-beli, po naših
zanesljivih informacijah, Izbranci Igorja Bišćana, kazenskem prostoru, ogrozili vrat,
kazenskem prostoru, Kranjčani, Ljubljančani, Velenjčane.
Ekipa.svet24.si, 14. 3. 2018 (objavljeno 13. 3.); poročevalska vrsta, poročevalno besedilo
Krčani, Krčani, Ankarančani, Krčani, najstrožjo kazen, Kranjčanov, roba kazenskega prostora,
sprožil, pričarali, kazenskem prostoru, najstrožje kazni, bele točke.
Ekipa.svet24.si, 15. 3. 2018 (enak prispevek v časopisu); komentatorska vrsta, presojevalno
besedilo
Vijol'čna ljubezen, štajerski prestolnici, mestu ob Dravi, svetinja (op.a. NK Maribor), bog (op.a.
Zahović), božji sin (op.a. Tavares), vijoličastih, Vijol'čna ljubezen, vijol'čna bolezen, vijol'čni
slepoti, beg v vijol'čni fantazijski svet, vijol'čna ljubezen, zas*al, zabije gol, pustiti na klopi,
kupim stališče, vijoličasti, prebudila, Milaničeve varovance, popeljala do zmage, mariborski
strateg, za mišjo dlako, knapa (op.a. nogometaša NK Rudar Velenje), vijoličasti, Primorec,
Velenjčani, okradli za enajstmetrovko, možje v vijoličastem, nalil čistega vina.
Ekipa.svet24.si, 16. 3. 2018 (objavljeno 15. 3.); poročevalska vrsta, poročevalno besedilo
Okusili slast zmage, Kidričani, kazenskem prostoru, Goričani, stresli vratnico, ogrozil, stresel
prečko, ogroziti, iztržiti.
Ekipa.svet24.si, 19. 3. 2018 (objavljeno 18. 3.); poročevalska vrsta, poročevalno besedilo
Panenka, rušijo vse pred seboj, majstor, padel Maribor, so se znesli, Domžalčani, Kidričani,
osrčje kazenskega prostora, izbranci Simona Rožmana.
Ekipa.svet24.si, 20. 3. 2018; pogovorna vrsta, poročevalno besedilo
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Iz zanesljivih krogov blizu vodilnih pri NK Maribor smo izvedeli, Namočil, »potegnil za jezik«
vijoličastega kluba, »namočil«.
Ekipa.svet24.si, 21. 3. 2018 (objavljeno 22. 3., enak prispevek v časopisu); vestičarska vrsta,
poročevalno besedilo
Bitki za naslov prvaka, obsedel na klopi za rezerve, ga je rešila Olimpija, pobira drobtinice,
kirurško natančno, zeleno-belih.
Ekipa.svet24.si, 21. 3. 2018 (enak prispevek v časopisu); komentatorska vrsta, presojevalno
besedilo
Brezdušnega napada, v službi dodatnega odpiranja ran, z roko na srcu, šli smo do konca, prišli
do konca, po besedah Zahovića, donosno medijsko slavo, na plečih stiske lastnega novinarja,
prek trupel.
Ekipa.svet24.si, 22. 3. 2018 (celoten prispevek v časopisu); člankarska vrsta, presojevalno
besedilo
Bomba iz Krškega, na kolena spravil, veliki Maribor, vlada idila, duhove buri, Ljudskem vrtu,
Posavski prvoligaš, pravo malo senzacijo, domači prvoligaški sceni, vijoličastimi, boju za
obstanek, Idila, veličastnem uspehu, Krčani, novega šefa, izpraznjeno mesto, Primorski
strokovnjak, dvigovanju moštvenega duha.
Ekipa.svet24.si, 23. 3. 2018; pogovorna vrsta, poročevalno besedilo
Vijoličastih, bitki, vlada zatišje, zatišje pred viharjem, kot poroča STA, večni derbi, zmaji,
nesrečno roko, ljubljanske pustolovščine, gledan po strani, skočil na vlak, drvi proti naslovu,
bitka za prvaka, večnem derbiju, pripisal zasluge.
Ekipa.svet24.si, 26. 3. 2018 (objavljeno 25. 3.); vestičarska vrsta, poročevalno besedilo
Ali spiš mirno, mojstrski zadetek, mariborskega vezista, ga je odrezal, živega zidu, poslal žogo
v gol, postavil končni izid.
Ekipa.svet24.si, 28. 3. 2018 (celoten prispevek v časopisu); pogovorna vrsta, poročevalno
besedilo
Brez ovinkarjenja, večnem derbiju, velikih in varnih deset točk, večni derbi, vijoličasti, lovijo
zadnji vlak, odločilni korak.
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Ekipa.svet24.si, 29. 3. 2018 (objavljeno 28. 3.); pogovorna vrsta, poročevalno besedilo
