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Kakovost izobraževalnih televizijskih oddaj za otroke: Analiza oddaje Firbcologi na
televiziji Slovenija
Osnovna prvina javne televizije so raznovrstni in kakovostni programi za otroke, ki otroke
zabavajo, izobražujejo, informirajo in vzbudijo njihovo radovednost. Gledanje televizije
prevladuje v vsakdanu otrok, predstavlja jim vir zabave, ob njej pa se nezavedno učijo, zato je
vsebina, ki jo predvajajo, za otrokov razvoj ključnega pomena. Večina raziskovalcev, ki je
proučevala otroke in televizijo, se navezuje na otrokovo razumevanje novic, tekstov in oddaj,
zanimale so jih raziskave vplivov medijev na otroke in raziskave o kakovostnih otroških
oddajah, manj pa jih analizira povezanost otrok in televizije s področja produkcije
izobraževalnih televizijskih vsebin. V magistrskem delu sem želela pridobiti dejanski vpogled
v nastajanje oddaje Firbcologi in hkrati v perspektive ustvarjalcev oddaje, ne le o oddaji, temveč
tudi o otroškem občinstvu in kriterijih kakovosti oddaje. S poglobljenimi intervjuji sem
ugotovila, da so Firbcologi informativna oddaja, s prikrito izobraževalno funkcijo. Oddajo
soustvarjajo radovedni otroci, ki so vedno vključeni v središče zgodbe. Otroci so definirani kot
zahtevno občinstvo, ki potrebuje kakovosten program, ki ustreza njihovim željam in je
predstavljen na njim razumljiv način. Analiza poglobljenih intervjujev izpolnjuje vse kriterije
kakovostnega otroškega programa in nakazuje, da otroke h gledanju pritegne kakovostna in
raznolika vsebina, zanimiva zgodba, simpatični liki in junaki ter hiter in dinamičen ritem.
Ključne besede: televizijsko novinarstvo, izobraževalne oddaje, Firbcologi.
Quality of the educational television shows for children: Analysis of the television show
Firbcologi on TV Slovenia
The basic elements of public television are diverse and quality programmes for children that
entertain, educate, inform and nurture their curiosity. Watching television prevails in a child’s
daily routine. It represents a source of entertainment for them but at the same time they may
subconsciously learn, therefore the displayed content has a plays a vital part in the child’s
development. The majority of the researchers that studied children and television have analysed
a child’s understanding of the news, text and shows. They have been mostly of studies regarding
the influence of the media on children and research about the quality of TV shows for children,
but fewer analyse the correlation between children and television from the field of producing
educational television content. What I wanted to acquire in this masters thesis was to take a
good look into the making of the television show Fribcologi and at the same time into the
perspective of the show makers, not only about the show, but also about the children audience
and the quality criteria. With in-depth interviews I came to a conclusion that Firbcologi is a
informative programme with indirect function. The show is being co-created by curious
children that are always in the center of the plot lines. Children are defined as a demanding
audience. They need a quality programme that suits their wishes and is presented the way they
understand. Analysis of the in-depth interviews fits every criteria of a quality programme for
children. It indicates that children are attracted to watch quality and diverse content, interesting
plot lines, likeable characters and fast, dynamic tempo.
Key words: television journalism, educational programmes, Firbcologi.
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1 UVOD

Osnovna prvina vsake javne televizije so programi za otroke, njihov cilj pa je ponujanje
raznovrstnih in kakovostnih oddaj, ki otroke zabavajo, izobražujejo, informirajo in vzbudijo
njihovo radovednost. Raziskave kažejo, da je izmed dosegljivih medijev pri otrocih še vedno
najpogosteje izbrana televizija (Keyton, Warren, Alexander in A. Behrend, 2007), zato je
pomembno, da televizijske vsebine spodbujajo otrokov razvoj in jih naučijo socialnih veščin
(Kirkorian, Wartella in R. Anderson, 2008, str. 45). Televizija pomembno vpliva na oblikovanje
otrokovega pogleda na svet (Murray, 1993, str. 16), predstavlja jim vir zabave, ob njej pa se
nezavedno učijo (Keyton in drugi, 2007). Za otrokov razvoj je zelo pomembna, saj
izobraževalne oddaje pozitivno vplivajo na njihove kognitivne veščine, jim pomagajo pri
usvajanju jezikovnih in družbenih ved, znanosti ter matematiki (Kirkorian in drugi, 2008; Fisch,
2005).
Otroške izobraževalne oddaje otroke spodbujajo pri njihovem procesu samorazvoja, pri
razvijanju sposobnosti in pri pridobivanju dodatnega znanja (Fuhs, Götz, Herwartz-Emden,
Schlote in Speck-Hamdan, 2012, str. 9). Pomembno je, da je vsebina oddaje v skladu z
razvojnimi značilnostmi in potrebami ciljne skupine gledalcev, ki ji je oddaja namenjena
(Peštaj, 2009, str. 86), saj otroško občinstvo ne razume, kaj se lahko iz oddaje nauči in kako
bodo to znanje lahko uporabili kasneje v življenju (Holler in drugi, 2012). Otroške oddaje so
dragocen pripomoček na poti učenja (Peštaj, 2009, str. 84), zato je pomembno, da televizijski
producenti otroško občinstvo spoznajo z množičnimi mediji, da jih razumejo (Buckingham,
2000), in da oddaje vzbudijo njihovo pozornost in radovednost, predvsem pa, da na otroške
oddaje gledamo z otroškega vidika, da bomo razumeli, kako oni vidijo in razumejo oddajo
(Holler in drugi, 2012).
Obstoječe raziskave, povezane z otroki in s televizijo, se navezujejo zgolj na otrokovo
razumevanje novic, tekstov in oddaj (Holler, Götz, Egerer, Sorin in drugi, 2012), na raziskave
vplivov medijev na otroke (Kirkorian in drugi, 2008) in raziskave o kakovostnih otroških
oddajah (Plenk, 2009), pozablja pa se na področje produkcije izobraževalnih televizijskih
vsebin, razen redkih izjem, npr. Matthews (2003), ki je analiziral informativno oddajo za otroke
BBC Newsround in raziskoval otroško občinstvo. V Sloveniji produkcija izobraževalnih
televizijskih vsebin za otroke ni raziskana, prav tako ni zabeleženo, kako se to kaže v kakovosti
oddaj za otroke, zato se bom skozi primer izobraževalne otroške oddaje Firbcologi, posvetila

6

razumevanju otrok kot občinstva in razumevanju otrok, ki soustvarjajo ter sodelujejo v oddaji,
skozi perspektive ustvarjalcev oddaje.
Vsebine na RTV Slovenija so zakonsko opredeljene z Zakonom o Radioteleviziji Slovenija
(ZRTVS, 2005), a ni točne opredelitve, kaj ta pojem pomeni, zato se bom v magistrski nalogi
osredotočila na kakovostno oddajo za otroke Firbcologi, ki jo želim proučiti s produkcijskega
vidika. Ker gledanje televizije prevladuje v otrokovem vsakdanu (Keyton in drugi 2007) in ima
televizija sposobnost spodbujanja otrokovega razvoja (Kirkorian in drugi, 2008), je vsebina, ki
jo predvajajo, za otroke ključnega pomena. Oddaje otrokom predstavljajo pomemben vir
socializacije, vendar raziskovalci (Kirkorian in drugi, 2008, str. 40) navajajo, da je še bolj kot
količina gledanja televizije pomembna vsebina, ki jo predvajajo. Vsebina mora biti v skladu z
razvojnimi značilnostmi in potrebami ciljne skupine gledalcev, ki ji je oddaja namenjena
(Peštaj, 2009, str. 86).
Otroške oddaje so dragocen pripomoček na poti učenja (Peštaj, 2009, str. 84), zato je
pomembno, da televizijski producenti otroško občinstvo spoznajo z množičnimi mediji, da jih
razumejo (Buckingham, 2000), in da oddaje vzbudijo njihovo pozornost ter radovednost. V
magistrskem delu se bom osredotočila na 7. sezono otroške oddaje Firbcologi, ki otrokom
odpira okno v svet in jim omogoča spoznavanje ter razvijanje raziskovalne žilice, širjenje
pozitivnih vrednot ter soočanje z medosebnimi odnosi. Firbcologi so edina oddaja za otroke na
RTV Slovenija, ki je oddaja lastne produkcije in jo soustvarjajo otroci, stari med 9 in 12 let.
Otroci Firbcologi na terenu najdejo odgovore na vsa vprašanja, ki jim jih postavljajo vrstniki,
mladi gledalci, ter v imenu vseh radovednih otrok opazujejo, preizkušajo, hodijo na teren in
komentirajo vse, kar jih zanima v svetu, ki nas obdaja. Oddaja je sestavljena iz studijskega in
terenskega dela (Firbcologi, 2013). V vsaki oddaji (dolžina oddaje je 25 minut) otroci na terenu
poiščejo odgovore na tri vprašanja, v studiu pa se medtem studijska voditeljica Pia Zemljič in
otroci srečujejo z zanimivimi izzivi kemijskih eksperimentov, medosebnih odnosov, tematskih
zabav … Tematike so raznolike, kot npr.: Kaj delajo vlečni psi? Kako se naučimo čarati? Kako
naredimo servis na avtomobilu? Kakšno je delo policista na konju? Kako živijo delfini? itd.
Oddaja izhaja iz pozitivnih elementov tovrstnih mozaičnih oddaj in dejavno vključuje vse
otroke, tako nastopajoče v oddaji kot gledalce pred televizijskimi zasloni (prav tam).
Raziskovalni cilj magistrske naloge je pridobiti dejanski vpogled v nastajanje oddaje Firbcologi
in hkrati v perspektive ustvarjalcev oddaje, ne le o oddaji, temveč tudi o otroškem občinstvu in
kriterijih kakovosti oddaje. Mnogi avtorji navajajo, da morajo biti medijske vsebine za otroke
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kakovostne (Peštaj, 2009), visoko kakovostno produkcijo oddaj pa zahteva tudi Zakon o
Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS, 2005), saj gledanje televizije prevladuje v vsakdanu otroka
(Keyton in drugi, 2007) in je vsebina, ki jo predvajajo, za otrokov razvoj ključnega pomena.