Večni derbi, del štajerske ekspedicije, romunski vezist, član zmajev, Mariborčani, »prestopno
akcijo«, »sunili«, tekmecu iz Ljubljane, »vrgel med leve«, Kapetan zmajev.
Ekipa.svet24.si, 29. 3. 2018 (objavljeno 28. 3., celoten prispevek v časopisu); pogovorna
vrsta, poročevalno besedilo
Reprezentant iz Maribora, derbiju, veliki derbi, večnemu derbiju Stožicah, zapuščal sklonjene
glave, »kraj zločina«, večni derbi, Stožicah, ljubljanskemu prvoligašu.
Ekipa.svet24.si, 30. 3. 2018; poročevalska vrsta, poročevalno besedilo
Ranjena zver, mikov sezone, derbi, večnima tekmecema, prihajajo reševat sezono,
Ljubljančani, Stožicah, nov korak, derbiju, vroče, derbijem, umirjali strasti, derbiji, strateg
zmajev.
Ekipa.svet24.si, 3. 4. 2018 (objavljeno 1. 4.); pogovorna vrsta, poročevalno besedilo
Brez dlake na jeziku, brez dlake na jeziku, Ljudskem vrtu, človek brez dlake na jeziku,
reprezentančni akciji.
Ekipa.svet24.si, 3. 4. 2018 (objavljeno 2. 4., enak prispevek v časopisu); poročevalska vrsta,
poročevalno besedilo
Kot so zapisali na uradni strani NK Olimpije, Derbijem, Viole, Green Dragonsi, ljubljanskih
Stožicah, Ljubljančani.
Ekipa.svet24.si, 3. 4. 2018 (objavljeno 1. 4.); poročevalska vrsta, poročevalno besedilo
Veliki slovenski derbi, trener vijoličastih, utišal vse kritike, zeleno-beli, vijoličastih,
Ljubljančani, ogrozili vrata, Mariborčani, Ljubljančanih, strel v okvir vrat, sprožili, roba
kazenskega prostora, kazenski prostor, Štajerci, roba kazenskega prostora, živi zid, »na glavi«,
mariborski čuvaj mreže, unovčil, Ljubljančani, Mariborčani.
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Ekipa.svet24.si, 5. 4. 2018 (objavljeno 4. 4.); pogovorna vrsta, poročevalno besedilo
Domžalčane, rumeni (op.a. nogometaši NK Domžale), vijoličastimi, beži, Domžalčani,
Ljubljančanom, Mariborčani, zmajev.
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Priloga C: Poglobljeni intervju z nogometnim novinarjem športnega dnevnika EkipaSN
Andrejem Miljkovićem
Katere so glavne razlike med tiskano izdajo EkipaSN in spletno različico Ekipa.svet24.si
iz vsebinskega, jezikovnega in stilnega vidika?
Razlike bi bile težko večje. Presečna množica je minimalna, pravzaprav splet iz tiskane izdaje
vzame le najbolj odmevne kolumne, najbolj izpostavljene intervjuje in najbolj ekskluzivna
razkritja. Kar zadeva preostanek vsebine, tisk stremi k jezikovni bogatosti, k analitičnemu in
interpretativnemu pristopu, k izrazito zahtevnejši publiki. Pravzaprav skuša biti najbolj.
poglobljena in kakovostna interpretacija športnega dogajanja. Splet je drugi pol, saj smo
ugotovili, da vse med poloma ne pritegne bralcev ne na spletu ne v tisku, saj se izgubi v
povprečju dogajanja in povprečju vsebin. Drugi pol pa pomeni enostaven jezik, celo pretirano
udarno podajanje, odsotnost interpretacije in analize, zgolj bombardiranje z instant dogodki,
fotografijami, posnetki, objavami na družabnih omrežjih.
Kako se po tvojih izkušnjah razlikuje delovni proces za časopis od pisanja prispevkov za
spletni portal? Na kakšen način je prispevke treba prilagajati za objavo na eni oziroma
drugi platformi?
Mislim, da odgovor na prejšnje vprašanje pove vse o tem. Razlika je velikanska. Splet je
platforma za kroženje vseprisotnih novic o sprotnem dogajanju, medtem ko je to lahko zgolj
iztočnica za interpretativne vsebine v tisku. Razlika je celo tako zelo velika, da se, če se slučajno
obojnega loteva isti človek, mora povsem spremeniti, skorajda filmsko. Iz 'superjunaka v
zlikovca', če sem zelo metaforičen in zelo slikovit. Enako velja za prilagajanje prispevkov z
izjemo tistih zgornjih nekaj odstotkov (največje 'ekskluzive', najboljši intervjuji, kolumne,
reportaže …) vsebin, ki tako v tisku kot na spletu najboljše rezultate dajo v povsem identični
obliki. Kar je zelo zanimivo. Vsaj zame (smeh).
Kateri so po tvoje bistveni kriteriji za kvaliteten novinarski prispevek? Lahko rečeš, da
jih je na podlagi naštetega pri vas mogoče najti v obeh medijskih formatih?
Ni jih mogoče najti v obeh formatih. Razen pri že prej izpostavljenih primerih, ko odmeven
tiskani presežek gre na splet z namenom dosega širše publike. Sicer pa splet ne stremi h
kvaliteti, temveč izključno k branosti in odmevnosti. Ne za vsako ceno, jasno, laži in
izmišljotine ne pridejo v poštev. Sicer pa je edini kriterij doseg. Kar ljudje najbolj želijo, to
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dobijo. To v bistvu sploh ni več novinarstvo, spletni portali so predvsem prek družabnih omrežij
postali nekaj drugega.
Koliko se v vašem uredništvu načrtno ukvarjate z izbiro oziroma rabo stilno opaznih
jezikovnih sredstev v prispevkih? So tudi tu razhajanja med tiskano in spletno različico?
Načrtno zgolj na spletu. Tam je jasno, da nekatere figure pritegnejo. Sploh na družabnih
omrežjih. Senzacionalizmi in celo velike črke pri tem niso izjema, dokazano je njihov doseg
zelo dober. Žal.
V kateri različici je po tvojem mnenju moč najti več aktualiziranih jezikovnih sredstev
(novi, sveži izrazi za enkratno uporabo in dosego določenega učinka)? Razlog(i)?
Mislim, da je število pretežno enako, le da sta razloga različna. V tisku želi biti novinar s tem
čim bolj originalen in domiseln, na spletu pa ustvarjalec vsebin čim bolj opazen; nekako
podobno kot lutka v izložbi.
S katerim namenom v glavnem uporabljate aktualizirana jezikovna sredstva v besedilih
– z namenom poživljanja in izogibanja ponavljanju ali z namenom vrednotenja in
vplivanja?
Če izbiram med ponujenimi možnostmi, absolutno prvi dve, torej predvsem z namenom
poživljanja besedila in izogibanja ponavljanju posameznih besed ali besednih zvez. So pa še
drugi razlogi, o katerih sem že govoril prej.
V kateri različici je po tvojem mnenju moč najti več avtomatiziranih jezikovnih sredstev
(ustaljeni izrazi, uporabljeni več kot enkrat; npr. iz krogov blizu smo izvedeli …)? Razlog(i)?
Mislim, da ni razlik. Stanje je po mojem mnenju načeloma sorazmerno. Enostavno nimamo
razlogov, iz katerih bi omenjena jezikovna sredstva v tisku uporabljali pogosteje kot na spletu
ali 'vice versa'.
Se ti zdi, da pogostost rabe stilno opaznih/zaznamovanih jezikovnih sredstev bistveno
vpliva na vsebinske razlike v obeh medijskih formatih?
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Ne bi rekel. Vsaj ne na vsebino. Vpliva pa zato po mojem mnenju bolj na specifično izoblikovan
in značilen stil pisanja posameznega novinarja. Kar je tudi prav; saj kot medij nočemo biti le še
en 'papagaj' v vrsti, ki stalno reproducira ene in iste vsebine in jih niti ustrezno ne 'prepakira',
kaj šele ustvari nekaj izvirnega, svojstvenega. Vsaj v tiskani različici ne, pri spletu je vse skupaj
nekoliko težje izogibno.
Katera različica je po tvoje vsebinsko bogatejša in/ali jezikovno ustreznejša?
Absolutno ni primerjave; dan in noč v korist tiska. Na obeh 'frontah'.
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Priloga Č: Poglobljeni intervju z namestnikom odgovornega urednika športnega
dnevnika EkipaSN Jurijem Završnikom
Katere so glavne razlike med tiskano izdajo EkipaSN in spletno različico Ekipa.svet24.si
iz vsebinskega, jezikovnega in stilnega vidika?
EkipaSN in spletna Ekipa.svet24.si sta dve popolnoma različni informacijski platformi, ki