Ustvarjalci in producenti oddaj želijo otrokom prikazati tematike na način, ki je otrokom
razumljiv (Plenk 2009), predvsem pa, da so v kakovostnem programu otroci postavljeni v
središče zgodbe, kjer jim producenti podajo nove, zanimive informacije (prav tam). Kakovostna
produkcija otrokom pomaga pri pridobivanju znanja (Holler in drugi, 2012), otroke izobražuje
in spodbuja njihov razvoj, zato je pomembno, da ustvarjalci oddaj produkcijo prilagodijo
ciljnemu občinstvu, da upoštevajo starost in stopnjo ciljne publike (Peštaj, 2009; Television and
Young Children, 2011), ki ji je oddaja namenjena. Televizijo lahko označimo kot najvplivnejši
medij za množično komuniciranje, zato je ključno, da je tudi otroško občinstvo vključeno v
procese nastajanja otroškega programa ali oddaje (Merrow, 1990/91). Otroci Firbcologi
sodelujejo pri ustvarjanju oddaje, kar pozitivno vpliva na večjo odgovornost otrok, naučijo se
ekipnega dela, učinkovite komunikacije ter razvijanja lastnih idej (Kinkade in Macy, 2003, str.
25). Otrokom soustvarjanje v medijih predstavlja stabilnost in domačnost (Peštaj, 2009, str. 85),
z oddajo pa se lažje poistovetijo in jo razumejo (Merrow, 1990/91).
Zaradi pomembne vloge vključevanja otrok v oddaje bom med drugim raziskovala tudi, kaj
otroke zanima, kakšne informacije jim je treba posredovati in kateri so ključni viri informacij.
Otroci se iz programov, namenjenim primarno zabavi, lahko veliko naučijo, vendar pravo moč
televizije pokažejo programi, ki otroke izobražujejo (Peštaj, 2009, str. 83–84), zato je
pomembno, da oddaje pritegnejo otrokovo pozornost in jih spodbudijo, da bodo ob njih aktivni
gledalci, ki bodo razmišljali o tem, kaj vidijo in slišijo (prav tam). V magistrski nalogi se bom
ukvarjala z odnosom med televizijo in otroki, kakšne oddaje najraje spremljajo in kakšne
vsebine jih zanimajo. Raziskovalci so se do zdaj ukvarjali predvsem z učinki in s teksti televizije
(Dolničar in Nadoh, 2004; Peštaj 2009; Holler 2012), manj pa s produkcijo oddaj za otroke,
katere otroke zabavajo, učijo in izobražujejo, zato bom raziskovala, v kolikšni meri oddaja
Firbcologi upošteva kriterije kakovostne oddaje za otroke in kje se razhajajo, ugotavljala bom,
kako ustvarjalci oddaje definirajo svoje občinstvo, posebno pozornost pa bom posvetila
otrokom, ki soustvarjajo oddajo Firbcologi.
Magistrsko delo bom vsebinsko razdelila na teoretski in empirični del. Prvi, teoretski del bo
namenjen utemeljitvi raziskovalnega pojava, drugi, empirični del pa predstavitvi raziskave
preučevanega subjekta, in sicer 7. sezone otroške oddaje Firbcologi. V empiričnem delu naloge
bom raziskovala produkcijski proces izobraževalne oddaje za otroke Firbcologi, ki nastaja v
8

produkciji Televizije Slovenija, in otroke kot televizijsko občinstvo. Za izvedbo raziskovalne
naloge in preverjanja raziskovalnega vprašanja bom uporabila metodološki pristop poglobljenih
intervjujev, saj želim dobiti celosten in poglobljen vpogled v produkcijsko prakso ustvarjalcev
oddaje in v otroke kot občinstvo. S pomočjo poglobljenih intervjujev z avtorico oddaje in
urednico otroškega in mladinskega programa na RTV Slovenija Martino Peštaj, režiserjem
oddaje Markom Naberšnikom, s scenaristko oddaje Natalijo Gajšek in tremi izmed otrok, ki
sodelujejo v oddaji, bom ugotovila, po kakšnih kriterijih nastaja oddaja Firbcologi. Ta metoda
je primerna, ker je namen raziskave jasen, odgovori na vprašanja pa so odprti in prosto tekoči
(Kobeja, 2001, str. 61). S poglobljenimi intervjuji lahko raziščemo stališča, vedenja in vizijo
intervjuvancev (Willis in Lessler, 1999).
Literaturo na temo otrok in televizije bom primerjala z ugotovitvami, ki jih bom pridobila s
pomočjo pol strukturiranih intervjujev z avtorji formata oddaje Firbologi. Skladno s tem bom
skušala odgovoriti na zastavljena raziskovalna vprašanja. Teoretskemu delu in metodologiji
bodo sledili predstavitev rezultatov, mnenja ustvarjalcev oddaje in intervjuvanih otrok, ki
soustvarjajo oddajo Firbcologi, razprava, kako se odraža razumevanje otrok kot občinstva, kje
se v oddaji kažejo kriteriji kakovostne oddaje in zaključek. V zaključku bom podatke in
ugotovitve, pridobljene z raziskavo v teoretičnem in raziskovalnem delu, povzela, kritično
ovrednotila in skušala poiskati vzroke ugotovitev.
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2 TEORETSKI OKVIR

V zadnjih 10 letih, so množični mediji doživeli velik razmah, življenja brez njih pa si skorajda
ne znamo več predstavljati. Postali so pomembni sooblikovalci naše družbe, sestavni del našega
življenja in posledično tudi življenja otrok (Peštaj, 2009, str. 83). Mediji nas spremljajo
praktično na vsakem koraku, kar velja tudi za otroško občinstvo, saj otroci odraščajo v času, ki
je nasičen z medijskimi sporočili (Murray, 1993, str. 5), čas, ki ga otroci namenijo množičnim
medijem, pa se je v zadnjih letih drastično povečal (The Kaiser Family Foundation, 2010). Če
se osredotočimo na Evropo, Ofcom (2013) ugotavlja, da otroci med množičnimi mediji največ
časa namenijo televiziji (90 % otrok med 5. in 15. letom starosti), 81 % otrok dnevno uporablja
igralne konzole in prav toliko internet (prav tam, str. 20). Ker gledanje televizije prevladuje v
vsakdanu otroka (Keyton in drugi, 2007) in otrokom pomaga razumeti, kaj se v svetu dogaja,
prav tako pa spodbuja otroško razmišljanje in jim pomaga pri oblikovanju mnenj (prav tam, str.
7), je vsebina televizijske ponudbe za otroško občinstvo ključnega pomena.
Raziskave kažejo, da otroci že zelo zgodaj vstopajo v svet množičnih medijev (Peštaj, 2010,
str. 77), ki imajo dandanes vlogo ponudnika in nadzornika svobodnih izbir (Kink, 2009).
Izsledki obsežnih raziskav o pogostosti spremljanja medijev navajajo, da je televizija poleg
spleta med otroki še vedno na prvem mestu (Peštaj, 2009; Keyton in drugi, 2007; Fuhs in drugi,
2012), saj imata živa beseda in gibljiva slika mnogo večji vpliv kot katerikoli drugi medij
(Dolničar in Nadoh, 2004). Televizija je namreč poseben in edinstven medij, ki ga združuje
govor, zvok in slika (Laban, 2007, str. 23). Ameriška raziskava Common Sense Media kaže, da
mlajši otroci, do 8. leta starosti, zaslonske medije povprečno spremljajo 2 uri in 43 minut
dnevno, medtem ko starejši otroci, med 8. in 18. letom starosti, medijem namenijo kar dvakrat
več časa kot mlajši otroci. Otroci medije spremljajo približno 7 ur in 38 minut dnevno, kar je
skoraj primerljivo s polnim delovnikom odrasle osebe (Calvert, 2015, str. 381; The Kaiser
Family Foundation, 2010).
Marsikdo je prepričan, da so otroci najbolj hvaležna publika sodobnih medijev, saj sprejmejo
vse, kar jim ponudimo, zato je potrebno pri otrocih razviti občutek, katere vsebine so za njih
primerne in kakovostne ter katere ne (Peštaj, 2009, str. 84). V teoretskem okviru naloge bom
raziskovala odnos med televizijo in otroki ter otroško televizijsko občinstvo. Ker gledanost
televizije v Sloveniji zelo narašča (Kos, 2018), saj je med otroki poleg spleta še vedno na prvem
mestu (Peštaj, 2009, str, 84), otroci pa ji namenijo veliko svojega prostega časa (Keyton in
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drugi, 2007), je razumljivo, da televizija pomembno vpliva na otrokovo vsakdanje življenje
(Peštaj, 2009, str. 71). Gledanje televizije je aktiven proces, ki ponuja tako pozitivne kot
negativne vsebine in celovito vpliva na otrokov razvoj (prav tam, str. 83), zato je ključnega
pomena, kakšne vsebine spremljajo in koliko časa preživijo pred televizijskimi sprejemniki, saj
se ob televizijski vsebini učijo, ne da bi se tega zavedali (Keyton in drugi, 2007).
V nadaljevanju se bom osredotočila na otroke kot občinstvo in na televizijo kot medij, ki
izobražuje. Ugotavljala bom, kako se otroci učijo preko televizije, kakšne prednosti jim
televizija ponuja, kakšne so izobraževalne vsebine za otroke in kako otroci razumejo otroške
oddaje. Zaradi njihove spontane radovednosti se otroci učijo vsakič, ko gledajo televizijo, ne
glede na to, ali je to namen televizijskih ustvarjalcev (Fuhs in drugi, 2012). So posebna vrsta
občinstva, namen ustvarjalcev oddaj za otroke pa je, da si otrok oddajo po samem ogledu
zapomni in razmišlja o tem, kar vidi in sliši v sami oddaji (Peštaj, 2009, str. 84). Raziskave
kažejo, da so oddaje slovenske produkcije, ki učijo in izobražujejo, med otroki še posebej
dragocene (Peštaj, 2009, str. 85), kar je cilj programov in oddaj, ki so narejeni v
visokokakovostni produkciji, predvsem pa, da so usmerjene na otroško občinstvo in otroke
spodbujajo v njihovem procesu samorazvoja (Fuhs in drugi, 2012, str. 10).