posledično tudi delujeta povsem ločeno. V časopisu so članki bolj poglobljeni, analitični in tudi
raziskovalni, medtem ko je na spletu prva stvar informacija, in to čim hitrejša. Na spletu je tudi
slog popolnoma drugačen, saj je bolj senzacionalističen, da na »prvo žogo« pritegne oziroma
povleče čim več bralcev.
Kako se po tvojih izkušnjah razlikuje delovni proces za časopis od pisanja prispevkov za
spletni portal? Na kakšen način je prispevke treba prilagajati za objavo na eni oziroma
drugi platformi?
Na spletu so članki predvsem krajši in z bolj »golim« jezikom. Za časopis je delovni proces
ustaljen – od sestanka, določitve tem, do večerne izvedbe. Za splet pa novice nastajajo sproti,
po inerciji, večinoma povsem spontano. Odvisno, kaj udarnega se pač zgodi.
Kateri so po tvoje bistveni kriteriji za kvaliteten novinarski prispevek? Lahko rečeš, da
jih je na podlagi naštetega pri vas mogoče najti v obeh medijskih formatih?
Seveda. Bistven kriterij je podajanje informacij na tak ali drugačen način. Časopis ima svoj
krog bralcev, splet pa svojega. Bralci časopisa najdejo v časopisu informacijo prilagojeno njim,
na spletu pa prilagojeno njim. In glede na odziv, so na obeh informacijskih platformah članki
kvalitetni. Ravno iz tega razloga ne bi rekel, da so časopisni prispevki nujno bolj kvalitetni od
tistih na spletu.
Koliko se v vašem uredništvu načrtno ukvarjate z izbiro oziroma rabo stilno opaznih
jezikovnih sredstev v prispevkih? So tudi tu razhajanja med tiskano in spletno različico?
S tem se ne ukvarjamo načrtno; ne pri časopisu in ne na spletu. Bistvena razlika je zgolj v tem,
da na spletu preprosto dopuščamo več svobode.
V kateri različici je po tvojem mnenju moč najti več aktualiziranih jezikovnih sredstev
(novi, sveži izrazi za enkratno uporabo in dosego določenega učinka)? Razlog(i)?
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Vsekakor na spletu. Predvsem zaradi dejstva, da so novice namenjene mlajši ciljni publiki in je
posledično tudi jezik tako prilagojen.
S katerim namenom v glavnem uporabljate aktualizirana jezikovna sredstva v besedilih
– z namenom poživljanja in izogibanja ponavljanju ali z namenom vrednotenja in
vplivanja?
Večinoma z namenom poživljanja in izogibanja ponavljanju, definitivno. Brez tovrstnih
sredstev namreč hitro postaneš preveč enoličen.
V kateri različici je po tvojem mnenju moč najti več avtomatiziranih jezikovnih sredstev
(ustaljeni izrazi, uporabljeni več kot enkrat; npr. iz krogov blizu smo izvedeli …)? Razlog(i)?
Na spletu. Že zaradi tega, ker je prispevkov številčno več, pa tudi teksti niso toliko poglobljeni
in ima novinar manj časa za pisanje. Kot že povedano, pa je cilj čim prej posredovati čim bolj
sveže, udarne informacije.
Se ti zdi, da pogostost rabe stilno opaznih/zaznamovanih jezikovnih sredstev bistveno
vpliva na vsebinske razlike v obeh medijskih formatih?
Mislim, da pogostost rabe omenjenih sredstev bistveno ne vpliva na vsebinske razlike v obeh
medijskih formatih, vpliva pa na določen stil, na kakšen način so informacije upovedene. To pa
je različno od novinarja do novinarja in njegovih slogovnih preferenc ter posebnosti.
Katera različica je po tvoje vsebinsko bogatejša in/ali jezikovno ustreznejša?
Zagotovo so to članki v časopisih, ker jim posvetimo tudi bistveno več pozornosti. Gre za
mnogo bolj kompleksen in načrtovan delovni proces v primerjavi s spletom, kjer je vse skupaj
bolj spontano in nenadno.
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Priloga D: Anketni vprašalnik bralcev časopisa EkipaSN oziroma spletne strani
Ekipa.svet24.si
XSPOL