V magistrski nalogi bom med drugim raziskovala otroke kot zamišljeno občinstvo, osredotočila
pa se bom tudi na kakovost otroškega programa in soustvarjalce oddaje Firbcologi. Razprava v
tem delu bo namenjena oblikovanju kriterijev kakovostnega otroškega programa za otroke, na
podlagi že obstoječih ugotovitev različnih avtorjev s področja televizijskega novinarstva za
otroke, skozi katere se oddaje odražajo na različne načine. Otroci so zahtevno občinstvo, ki
potrebuje kakovosten program, ki ustreza njihovim željam in je predstavljen na njim razumljiv
način, predvsem pa je pomembno, da ima oddaja kakovostno, raznoliko in poučno vsebino
(Peštaj, 2009). Otroke je potrebno spodbujati k sodelovanju in soustvarjanju ter jim približati
teme, ki so jim blizu in so zanimive za njihovo obdobje razvoja, v katerem se nahajajo, saj jih
bodo na tak način informacije pritegnile in si jih bodo bolje zapomnili (Lennon in Sintonen,
2014).

2.1 Odnos med televizijo in otroki
Gledanje televizije je mnogo bolj aktiven proces, kot se zdi na prvi pogled. Televizija
šestdesetih let je še lahko disciplinirala otroško občinstvo pred malimi zasloni, danes pa lahko
otrok izbira med veliko izbiro programov, ki so mu na voljo (Vogrinčič, 2006). Otroci niso le
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pasivni uporabniki tega medija, temveč so zelo dejavni in pred televizijskimi ekrani preživijo
veliko časa, zato je razumljivo, da televizija pomembno vpliva na otrokovo vsakdanje življenje
(Peštaj, 2009, str. 71). Ustvarjalci oddaj, ki so hkrati raziskovalci, novinarji in producenti
(Matthews, 2003), lahko z vsebinami pozitivno vplivajo na otrokov razvoj, če vsebina ustreza
publiki in je primerna starosti ter razvojni stopnji ciljnega občinstva, in če upoštevajo merila
kakovostnih oddaj za otroke. Zaradi svoje dostopnosti je televizija postala široko polje
najrazličnejših predsodkov in glavni krivec za marsikatero slabo razvado otrok (Kirkorian in
drugi, 2008, str. 39), raziskave, ki so nastale kot odgovor na to, pa so pokazale, da televizija
sama otrokom ne škodi, da je bolj kot medij sam pomembna vsebina (Peštaj, 2009, str. 83).
Otroci se ob televizijski vsebini ne zavedajoč se učijo (Keyton in drugi, 2007), zato je vsebina
otroškega programa ali oddaje ključnega pomena.
Kljub temu da kritiki trdijo, da gledanje televizije zmanjšuje pozornost otrok in jih spreminja v
'zombi gledalce', raziskave kažejo, da televizija sama po sebi ni niti dobra niti slaba za otroka.
Najbolj pomembna je vsebina, ki jo otroci spremljajo (Kirkorian in drugi, 2008; Fisch, 2005)
in količina časa, ki ga preživijo pred televizijskimi ekrani (Kirkorian in drugi, 2008, str. 40).
Televizijske vsebine na otroke ne vplivajo neposredno, vpliv je pogojen z osebnostnimi,
socialnimi in kontekstualnimi dejavniki (Vogrinčič, 2006), vsak otroški program ali oddaja pa
na otroke vpliva na drugačen način, saj se razlikujeta vsebina in učno okolje (Götz, 2005, str.
33). Avtorji (Boh in Mesec, 1970, str. 41) navajajo, da televizija otroka že zelo zgodaj seznani
s socialnimi situacijami in z medčloveškimi odnosi, ki presegajo otrokovo izkustvo v domačem
okolju, in je sredstvo, ki ponuja tako pozitivne kot negativne vsebine. Je otrokova zaveznica pri
širjenju znanja, oblikovanju različnih veščin in pomembnih vrednot, s katerimi celovito vpliva
na njihov razvoj in dojemanje sveta (Peštaj, 2009, str. 8385).
Številne raziskave o odnosu med televizijo in otroki se med drugim osredotočajo na negativne
učinke, kot so nasilne televizijske vsebine (Fisch, 2005, str. 10). Avtorji navajajo najbolj
pogoste razprave, da mediji na otroško občinstvo neposredno vplivajo predvsem z nasiljem
(Zajc, 2016, str. 74) in na potencialno škodljive učinke nasilnih in pornografskih vsebin, ki
veljata za najbolj sporni vsebini v kategoriji razprav o cenzuri množičnih medijev (Vogrinčič,
2006). Študije dokazujejo, da so otroci preveč izpostavljeni televizijskem mediju in posledično
nasilju (Fisch, 2005), prav tako kritiki trdijo, da naj bi televizija zavirala otrokov razvoj in
negativno vplivala na razvoj otrokovih kognitivnih veščin (Kirkorian in drugi, 2008, str.
4446). Peštajeva (2010, str. 6999) problem vidi v nenadzorovanem spremljanju televizije,
saj otroci v obdobju zgodnjega otroštva na področju zaznavanja in sprejemanja medijskih
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vsebin nimajo dovolj izdelanih miselnih struktur, ki bi jim pomagale pri povezavi struktur v
celoto. Šele z razvojem miselnih struktur, kot so razumevanje medija kot izraznega sredstva,
ločevanje med resničnim in izmišljenim, ter z ustrezno razvito empatijo in moralnim
presojanjem, so otroci sposobni razlikovati med stvarnim, vsakdanjim svetom na eni in
medijskim svetom na drugi strani (prav tam). Boh in Mesec (1970, str. 3536) poudarjata, da
je nenadzorovano gledanje televizije prej posledica prilagojenosti kot njen vzrok.
Na televizijo je potrebno gledati s svetlejše strani (Fisch 2005, 10), da ugotovimo, kje so njene
možnosti in prednosti na področju socializacije in razvoja otrok (Peštaj, 2009, str. 83). Različne
družbene vloge, ki so prikazane na televiziji, lahko pomembno vplivajo na oblikovanje
otrokovega pogleda na svet (Murray, 1993, str. 16), zato je naloga staršev, da otroke naučijo,
kako pravilno gledati televizijo in kako ohraniti distanco do medijske in televizijske realnosti.
Odrasli morajo otrokom način delovanja medijev predstaviti na način, da bodo razumeli, kako
mediji v družbi delujejo (Zajc, 2016, str. 74). V nasprotju s starši in z učitelji, televizija otrokom
ponuja sliko sveta, ki je na drugi strani njihovega družbeno-kulturnega okvira, družine in
sosedstva, s tem pa je eden od načinov spoznavanja sveta (Vogrinčič, 2006). Predstavlja
osrednji vir informiranja in ima izobraževalno vlogo (Žilič Fišer, 2007, str. 44). Zaradi svoje
predstavne oblike in vsebine, je največja prednost televizije v tem, da otroke močno pritegne
(Huston in drugi, 2007), predvsem pa, da ostaja realnost tega sveta, zato je potrebno otroke
(na)učiti, kako z njo ravnati (Vogrinčič, 2006).
Vogrinčič (2006) televizijo označuje kot orodje, ki lahko ob pravilni rabi otrokom koristi, zato
je potrebno vse (pre)številne, pesimistične predpostavke o vplivu medijev na otroke kritično
ovrednotiti, predvsem pa 'omehčati'. Gledanje televizije prispeva k otrokovemu kognitivnemu
in socialnemu razvoju. Pozitiven vpliv ima na vedenje otrok in akademske dosežke, kot je uspeh
v šoli, zato je bistvenega pomena, da otroci na televiziji spremljajo kakovostne programe, ki
pripomorejo k razumevanju in interpretaciji vsebin (Television and Young Children, 2011, str.
30). Otroke je težko v celoti obvarovati pred morebitnimi nevarnostmi, saj so mediji osnovna
sestavina življenja sodobnega človeka, zato jih iz življenja ljudi, tudi če so to otroci, ni mogoče
izključiti (Zajc, 2016, str. 74). Buckingham (2000, str. 80) navaja, da bo elektronske medije in
televizijo v prihodnosti vedno težje nadzorovati, zato je pomembno, da otroke, ki niso vešči
rabe medijev, starši dobro pripravijo. »Poudarjanje enostavnosti uporabe ter vztrajanje pri
dojemanju medija kot črne škatle, ki ga uporabljamo enostavno tako, da pritisnemo na gumb,
ni prava pot,« meni Zajčeva (2016, str. 74).
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Za otroško občinstvo je, kot sem že zapisala, televizija privlačen medij, saj otroke naslavlja in
strukturira imaginarni svet, na katerega se otrok aktivno komunikacijsko odzove (Kočiš, 2001,
str. 45). Količina informacij, ki jih otroci dobijo iz medijev prevladuje nad informacijami iz
prve roke (Mikulič, 2007). Televizija otroško občinstvo doseže bolj zgodaj in bolj intenzivno
kot drugi mediji (prav tam). Glavna značilnost televizije je zmožnost posredovanja slikovne in
zvočne podobe družbe, kar otrokom predstavlja »okno v svet« v realnem času (Žilič Fišer, 2007;
Murray, 1993), preko katerega se učijo s ponovljenimi vzorci, ki so nekoliko drugačni od
dejanskih življenjskih vzorcev (Murray, 1993, str. 17). Na gledalce ima močan vpliv, kateri
pomembno sooblikuje posameznikovo in kolektivno zavest (Košir in Ranfl, 1996, str. 43). V
dobi množičnih medijev televizija pomeni del vsakdana (Vogrinčič, 2006). Otroci televizijo
redno gledajo in spremljajo že od svojega drugega leta dalje, v zgodnjem otroštvu televizijo
gledajo povprečno dve uri dnevno (Keyton in drugi, 2007, str. 262).
Gledalci med 4. in 14. letom starosti v zadnjem času televiziji namenijo več časa kot pred
slabimi desetimi leti, predvsem zaradi razvoja obstoječih in pojava novih otroških tematskih
TV-kanalov z večinoma v slovenščino sinhroniziranimi oddajami (Kos, 2018). Stopnja
gledanja raste v zgodnji adolescenci, ko otroci televiziji namenijo 34 ure svojega prostega časa
(Keyton in drugi, 2007, str. 262). »Danes gledanje televizije ne pomeni več nujno sedenja v
dnevni sobi in gledanja poročil ob 19. uri. Večina kabelskih operaterjev nam namreč ponuja
svobodo pri odločanju, kdaj bomo kaj gledali« (Kos, 2018). Če otrokom spored ni všeč, lahko
pregledajo vsebine za več dni nazaj in se sami odločijo, kaj bodo gledali. Raziskave kažejo, da
v povprečju vsak posameznik v Sloveniji, ki ima to možnost, televizijo gleda s časovnim
zamikom (prav tam). Kako pogosto in koliko otrok spremlja televizijo, je v veliki meri odvisno
od starosti, od nekaterih osebnostnih značilnosti in od otrokovih čustvenih potreb (Boh in
Mesec, 1970, str. 16). Raziskava med slovenskimi osnovnošolci kaže, da otroci začnejo gledati
televizijo že pri dveh ali treh letih (Prešeren, 2010).
Raziskave, ki jih je izvedel IZI (2018) v vseh državah Evropske unije, kažejo, da je povprečen
čas, ki so ga otroci porabili za gledanje televizije v letu 2014, 128 minut dnevno. Če se
osredotočimo na Slovenijo, so otroci v letu 2014 pred televizijo dnevno preživeli približno 206
minut dnevno, v letu 2016 pa še 14 minut več, kar pomeni, da velika večina otrok televiziji
dnevno nameni več kot tri ure in pol svojega prostega časa (prav tam). Podobno navajajo tudi
Jordan, Hersey, McDivitt in D. Heitzler (2006). V raziskavo je bilo vključenih 180 otrok med
6. in 13. letom starosti. Ugotavljajo, da je pretirano gledanje televizije lahko povezano s
fizičnimi in z vedenjskimi problemi. Študija The Kaister Family Foundation (2010) dokazuje,
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da otroci med 11. in 14. letom starosti gledanju televizije namenijo več časa kot mlajši otroci.
Prav tako porabijo več kot dve uri dnevno za gledanje DVD-jev, uporabo pametnih mobilnih
telefonov in uporabo drugih medijev.
Glede na raziskave, ki jih navajajo (Fuhs in drugi, 2012, str. 4), v nasprotju s šolo ali z vrtcem,
televizija skoraj vedno predstavlja pomemben del prostega časa otrok. Gledanju televizije
otroci namenijo več časa, kot ga preživijo v šoli ali se družijo z bližnjimi (Košir in Ranfl, 1996,
str. 21), za kar se odločijo sami (Fuhs in drugi, 2012, str. 4). Šoloobvezni otroci na televizijo
gledajo kot na nekaj, kar jim pomaga, da se sprostijo in spočijejo (Kondo in Steemers, 2009,
str. 14). Prav tako je televizija za otroke zabava ob vikendih, ob risankah, ki imajo preprosto
vsebino in jim je enostavno slediti (prav tam). Položaj televizije kot najbolj množičnega medija
glede na doseg, preživeti čas in popularnost se v zadnjih 40. letih ni spremenil, obenem pa je
zajel tudi pojem globalne javnosti (Žilič Fišer, 2007, str. 44).
Televizija ni samo medij, kateremu otroci namenijo največ prostega časa, temveč je medij, o
katerem se družine največ pogovarjajo (Peštaj, 2009, str. 84). Družine imajo povprečno v svojih
domovih tudi tri ali več televizij (Television and Young Children, 2011, str. 22). Na kakšen
način je televizija ključnega pomena v življenju družin, je odvisno od različnih socialnih,
kulturnih in ekonomskih dejavnikov, predvsem pa od njihovih navad gledanja televizije (Peštaj,
2009, str. 84). Raziskave iz leta 2014 kažejo, da je televizija dostopna večini otrok med 8. in
18. letom starosti, kar 71 % otrok (7 otrok od 10) pa ima televizijo ali druge oblike novih
medijev v svoji sobi (Watching Television, 2014). Mlade generacije klasičnih televizorjev
skorajda ne uporabljajo več (Zajc 2016, 18), saj televizijo lahko gledajo na različnih platformah.
Dejstvo je, da skoraj polovica otrok (40 %) med 8. in 18. letom televizijo gleda preko spleta,
na njihovih pametnih telefonih, tabličnih računalnikih in drugih predvajalnikih (The Kaiser
Family Foundation, 2010).
Raziskovalci (Huston, Bickham, Lee in Wright, 2007, str. 4142) ugotavljajo, da se značilnosti
televizije, ki vzbujajo pozornost otrok, spreminjajo glede na njihovo starost, kar pomeni, da
otrokova uporaba televizijskega medija in njegova izbira programov sovpadata z značilnostmi
razvojnega obdobja, v katerem se otrok nahaja (Peštaj, 2010, str. 68). Med odraščanjem otrok
se spreminja stopnja gledanosti televizije in priljubljenost žanrov. Razlike v dojemanju
televizijskih vsebin so v veliki meri pogojene s spremembami v spoznavnem, čustvenem in
socialnem razvoju otroka (Peštaj, 2010, str. 6768), da lahko sprejemajo večje, obsežnejše
vsebine, da znajo obnoviti zgodbo in prepoznati vsebine, ki se v oddaji dogajajo (Prešeren,
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2010). Medijske vsebine otroci zaznavajo, razumejo in povezujejo v celoto. Razumevanje
poteka od konkretnega k abstraktnemu. Najprej otrok začne z zaznavanjem slikovnih sporočil
in vizualnih vsebin (Peštaj, 2010, str. 68). Orde (2012, str. 41) ugotavlja, da se učinkovitost
izobraževalnih programov za otroke povečuje z uporabo privlačnih elementov, kot so humor,
jezik, jasno izražanje in z uporabo privlačnih vizualnih elementov. Starostna in jezikovna
zrelost otrok določata, kako se bo otrok odzval in kako bo sodeloval s televizijskim medijem
(Kondo in Steemers, 2009). Otroci doživljajo štiri faze kognitivnega razvoja (prav tam). Otroci,
mlajši od dveh let, doživljajo senzomotorično fazo, kjer njihova čustva in dejanja kažejo, da se
predmeti na televiziji razlikujejo od tistih, ki jih vidijo in doživljajo v resničnem življenju. Med
2. in 7. letom starosti otroci že razvijajo govor in razmišljanje, ki jim omogoča govoriti in
diskutirati o svojih izkušnjah s televizijo. Kasneje, med 7. in 12. letom starosti, se otroci začnejo
ukvarjati z abstraktnim razmišljanjem, razvijajo raven zaznavanja (televizijska pismenost), ki
jim omogoča razumevanje delov in segmentov, ki sestavljajo televizijski program ali oddajo,
medtem ko starejši otroci, od 12. leta starosti dalje, televizijo že razumejo na podoben način kot
odrasli.
Avtorji (Huston in drugi, 2007) so razvili teorijo, po kateri otroci televizijskih informacij ne
sprejemajo zgolj preko vsebine, temveč predvsem iz televizijskih izraznih sredstev, vizualnih
in zvočnih efektov, animacij, njihovo pozornost pa pritegnejo tudi dialogi in pripovedi (prav
tam). Televizijski govor gledalcem podaja dejstva, podatke, opis ter dodatno razlago in
pojasnila, ki za lažje razumevanje dopolnjujejo ali pojasnjujejo videno, prav tako imajo
kadenca, barva in tempo glasu izjemno moč. Raziskave dokazujejo, da mlajši šolarji najraje
gledajo risanke, animirane filme in otroške oddaje (Peštaj, 2009, str. 85). Raziskava Götz in
drugi (2008, str. 5), v kateri so raziskovali medije 24 držav po svetu, med drugim tudi Slovenijo,
kaže, da sta Slovenija (96,5 %) in Kitajska (96,4 %) dve državi, kjer na televiziji predvajajo
največji odstotek risank za otroke, medtem ko se najnižji odstotek risank kaže v Belgiji in Veliki
Britaniji. Otroci posnemajo televizijske junake (npr. Power Rangers ali Dragon Ball), ki jim
skozi igro predstavljajo pomembno izhodišče za izražanje čustev in fantazij (Kondo in
Steemers, 2009, str. 14).
Da otroci do 8. leta starosti najbolj pogosto spremljajo otroške programe, se strinjajo tudi
Keyton in drugi (2007, str. 262). V tem obdobju komedije gleda le 10 % otrok (prav tam). V
kasnejših letih dečki radi spremljajo šport in oddaje z veliko akcije, mnoge deklice pa imajo
raje zgodbe, ki pripovedujejo o otrocih, družinah … (Peštaj, 2009, str. 85), prav tako dečki
televiziji namenijo več časa kot dekleta (Dolničar in Nadoh, 2004). Raziskave po svetu kažejo,
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da otroci, če le imajo to možnost, najraje izbirajo vsebine in oddaje, narejene v njihovem okolju
in jeziku, saj otrokom ponujajo znano zemljepisno in kulturno okolje, družinske navade in
domači jezik, še poudarja Peštajeva (2009, str. 8586), zato so izvirne slovenske oddaje, ki
otroke izobražujejo, še posebej dragocene (prav tam). Kasneje med otroki poleg risank
prevladujejo komedije in ostajajo najljubši program do konca osnovne šole. Od 8. leta starosti
dalje, otroke poleg komedij zanimajo drugi, raznoliki žanri (Keyton in drugi, 2007, str. 262).
Prav tako se s starostjo in z razvojem občutno povečuje možnost sprejemanja informacij, saj
otroci vedno več časa preživijo pred televizijskimi ekrani (Peštaj, 2009, str. 85) oz. tabličnimi
računalniki in pametnimi telefoni. Kink (2009, str. 62) poudarja, da so mediji pomemben člen
v življenju otrok, saj so v veliki meri vključemi v otrokovo življenje in oblikujejo njegov razvoj
identitete. Otrok skozi medije razvija občutek, ki mu ponuja način vzpostavljanja odnosov z
družinskimi člani in vrstniki (Kondo in Steemers, 2009, str. 14), medtem ko so medijske vsebine
pokazatelj lastne identitete otrok (Prešeren, 2010).