Veljavni

Spol:
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Moški)

72

71 %

71 %

71 %

2 (Ženski)

30

29 %

29 %

100 %

Skupaj

102

100 %

100 %

Povprečje

1.3

Std. Odklon

0.5

XSTAR
2a4

Veljavni

XIZ1a2

Veljavni

V katero starostno skupino spadate?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (do 20 let)

9

9%

9%

9%

2 (21 - 40 let)

85

83 %

83 %

92 %

3 (41 - 60 let)

5

5%

5%

97 %

4 (61 let ali več )

3

3%

3%

100 %

Skupaj

102

100 %

100 %

Povprečje

2.0

Std. Odklon

0.5

Kakšna je vaša najvišja dosežena formalna izobrazba?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (Manj kot srednja šola)

7

7%

7%

7%

2 (Srednja šola in več)

95

93 %

93 %

100 %

Skupaj

102

100 %

100 %

Povprečje

1.9

Std. Odklon

100

0.3

Q1

Veljavni

Ali ste kdaj brali/berete športni časopis EkipaSN ali spletno stran Ekipa.svet24.si
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (samo časopis)

9

9%

9%

9%

2 (samo spletno stran)

35

34 %

34 %

43 %

3 (oboje)

58

57 %

57 %

100 %

Skupaj

102

100 %

100 %

Povprečje

2.5

Std. Odklon

0.7

Q2

Veljavni

Kaj je glavni razlog, da berete samo časopis?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (ker že na splošno raje berem časopise)

3

3%

33 %

33 %

2 (ker so prispevki bolj poglobljeni in kvalitetni)

3

3%

33 %

67 %

3 (ker se mi zdi bolj kredibilen)

1

1%

11 %

78 %

4 (Drugo:)

2

2%

22 %

100 %

Skupaj

9

9%

100 %

Povprečje

2.2

Std. Odklon

1.2

Q2_4_te
xt

Veljavni

Q2 (Drugo: )
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

za potrebe študija

1

1%

50 %

50 %

ker nisem vedel za spletno stran

1

1%

50 %

100 %

Skupaj

2

2%

100 %

Q3

Veljavni

Poznate pa tudi spletno izdajo?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (DA)

5

5%

56 %

56 %

2 (NE)

4

4%

44 %

100 %

Skupaj

9

9%

100 %

Povprečje

1.4

Std. Odklon

101

0.5

Q4

Veljavni

Kaj je glavni razlog, da spremljate samo spletno stran?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (ker je dostopnejša, brezplačna in bolj
domača)
2 (ker so prispevki bolj poglobljeni in kvalitetni)

29

28 %

83 %

83 %

0

0%

0%

83 %

3 (zaradi interaktivnosti, ažurnosti in dodatnih
(multimedijskih) vsebin)
4 (Drugo:)