Vse naštete raziskave dokazujejo, da so otroci z mediji tesno povezani, otroci pa jih razumejo
kot speto celoto. V času razvoja so otroci iz dneva v dan bolj usposobljeni za razumevanje in
uporabo televizijskega medija, ki je vedno bolj pomemben socializacijski faktor in nepogrešljiv
medij v življenju otrok (Prislan, 2000, str. 8). Gledalca pritegne v svojo navidezno resničnost,
kjer z vidom in s sluhom doživlja njene podobe (Košir in Ranfl, 1996, str. 27). Otroci se vživijo
v televizijske prizore in se identificirajo z njihovimi junaki (Peštaj, 2010, str. 6985), obenem
pa se hitro naučijo, kaj je pri televizijski vsebini oz. v oddaji pomembno (prav tam). Otroci so
zahtevni gledalci, ki so zmožni spremljati več medijev naenkrat, in vedno več časa namenijo
zaslonskim medijem. Medtem ko gledajo televizijo, hkrati poslušajo radio in uporabljajo
mobilni telefon, kar dokazuje, da je tehnologija, in s tem tudi mediji, postala sestavni del
sodobne družbe, ki se mu ne moremo izogniti (Mikulič, 2007). Televizija ni več zunanja
naprava, ki jo lahko uporabljamo ali ne, temveč je postala prevladujoča in vseprisotna (Zajc,
2016).

2.2 Otroci kot televizijsko občinstvo
Občinstvo lahko označimo kot temeljni pojem normativnega in tržnega modela novinarstva
(Poler Kovačič, 2005, str. 69), saj medij obstaja le takrat, ko ima občinstvo, občinstvo pa je
potrebno kar naprej zapeljevati, privabljati in zvabljati (Ang, 1991, str. 413426). Pomembno
je, da tudi otroci kritično razmišljajo o informacijah, ki so jim dostopne, predvsem zato, ker so
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otroci zahtevna vrsta občinstva in je težko zadržati njihovo pozornost (Delo, 2017). V
nadaljevanju bom razpravljala, kako opredelimo otroško občinstvo in kako kritični gledalci so
otroci, kakšen je kakovosten otroški program in zakaj je pomembno, da otroci soustvarjajo
oddaje za otroke. Da je oddaja otrokom zanimiva, morajo ustvarjalci oddaje poskrbeti, da je
dramaturški lok oddaje dovolj dinamičen, junaki zanimivi in zabavni ter poanta jasna (prav
tam), saj otroci televizije ne gledajo in je ne razumejo na enak način kot odrasli. Televizijski
medij otroško občinstvo vidi predvsem kot vir zabave, zato je pomembno, da producenti in
ustvarjalci oddaj, pa tudi starši, mladim gledalcem izobraževalne vsebine predstavijo kot
pomembno izobraževalno orodje, ki spodbuja otrokov intelektualni razvoj (Orde, 2012, str. 38).
Tako se naučijo pravilnega in kritičnega sprejemanja, izbiranja in vrednotenja medijskih
sporočil (Peštaj, 2009, str. 91).
Avtorji občinstvo definirajo glede na najbolj očiten empirični izraz kot skupino gledalcev oz.
posameznikov, ki so zbrani skupaj, da bi se udeležili predstave in »sprejeli« sporočilo, ki ga je
»poslal« drugi. Pojem označujejo tudi kot državljane, v mojem primeru otroke, ki jih je
potrebno informirati, izobraziti in zabavati. Na kratko povedano: »servisirati« (Ang, 1991, str.
426430). Obenem otroci potrebujejo pomoč odraslih, da se o televizijskih vsebinah z njimi
pogovarjajo in skušajo preprečiti popolnoma naključno gledanje televizijskih oddaj (Peštaj,
2009, str. 91). Če otroke informiramo na način, ki jim je blizu, bodo znali bolj artikulirati svoje
misli in jih sporočati naprej, in prav zato je potrebno otroke spodbujati k participaciji,
sodelovanju in soustvarjanju medijskih vsebin. Matthews (2003) je otroke označil kot »kulturne
državljane« in za idealno otroško občinstvo označil 12-letnika, ki ga zanima, kaj se v svetu
dogaja, si želi biti zabaven, je zvedav in ga nove informacije zanimajo, a je otroško občinstvo
nekoliko drugačno, želi si oddaje in programe, ki zabavajo, in ne toliko oddaje, ki otroke učijo
in informirajo (prav tam, str. 135136), zato je pomembno, da ustvarjalci oddaj produkcijo
prilagodijo ciljnemu občinstvu, ki mu je oddaja namenjena.
Pomembno je tudi, da v današnji družbi množičnih medijev otrokom omogočimo, da postanejo
kritični gledalci (Mikulič, 2007), ki bodo razmišljali o tem, kaj vidijo in slišijo v oddaji (Peštaj,
2009, str. 84). Medijska kritičnost je niz znanja in veščin, ki gledalcem omogočajo dostop do
analiziranja, ocenjevanja in sporočanja (Persemain, 2016, str. 72). Tudi otroci morajo kritično
razmišljati o informacijah, ki so v tem trenutku dostopne. To lahko dosežemo s pogovorom in
z vzgojo za medije, ki poučuje, kako razumeti, analizirati in ustvarjati sporočila. Vzgoja za
medije omogoča, da gledalci postanejo kritični analitiki in hkrati ustvarjalni ustvarjalci sporočil
(Mikulič, 2007). Otroci v procesu gledanja televizije postajajo vedno bolj dovršeni gledalci,
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zato je pomembno, da na otroke ne gledamo kot na žrtve. Z njimi se je o medijih potrebno
pogovarjati in diskutirati (Buckingham, 1993). Če se otroško občinstvo nauči kritičnega
razmišljanja in analiziranja medijskih vsebin, se iz njih lahko kaj nauči (Persemain, 2016, str.
71). Medtem ko mlajši otroci preko televizije razvijajo osnovne spretnosti, starejši otroci
postajajo kritični gledalci, ki televizijo uporabljajo za oblikovanje identitet (Davies, 1997, str.
8). Sposobni so razvijati identitete spolov, kategoriziranja različnih programov in oddaj ter
kritičnega razmišljanja, in se odločati, kaj jim je v določeni oddaji všeč in kaj ne. Otroško
občinstvo ob gledanju televizije postopoma razvija različne vrste spretnosti. Skozi razvoj se
televizijo naučijo razumeti, a je ne dojemajo na enak način kot odrasli (prav tam).
V nadaljevanju bom za potrebe raziskovalnega dela predstavila ugotovitve in kriterije
kakovostnih oddaj za otroke ter ugotavljala, kako kompetentni kritiki so otroci. Raziskovala
bom, kakšna merila za kakovosten program imajo otroci, osredotočila se bom na otroke kot
občinstvo in na televizijo kot medij, ki izobražuje, predstavila bom izobraževalne vsebine za
otroke in kriterije za kakovostno otroško oddajo, ki jih navajajo strokovnjaki. Kriteriji mi bodo
v empiričnem delu služili kot orodje za raziskovanje.
Astrid Plenk (2009, 21) v študiji, katere namen je bil ugotoviti, kakšna merila za kakovosten
program imajo otroci in kako kritični so otroški gledalci, navaja šest glavnih kriterijev, ki so
rezultat raziskave, v katero so bili vključeni otroci otroške žirije nemškega festivala otroškega
filma in televizije Goldener Spatz. Podatki so bili ovrednoteni s kvalitativno vsebinsko analizo
(prav tam). Avtorica navaja, da je za otroke oddaja z dobro zgodbo ključna. Pri ocenjevanju
tematike in zgodbe otroci poudarjajo dejstvo, da jim mora zgodba ponujati nekaj popolnoma
novega, posebnega ali drugačnega. Zgodba ali glavna tematika oddaje mora biti za otroke
privlačna. Otroci v zgodbi želijo veliko pozitivnih elementov (npr. nekaj smešnega ali srečni
konec), ne zavračajo pa resnih elementov, kot sta npr. bolezen ali smrt. Poudari tudi dramatično
strukturo zgodbe. Pomembno je, da je oddaja otrokom razumljiva, da ima jasno rdečo nit, kateri
lahko sledijo in kjer se prizori povezujejo v celoto. Prav tako je pomemben kriterij za otroke
naslov oddaje, torej kaj ta navaja. Naslov otroku pove začetno usmeritev, kaj lahko v oddaji
pričakujejo. Otroci večkrat iščejo povezavo med tem, kar vidijo na televiziji in med naslovom.
Raziskave kažejo, da če otroci naslova ne povežejo z vsebino, se odzovejo z dolgočasjem.
Tretje pomembno merilo so liki in junaki. Otroci poudarjajo pomembnost likov in junakov ter
njihove vloge v oddaji in posebno pozornost namenjajo jasni opredelitvi vloge likov, njihovi
pristnosti in medsebojnim odnosom, saj se tako lažje postavijo v njihovo vlogo in se z njimi
poistovetijo. Še posebno pozornost pa namenjajo privlačnim in znanim junakom, kot so
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nastopajoči otroci in živali, junaki, ki so smešni, veseli, privlači pa jih tudi vizualnost,
simpatičen videz in na drugi strani ustrezni glasovi. Če so liki in junaki v oddaji otrokom
zanimivi, jim je posledično tudi oddaja bolj všeč in se ob njej ne dolgočasijo. Naslednja
kategorija ocenjevanja za otroke so čustva. Otroci menijo, da oddaje obravnavajo čustva, ne le
v naslovu, temveč v dramatični strukturi oddaje, npr. kako so prikazani posamezni prizori.
Oddaja je za otroke bolj vznemirljiva in privlačna, če je vsebina jasna in razumljiva, še vedno
pa malo nepredvidljiva in vznemirljiva, kar povezujejo s pozitivnimi čustvi. To velja zlasti za
začetke in konce oddaj. Za otroke je pomembno tudi nenehno povečevanje napetosti, da ni
ponovitev in nepotrebne razlage. Otroci zahtevajo tudi druge čustvene vsebine v oddajah, kot
sta žalost in sentimentalnost, kar ima nanje močan čustveni učinek. Kot merilo kakovosti dobre
oddaje otroci navajajo tehnološke vidike produkcije oz. stil oddaje. Otroci večjo pozornost
namenjajo kreativnim in glasbenim elementom, ki jim predstavljajo sprostitev, a morajo biti v
skladu z ostalimi elementi, da lahko vse skupaj povežejo v celoto. V primeru igrane in
animirane oddaje otroci opozarjajo na maske igralcev, ličil in kostumov. Dobro zaznavajo tudi
barvita oblačila. Otroci otroške oddaje vrednotijo glede na primernost, torej kaj je primerno za
otroško občinstvo. Pomembno je, da spremljajo oddaje primerne za svojo starost, ki spodbujajo
otrokov razvoj in niso usmerjene v komercialne ali druge namene. Zavedajo se, da jih bodo v
obdobju odraščanja zanimale druge vsebine, a si želijo, da ustvarjalci otroških vsebin
pripravljajo oddaje, ki so namenjene izključno mladim gledalcem.
Plenkova (2009, str. 25) navaja, da so otroci pri ocenjevanju kakovostnih programov izjemno
kompetentni kritiki, ki jih je potrebno upoštevati, predvsem zato, ker se nenehno učijo,
kamorkoli grejo. Zaradi njihove spontane radovednosti v zvezi z vsem, kar jih obdaja (Peštaj,
2009, str. 84), se učijo vsakič, ko gledajo televizijo, ne glede na to, ali je to namen televizijskih
producentov, staršev ali učiteljev (Fuhs in drugi, 2012, str. 4). Televizija opravlja vlogo
informatorja, izobraževanja, vzgajanja in zabave (Košir in Ranfl, 1996, str. 50), pomembno
vlogo pa ima tudi pri socializaciji (Kink, 2007 in Peštaj, 2010). Davies (1997, str. 3) in SpeckHamdan (2005, str. 4) navajata, da smo ljudje rojeni s prirojeno človeško sposobnostjo za
učenje. Televizijska pismenost med otroki zahteva nekaj naučenih in priučenih spretnosti
(Davies, 1997, str. 3). V času razvoja se naučijo, kako uporabljati telefon, kako se igrati z
drugimi, kako računati, upravljati daljinski upravljalnik televizije ter pridobivajo različna
znanja in veščine (Speck-Hamdan, 2005, str. 4). Do učenja pride na osnovi izkušenj, ki je proces
lastne identitete (Fuhs in drugi, 2012, str. 4), ter ob interakciji oz. sovplivanju med otrokom in
njegovim fizikalnim ali socialnim okoljem (Marentič Požarnik, 2000, str. 10).
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Pri gledanju televizije otroci pridobivajo raznovrstno znanje (Boh in Mesec, 1970, str. 41).
Maya Götz (2005, str. 25) pridobivanje znanja med otroki označuje kot aktiven, samoreguliran,
konstruktiven, kontekstualen in socialen proces. Učenje ni le absorbiranje informacij, ki jih
spremljajo čustva, je proces oblikovanja lastne identitete (Fuhs in drugi, 2012, str. 45). O
procesih in dejstvih se otroci učijo iz različnih televizijskih programov in dokumentarnih filmov
(Götz, 2005, str. 24). Mnogi starši na televizijo gledajo kot na pomembno izobraževalno orodje,
ki lahko pomaga otrokovemu intelektualnemu razvoju (Kondo in Steemers, 2009), zato je
ključnega pomena, da odrasli otroke vzgojijo v prave televizijske gledalce (Prešeren, 2010).
Televizijski programi lahko otroku zagotovijo ustrezno učno okolje, če uspejo vzbuditi
zanimanje otrok (Speck-Hamdan, 2005, str. 4). Otroci se bodo več učili, če se vzbudi njihov
interes, od ponudbe na televiziji pa je odvisno, kaj se bodo naučili (Peštaj, 2009, str. 84).
Raziskovalci so 1412 otrok, starih med 7 in 10 let vprašali, iz katerih vsebin, žanrov in oblik
menijo, da se preko televizije največ naučijo (Holler in drugi, 2012, str. 11). Starejši otroci sami
zaznavajo širok spekter žanrov, ki so za njihovo učenje in izobraževanje pomembni (prav tam).
Otroci med 6. in 11. letom o vsebini otroškega programa razmišljajo bolj konceptualno kot
mlajši otroci. S karakterji oz. z liki se lahko bolj povežejo in poistovetijo (Keyton in drugi,
2007, str. 272).
Vsebine, ki vzbujajo otroško radovednost, so dragocen pripomoček na poti učenja (Peštaj,
2010, str. 84), saj kakovost izobraževalnega televizijskega programa zahteva prefinjeno
razumevanje, kako se otroci preko televizije učijo in kako otroške oddaje vplivajo na učenje
(Orde, 2012, str. 40). Preko televizije se otroci učijo predvsem po principu opazovanja in
posnemanja (Peštaj, 2009, str. 84). Prevzemajo in posnemajo mimiko, oblike vedenja in
ravnanje v socialnih situacijah na osnovi opazovanja drugih (Marentič Požarnik, 2000, str. 32).
Pri obliki socialnega učenja otroci usvojijo dokaj zapletene oblike le na osnovi opazovanja
izbranega modela. Tak način učenja ni povsem zavesten in nameren, je dokaj učinkovit in ima
dolgotrajne posledice (prav tam, str. 3236). In kaj lahko televizija otroke nauči? Televizijo
lahko označimo kot poučno-vzgojno sredstvo (Boh in Mesec, 1970, str. 27). V ameriški študiji
so starši učenje otrok preko televizije označili kot eno največjih prednosti tovrstnega medija
(Kondo in Steemers, 2009). Raziskovalci (Fuhs in drugi, 2012, str. 6) ugotavljajo, da se otroci
preko televizije učijo z različnimi pristopi, predstavljenimi na didaktičen način, pa tudi iz
programov, ki so jim poznani, in iz dokumentarnih oddaj (prav tam). Skoraj polovica otrok je
v raziskavi na vprašanje, kaj so se naučili iz določene oddaje, odgovorila, da so se največ naučili
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preko dejstev s področja biologije in zgodovine (Holler in drugi, 2012, str. 12), pa tudi o
socialnih spretnostih in medsebojnih odnosih (prav tam).
Televizijska oddaja, ki je otroku zanimiva, je lahko dodatna pozitivna spodbuda za iskanje
novih informacij in znanja s pomočjo poučne literature, kot so enciklopedije, leksikoni …
(Peštaj, 2009, str. 91). Televizijska oddaja pri otroku vzbudi zanimanje za obravnavano snov in
ga z njo pobližje seznanja ter mu pomaga pri oblikovanju novih stališč in vrednot (Boh in
Mesec, 1970, str. 28). Velika večina študij, ki se ukvarja z izobraževalnim učinkom programov
za otroke, izhaja iz ZDA. Osredotočajo se predvsem na programe, ki izobražujejo (npr. Sesame
Street) in spodbujajo učenje ter akademske veščine (Kondo in Steemers, 2009). Oddaje so
narejene s ciljem, da otroke učijo, informirajo in izobražujejo, da jih naučijo akademskih ter
socialnih veščin (Kirkorian in drugi, 2008, str. 47). Strokovnjaki trdijo, da je potrebno pojem
in pomen izobraževanja razlikovati od učenja (Orde, 2012, str. 38). V izobraževalnih in poučnih
oddajah je veliko elementov, ki vzpodbujajo in pozitivno vplivajo na otrokov razvoj in učenje
(Fisch, 2005, str. 12), otroci pa veliko naučijo tudi iz oddaj, ki v prvi vrsti niso namenjene
izobraževanju.
Oddaje otrokom ponujajo priložnost za posnemanje in učenje, za razmislek o pomenu vsebine
in tematike, ki je otroku pomembna, ter besed, pojmov in vrednot (Peštaj, 2010, str. 87).
Televizijske oddaje, ki učijo in izobražujejo, imajo pomemben vpliv na svoje gledalce (Fisch,
2005, str. 13). Kirkorian in drugi (2008, str. 49) v svojih raziskavah ugotavljajo, da
izobraževalni programi in oddaje za otroke pozitivno in dolgotrajno vplivajo na otroka, medtem
ko so izključno zabavne in zlasti nasilne vsebine negativno povezane z uspehom v šoli (prav
tam). Otroci se rodijo s sposobnostjo za učenje, vendar je vse odvisno od tega, kako aktivno
spremljajo izobraževalne vsebine na televiziji (Orde, 2012, str. 38). Pomembno je, da
ustvarjalci otroških oddaj v vsebino vključijo pripovedne in izobraževalne vsebine, saj s tem
spodbujajo individualni razvoj kognitivnih in socialnih veščin med otroki (Kirkorian in drugi,
2008). Nekatere otroške oddaje in programi pozitivno vplivajo na otrokov učni uspeh
(Vogrinčič, 2006) ter na otrokov razvoj pri učenju tujih jezikov, matematiki, znanosti in
družbenih vedah (Fisch in drugi, 2010, str. 42). Oddaje pozitivno vplivajo na razvoj in usvajanje
ujih jezikov (Kondo in Steemers, 2009, str. 5).
Naigles in Mayeux (2001) ugotavljata, da se otroci v določenih okoliščinah učijo besed in
njihovih pomenov predvsem iz izobraževalnih programov, ki so zanje zasnovani, in tako
izboljšujejo svoje besedišče. Mlajši otroci pogosto opozarjajo na predmete, ki jih vidijo na
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zaslonu, postavljajo vprašanja o oddaji in pozorno spremljajo samo oddajo (prav tam, str. 136).
Izobraževalne oddaje za otroke spodbujajo sodelovanje otrok v oddajah, prav tako pa pozitivno
vplivajo na otrokov besedni zaklad in jezikoslovje (Kondo in Steemers, 2009). Spremembe se
kažejo tudi na področju socialnega vedenja otrok, izboljšuje se splošna razgledanost, spretnosti
in odnosi na različnih področjih (Fisch, 2005, str. 12). Številne študije dokazujejo, da lahko
vzporedno z akademskimi učinki izobraževalne televizije gledanje programov in oddaj, ki
vsebujejo vsebine prosocialnega vedenja, povzroča pozitivne spremembe na socialnem
področju. Po mnenju avtorja so akademski učinki televizije bolj uspešni kot prosocialni (prav
tam, str. 18). Pod prosocialne vsebine štejemo izkazovanje pomoči vrstnikom v stiski,
motorične in spoznavne spretnosti, oblike vljudnega, obzirnega vedenja, načine ravnanja v
frustracijskih situacijah, reševanje konfliktov ... (Marentič Požarnik, 2000, str. 37).