5

5%

14 %

97 %

1

1%

3%

100 %

Skupaj

35

34 %

100 %

Povprečje

1.4

Std. Odklon

0.8

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

Q4_4_t
ext

Q4 (Drugo: )
Odgovori

Q5

Veljavni

Poznate pa tudi tiskano izdajo?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (DA)

25

25 %

71 %

71 %

2 (NE)

10

10 %

29 %

100 %

Skupaj

35

34 %

100 %

Povprečje

1.3

Std. Odklon

0.5

Q6

Veljavni

Frekvenca

Katera izdaja vam je ljubša?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (tiskana)

29

28 %

50 %

50 %

2 (spletna)

7

7%

12 %

62 %

3 (nimam ljubše)

22

22 %

38 %

100 %

Skupaj

58

57 %

100 %

Povprečje

1.9

Std. Odklon

102

0.9

Q7

Zakaj vam je ljubša?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

ker je manj senzacionalistična, bolj poglobljeni
prispevki, kvalitetnejša vsebina in jezikovno
bolj ustrezna.
več novic

1

1%

3%

3%

1

1%

3%

6%

manj rumenega tiska

1

1%

3%

8%

ker ne kupujem časopisa.

1

1%

3%

11 %

zaradi preganjanja dolgčasa, ko sem na kavi

1

1%

3%

14 %

bolj kakovostna

1

1%

3%

17 %

bolj kredibilne in manj senzacionalistične
zgodbe.
manj senzacionalistična.

1

1%

3%

19 %

1

1%

3%

22 %

manj senzacionalistična.

1

1%

3%

25 %

dostopnejša

1

1%

3%

28 %

staromoden sem, raje berem klasične časopise
ob kavi :)
navada, pregledneje, približno veš kje je kaj

1

1%

3%

31 %

1

1%

3%

33 %

dostopnejša, časopisni papir me skomina

1

1%

3%

36 %

boljši občutek ob branju časopisa. splet ima
veliko boljše in bolj zanesljivejše vire kot je
spletna stran ekipesn.
zaradi bolj razdelanih prispevkov.

1

1%

3%

39 %

1

1%

3%

42 %

ker je spletna izdaja na nivoju vrtca in rumenega
tiska zda.
cuz its more handy

1

1%

3%

44 %

1

1%

3%

47 %

ker je bolj obširna

1

1%

3%

50 %

raje imam tiskano besedo, bolj relevantna.

1

1%

3%

53 %

ker je spletna preveč senzacionalistično
obarvana.
pregledna in enostavna

1

1%

3%

56 %

1

1%

3%

58 %

več kredibilnih člankov.

1

1%

3%

61 %

navada

1

1%

3%

64 %

še vedno preferiram tiskano besedo pred
digitalno
manj rumena.

1

1%

3%

67 %

1

1%

3%

69 %

občutek držanja časopisa

1

1%

3%

72 %

ker je kakovostnejša vsebina

1

1%

3%

75 %

manj senzacionalizma

1

1%

3%

78 %

ker že na splošno raje berem časopise.

1

1%

3%

81 %

103

Veljavni

Q8

Veljavni

Q9

Veljavni

Q10

Veljavni

manj tračev

1

1%

3%

Skupaj

36

35 %

100 %

83 %

Ali ste med branjem kdaj pozorni tudi na novinarjevo izbiro jezikovnih sredstev?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (DA)

79

77 %

77 %

77 %

2 (NE)

23

23 %

23 %

100 %

Skupaj

102

100 %

100 %

Povprečje

1.2

Std. Odklon

0.4

Se vam zdi, da so izbrana jezikovna sredstva v besedilu naključna ali načrtna?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (naključna)

6

6%

6%

6%

2 (načrtna)

67

66 %

66 %

72 %

3 (o tem nisem nikoli razmišljal/a)

25

25 %

25 %

96 %

4 (ne vem)