Strokovnjaki (Kirkorian in drugi, 2008, str. 5052) predstavljajo ugotovitve za povečanje
učinkovitosti medijev pri otrocih, ki jih učijo in izobražujejo. Kot prvega so izpostavili kriterij
pozornosti. Otroci se iz izobraževalnih medijev, ki jim ne posvečajo pozornosti, ne morejo
veliko naučiti. Pozornost otrok pritegne zanimiva programska vsebina, različni televizijski
elementi in zvočni učinki. Študije kažejo, da je za otroke pomembno, če producenti in
ustvarjalci vsebin v oddaje vključijo pripovedne in izobraževalne vsebine. Avtorji poudarjajo
tudi kriterij razumevanje, saj če se otroci iz medijev, ki jim ne posvečajo pozornosti, ne morejo
veliko naučiti, se ne morejo učiti iz vsebine, ki je ne razumejo. Pomembno je, da otroci
spremljajo programe in oddaje, ki so primerne za njihovo starost. Shalom Fisch (v Kirkorian in
drugi, 2008, str. 51) je predlagal model zmogljivosti otroškega razumevanja televizijskih
programov, ki temelji na kognitivnih virih. Avtor razlikuje med pripovedno vsebino programa
(zgodbo) in njeno izobraževalno vsebino (informativnim sporočilom), pri katerem je
izobraževalno sporočilo osrednji del zgodbe oz. vsebine v oddaji. Naslednji kriterij povečanja
učinkovitosti medijev pri otrocih je ponavljanje. Eden od razlogov, zakaj so mediji tako močno
izobraževalno orodje, je, da otroci lahko vsebino kadarkoli ponovno gledajo, kar izboljšuje
razumevanje oddaje in nadaljnje učenje. Raziskovalci so v študiji Blue's Clues pozornost
posvečali predšolskim otrokom, ki so en del oddaje Blue's Clues spremljali pet dni zapored. V
času petih ponovitev epizode je bila pozornost otrok visoka in razmeroma konstantna, medtem
ko se je ob gledanju povečalo razumevanje vsebine občinstva. Sledi kriterij značilnosti
gledalcev. Nekatere študije medijev kažejo, da različne značilnosti gledalcev, v katere so
vključili inteligenco in socialno-ekonomski status, lahko vplivajo na učenje otrok in uspešnost
v šoli. Če ustvarjalci programa upoštevajo te značilnosti, lahko povečajo izobraževalno
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vrednost oddaje med otroki. Spet druge raziskave, v kateri so analizirali različne vrste vsebin,
kažejo, da izobraževalne oddaje bolj pozitivno vplivajo na dečke, medtem ko je negativna
povezava nasilnih vsebin na deklice močnejša. Kot zadnji kriterij avtorji označujejo prenos
učenja. Neposredno učenje informacij iz izobraževalnih medijev je koristno, a cilj večine (če
ne vseh) medijev je otrokom omogočiti, da v realni svet in med resnične težave prenesejo vse,
kar so se iz medijskega konteksta naučili. Fisch (v Kirkorian in drugi, 2008, str. 52) trdi, da je
prenos učenja mogoče povečati tudi s spremljanjem kontekstov v oddaji. Če odrasli otroke
naučijo, kako večkrat uporabijo enako strategijo za reševanje problemov, to lahko poveča in
izboljša sposobnost, da otrok izbere in uporablja določene kontekste v različnih situacijah v
resničnem življenju.
Televizija otrokom predstavlja informacije na določene načine, ki se združujejo v posamezne
formate, žanre (Peštaj, 2010, str. 6768). Starši lahko otrokom pomagajo pri izbiri programa,
ki ustreza otrokovi starosti, televizijo pa lahko gledajo z otroki z namenom, da povečajo
pozitivne učinke televizije kot medija, ki izobražuje (Kirkorian in drugi, 2008, str. 39). Fuhs in
drugi avtorji (2012, str. 10) navajajo, da je namen programov za otroke, ki so narejeni v
visokokakovostni produkciji in so učno usmerjeni, spodbujanje otrok kot občinstva v njihovem
procesu samorazvoja. Otroci, mlajši od 14 let, predstavljajo več kot 15 odstotkov slovenskega
prebivalstva (Statistični urad Republike Slovenije, 2017), zato je za pozitiven učinek gledanja
televizije najpomembnejše, da so aktualne problematike otrokom predstavljene na primeren,
dojemljiv način. Otrok televizijsko vsebino pravilno razume, ko ima razvite miselne strukture,
ki mu omogočajo razumevanje medija kot izraznega sredstva in ko je zmožen razlikovati med
resničnim in izmišljenim (Peštaj, 2010, str. 68). Za boljše razumevanje se morajo otroci znati
vživeti v like in karakterje, ki nastopajo oddaji ter si razložiti njihove namene in čustva. Imeti
mora ustrezno razvito empatijo, saj jim je v nasprotnem primeru medijsko sporočilo popolnoma
nerazumljivo in skrito (Peštaj, 2010, str. 69). Pomembno vlogo za otroke v oddajah imajo
posebni učinki, nenavadni zvoki in vizualni triki ter vizualne grafike (prav tam). Poleg tehnične
dovršenosti in dobre vsebine oddaje otrokom ponujajo like in karakterje, s katerimi se lahko
poistovetijo, zbližajo in jim zaupajo (Plenk, 2008, str. 21). Otroci se več naučijo, če v oddaji
prepoznajo like, ki so jim podobni ali so jim poznani (Orde, 2012, str. 41). Otroško pozornost
med drugim pritegnejo tudi čustveni elementi, ki so za otroške oči še posebno privlačni, kot so
živali, ganljive teme, žalostni otroci, itd. (Plenk, 2008, str. 21). Tudi vsebine, ki so predstavljene
s konkretnimi slikami in prizori, so otrokom bolj jasne in razumljive (Götz, 2005, str. 33).
Nasprotje in upad pozornosti otrok povzročijo suhoparne razlage strokovnjakov, neprivlačne
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slike, nerazumljive vsebine, veliko govora in vsebine, ki jih otroci ne poznajo, ter uporaba
neprimernih izraznih sredstev, kot so hitri rezi, preveč vizualnih ali zvočnih efektov (Peštaj,
2010, str. 68). Raziskave kažejo, da v otroštvu otroci zaznavajo pomembne značilnosti
televizije, kot so gibanje in vizualni, zvočni učinki. S starostjo in z izkušnjami otroci večjo
pozornost namenjajo informativnim elementom, kot sta dialog in pripoved (Kirkorian in drugi,
2008, str. 40).
Otroci ob spremljanju oddaj ne razumejo, kaj se bodo iz oddaje naučili in kako bodo to znanje
uporabili kasneje v življenju, zato moramo na otroške programe in oddaje gledati z vidika otrok,
da bomo razumeli, kako otroci vidijo in razumejo oddaje. Kljub pomanjkljivim raziskavam na
to tematiko lahko trdimo, da v vseh državah po svetu obstaja širok spekter programov za otroke,
ki učijo in izobražujejo. V državah, kjer imajo otroci možnost dostopa do privlačnih in zabavnih
programov ter dokumentarnih filmov, ki otroke izobražujejo, so otroške oddaje zelo dobro
sprejete (Holler in drugi, 2012, str. 13), zato je ključnega pomena, da je vsebina oddaje za otroke
v skladu z razvojnimi značilnostmi in s potrebami ciljne skupine gledalcev. Različno stari otroci
različno dojemajo posamezne elemente v oddaji, z drugačnim humorjem, drugačnim odnosom
do likov, ki nastopajo v oddaji, imajo drugačna znanja in izkušnje (Peštaj, 2009, str. 8586),
zato je pomembno, kaj otroci v določenem obdobju razvoja gledajo in spremljajo. Osnovno
vodilo tako za otroke kot za starše je izbira kakovostnih oddaj, ki upoštevajo otrokov razvoj in
njegove sposobnosti na različnih področjih (Peštaj, 2010, str. 77). Buckingham (2000, str. 147)
poudarja, da je število televizijskih programov in oddaj, ki so namenjeni zgolj otrokom močno
naraslo, vprašljiva pa je njihova raznolikost oz. kakovost. Mednarodna analiza (Television and
Young Children, 2011) kakovostno otroško oddajo predstavlja kot zgodbo z dobrim subjektom,
s slogom in kakovostno vsebino programa (prav tam, str. 2). V kakovostnih medijskih vsebinah
za otroke je ključnega pomena, da so teme, o katerih govorijo, predstavljene z otroškega vidika,
da otroke postavijo v središče in spodbujajo njegov razvoj (Plenk, 2009). Kako pa prepoznamo
kakovostno oddajo za otroke?
Peštajeva (2009, str. 86) navaja šest kriterijev za kakovostno oddajo. Televizijske oddaje, ki
kriterije upoštevajo, so za otroke določene starosti smiselne, razumljive in bolj privlačne za
gledanje (prav tam). Kot prvi kriterij kakovostne oddaje za otroke navaja vsebino oddaje.
Pomembno je, da je vsebina oddaje v skladu z razvojnimi značilnostmi in potrebami ciljne
skupine gledalcev. Različno stari otroci različno dojemajo posamezne elemente, imajo
drugačen odnos do junakov, imajo drugačna znanja in izkušnje. Otroška oddaja, ki vse te
značilnosti upošteva, bo za otroke določene starosti bolj smiselna, razumljiva in privlačna. V
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drugem kriteriju se avtorica osredotoča na prepoznavni okvir, ki nudi varnost. Pri otrocih so
pomembni občutek varnosti, ki omogoča jasno definiran začetek in konec oddaje, zgodba in
vloge, ki jih imajo v oddaji glavni junaki. Označuje tudi junake, ki omogočajo identifikacijo.