4

4%

4%

100%

Skupaj

102

100 %

100 %

Povprečje

2.3

Std. Odklon

0.6

Kaj je po vaše ključna funkcija aktualiziranih jezikovnih sredstev oz. aktualizmov (novi, sveži izrazi za
doseganje določenega učinka) v besedilu?
Odgovori
Frekvenca
Odstotek
Veljavni
Kumulativa
1 (izogibanje ponavljanju in popestritev)

37

36 %

36 %

36 %

2 (pritegnitvena, vplivanjska funkcija)

59

58 %

58 %

94 %

3 (estetska funkcija)

2

2%

2%

96 %

4 (izbrana jezikovna sredstva nimajo posebne
funkcije)
Skupaj

4

4%

4%

100 %

102

100 %

100 %

Povprečje

1.7

Std. Odklon

104

0.7

Q11

Veljavni

Q12

Veljavni

Q13

Veljavni

V kateri izdaji se vam zdi raba aktualizmov pogostejša, bolj opazna?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (tiskani)

3

3%

8%

8%

2 (spletni)

24

24 %

65 %

73 %

3 (ne opazim razlike)

10

10 %

27%

100 %

Skupaj

37

36 %

100 %

Povprečje

2.2

Std. Odklon

0.6

V kateri izdaji se vam zdi raba avtomatizmov (ustaljeni izrazi, uporabljeni več kot enkrat; npr. kot poroča
ŠPORT TV, iz krogov blizu predsednika FIFE smo izvedeli...) pogostejša, bolj opazna?
Odgovori
Frekvenca
Odstotek
Veljavni
Kumulativa
1 (tiskani)

10

10 %

27 %

27 %

2 (spletni)

11

11 %

30 %

57 %

3 (ne opazim razlike)

16

16 %

43 %

100 %

Skupaj

37

36 %

100 %

Povprečje

2.2

Std. Odklon

0.8

Se vam zdi, da pogosta raba aktualizmov in avtomatizmov vpliva na vsebino?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (DA)

82

80 %

81 %

81 %

2 (NE)

12

12 %

12 %

93 %

3 (NE VEM)

7

7%

7%

100 %

Skupaj

101

99 %

100 %

Povprečje

1.3

Std. Odklon

105

0.6

Q14

Q14a
Q14b
Q14c
Q14d
Q14e

Kaj je po vašem mnenju pomembno za kvaliteten novinarski prispevek (1 - sploh ni pomembno, 5 - zelo
pomembno)
Podvprašanja
Odgovori
Velja
Št.
Povpr
Std.
vni
enot
ečje
Odklo
n
1
2
3
4
5
Skupa
j
jezikovna
0 (0
2 (2
7 (7
30 (30 62 (61
101
101
102
4.5
0.7
ustreznost
%)
%)
%)
%)
%)
(100
%)
slog, stil pisanja
0 (0
1 (1
10 (10 38 (38 50 (51
99
99
102
4.4
0.7
%)
%)
%)
%)
%)
(100
%)
kredibilnost virov
0 (0
1 (1
6 (6
14 (14 76 (78
97
97
102
4.7
0.6
informacij
%)
%)
%)
%)
%)
(100
%)
čim več novih
1 (1
2 (2
19 (20 30 (31 45 (46
97
97
102
4.2
0.9
informacij
%)
%)
%)
%)
%)
(100
%)
bogata vsebina
0 (0
2 (2
16 (16 38 (39 41 (42
97
97
102
4.2
0.8
%)
%)
%)
%)
%)
(100
%)

Q15

Veljavni

Q16

Veljavni

Katera izdaja se vam zdi vsebinsko bogatejša?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (tiskana)

55

54 %

63 %

63 %

2 (spletna)

20

20 %

23 %

85 %

3 (ni razlike)

13

13 %

15 %

100 %

Skupaj

88

86 %

100 %

Povprečje

1.5

Std. Odklon

0.7

Katera izdaja se vam zdi jezikovno in stilno ustreznejša?
Odgovori

Frekvenca

Odstotek

Veljavni

Kumulativa

1 (tiskana)

60

59 %

68 %

68 %

2 (spletna)

8

8%

9%

77 %

3 (ni razlike)

20

20 %

23 %

100 %

Skupaj

88

86 %

100 %

Povprečje

1.5

Std. Odklon

106

0.8