Bolj kot zgodba so v oddaji pomembni glavni junaki in liki. Od njihovega karakterja in vedenja
je odvisno, ali jih bodo otroci sprejeli s kritiko ali z navdušenjem. Otroci v zabavnih junakih
prepoznajo situacije, ki se dogajajo tudi njim, se z njimi identificirajo in poistovetijo. Takšni
junaki so najbližji otroškemu dojemanju sveta. V četrtem kriteriju kakovostne oddaje so
pomembne zgodbe, v katerih otroci prepoznajo vsakodnevno življenje. Med otroki so najbolj
priljubljene oddaje, ki govorijo o vsakodnevnih dogodkih, ki so jim blizu in jih dobro poznajo.
Rdeča nit je življenje v družini, med prijatelji. V kakovostni otroški oddaji so poudarjeni poučni
elementi. Poučne oddaje so narejene na osnovi razvojnih ali izobraževalnih ciljev z izkušnjami,
ki jih otroci lahko dojamejo. Kot zadnji kriterij Peštajeva navaja elemente otroškega humorja.
Pomembno je, da se otroci ob gledanju televizije veliko smejijo, a mora biti struktura humorja
prilagojena otrokovemu dojemanju, saj vsaka vrsta humorja, ki jim ga ponudimo, zanje ni
vedno zabavna.
Avtorica Martina Peštaj (Pripravljanje vsebin za otroke je premišljeno delo, 2018) dodaja, da
je pomembno, kakšne vsebine otroci spremljajo in si jih ogledujejo, saj se skozi razvoj večajo
otrokove zmožnosti za ustrezno razumevanje informacij, ki so jim izpostavljeni. Vloga staršev,
kot nekakšnih varuhov pri izboru vsebin, ki jim je v določenem obdobju otrok izpostavljen, je
ključna (prav tam). Prav tako je pomembno, da so kakovostne oddaje primerne za starostno
obdobje, v katerem se otrok nahaja, da vključujejo izobraževalne vsebine, ki spodbujajo
otrokov razvoj, primerne like in junake, ter da je oddaja narejena v visoko kakovostni produkciji
(Television and Young Children, 2011, str. 19). »Odgovornost za učinke televizijskega medija
na otroke je razdeljena med oboje, odrasle, ki odpirajo otroku vrata v svet medijev, in tiste, ki
oblikujejo programe za otroke« (Peštaj, 2009, str. 91). Starši morajo otrokom pomagati izbrati
kakovostne oddaje, ki jih razvedrijo, sprostijo in izobražujejo (Prešeren, 2010).
Ustvarjalci otroških programov, producenti in režiserji se morajo zavedati odgovornosti, da
otrokom ponudijo dobre oddaje, ki vplivajo na otrokov celovit razvoj (Evans in drugi, 2000,
str. 171) in jim zagotavljajo vsebine, ki so izobraževalne ter imajo zabavno vrednost (Television
and Young Children, 2011, str. 19). Vse lastnosti kakovostne oddaje vključuje tudi Britanska
javna televizija BBC, ki pri oblikovanju oddaj upošteva Mednarodni pravilnik o otroški
televiziji (Evans, Myers in Ilfeldm, 2000, str. 171). Pravilnik temelji na produkciji televizijskih
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programov in pravicah otrok ter obveznostih, da televizija otroke vzgaja in obvešča ter določa
(prav tam):
1. Otroci bi morali imeti programe narejene v visoki kakovostni produkciji, namenjene
posebej otroškemu občinstvu, ki bi zagotavljali vsebine, ki imajo zabavno vrednost in
so izobraževalne narave.
2. Otroci naj bi imeli možnost, da preko televizijskih programov izrazijo sebe, svojo
kulturo, jezik in svoje izkušnje, ki zagovarjajo vrednote.
3. Otroški programi naj bi pri otrocih razvijali občutek za razumevanje in spoštovanje
drugih kultur ter otrokovega kulturnega okolja.
4. Pomembno je, da otroški program vsebuje žanrsko raznovrstnost in otroke varuje pred
nasilnimi prizori, ki povzročajo strah ali anksioznost.
5. Otroške programe je potrebno predvajati v času, ko otroci lahko gledajo televizijo in ne
preko množičnih medijev ali tehnologij, ki so jim dostopni.
6. Pomembno je, da oddaje otroke izobražujejo, vsebina oddaje pa mora biti razumljiva in
privlačna.
7. Zagotoviti bi bilo potrebno dovolj sredstev, da bi programi dosegali najvišje standarde.
8. Vlada, producenti in ustvarjalci oddaj, distributerji ter sponzorji bi morali uvideti
pomembnost in ranljivost domačega televizijskega programa za otroke in sprejeti
ukrepe za njihovo podporo oz. zaščito.
Na podlagi zgoraj naštetega ugotavljam, da so otroci zahtevno občinstvo, ki potrebuje
kakovosten program, ki bo ustrezal njihovim željam in potrebam. Otroško občinstvo lahko
definiramo kot skupino gledalcev oz. posameznikov, ki jih je potrebno informirati, izobraziti in
zabavati (Ang, 1991, str. 426430), zato je pomembno, da spremljajo oddaje narejene v visoko
kakovostni produkciji. Otrokom je všeč, če jih producenti v oddajah vključijo in upoštevajo, da
se z junaki v oddaji poistovetijo in da se v vsebini najde mesto zanje. Otroci od otroških oddaj
pričakujejo, da jim bodo pomagale pri njihovem razvoju, da bodo postali zrelejši, ter da
vsebujejo zabavno vrednost. V otroških oddajah se kakovost odraža na različne načine, zato je
ključnega pomena, da so elementi kakovostne oddaje predstavljeni na privlačen in otrokom
razumljiv način (Kirkorian in drugi, 2008).
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3 ŽIVA BESEDA, GIBLJIVA SLIKA IN MEDIJSKO OKOLJE

V tretjem poglavju bom razpravljala, kako mediji in televizija vplivajo na otroško občinstvo na
področju Slovenije, in ugotavljala, kako se skozi leta spreminjata občinstvo in medijsko okolje.
Vpliv medijev in televizije na posameznika je v današnjem času nenehen in dolgoročen,
medijski prostor pa otrokom ponuja razumevanje sveta kot takega in posledično razumevanje
samega sebe (Kink, 2009). Televizija ima mnogo večji vpliv na otroke kot drugi mediji
(Dolničar in Nadoh, 2004), kar dokazuje čas, ki ga otroci namenijo gledanju televizije. Do 11.
leta starosti otroci televiziji namenijo več kot 4 ure svojega prostega časa dnevno (Prešeren,
2010), skozi leta pa se spreminjajo tudi načini spremljanja televizije (Kos, 2018), zato je
pomembno, da so programi in oddaje kakovostni in inovativni (RTV Slovenija, 2011). V
nadaljevanju se bom osredotočila na osnovno poslanstvo RTV Slovenija in Zakon o
Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS, 2005), ki v 4. členu navaja, da RTV Slovenija zagotavlja
kakovostne izobraževalne oddaje, narejene v visokokakovostni lastni produkciji, namenjeni
otrokom in mladostnikom, in kakovostne razvedrilne vsebine za vse starostne skupine (prav
tam). Posebno pozornost na področju upoštevanja etičnih meril predstavlja Kodeks dela v
programih za otroke in mlade (2014), ki ga bom predstavila v nadaljevanju, osredotočila pa se
bom tudi na najpomembnejši dokument na področju novinarske etike, Poklicna merila in načela
novinarske etike v programih RTV Slovenija (2000).
Izsledki raziskav o pogostosti spremljanja medijev navajajo, da je televizija poleg spleta med
otroki še vedno na prvem mestu, če govorimo o medijih, ki so jim dosegljivi, otrokom in
mladostnikom pa predstavljajo velik del sodobnega življenja (Dolničar in Nadoh, 2004, str. 45),
kar navaja dejstvo, da televizija prevzema vedno pomembnejšo vlogo v procesu socializacije
otrok (Peštaj, 2009, str. 84). Televizija posamezniku pomaga vplivati na njegovo dojemanje
sveta, tako v zgodnjem obdobju, ko se uči osnovnik pravil družbe, kot tudi kasneje, ko spremlja
vsakodnevno dogajanje (Dolničar in Nadoh, 2004). Dolničar in Nadoh (2004) sta v empirični
raziskavi Medijske navade med slovenskimi mladostniki, izvedene v okviru Fakultete za
družbene vede, proučevali skupino mladostnikov od 12 do 19 let in pod drobnogled vzeli širok
spekter medijev. Raziskovali sta, kako si otroško občinstvo predstavlja medije in televizijo in
ugotovili, da večina slovenskih mladostnikov razumevanje televizije razlaga na dva načina, in
sicer z opisom zunanjega izgleda ter z navajanjem vsebin, ki jih spremljajo prek televizije (prav
tam). Televizijo so označili z besedami: »Televizija je škatla, ki kaže sliko in govori.« (13letnik) ali »Televizija je naprava, prek katere spoznamo, kaj se dogaja po svetu, in prek katere
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lahko gledamo različne filme …« (13-letnica). Otroci in mladostniki, vključeni v raziskavo, so
navedli, da jim je pri gledanju televizije najbolj všeč gledanje televizije v času, ko je
posamezniku dolgčas, gledanje televizijskih nadaljevank, oddaj in filmov, predvsem pa dejstvo,
da spremljanje programov posamezniku omogoča vpogled v dogajanje, ki mu je sicer fizično
nedosegljivo. Zaradi tega televizijo velikokrat ocenjujejo kot poučno (Dolničar in Nadoh, 2004,
str. 27). Kot moteče dejavnike so navedli predvsem oglaševalske vsebine, ponavljanje istih
vsebin pri vseh ponudnikih programov in prepozno predvajanje priljubljenih vsebin (prav tam).
Živa beseda in gibljiva slika imata mnogo večji vpliv na otroke kot katerikoli drugi medij
(Dolničar in Nadoh, 2004, str. 45). Raziskave kažejo, da otroci v Sloveniji začnejo televizijo
spremljati pri dveh ali treh letih, do 11. leta starosti pa televiziji namenijo kar 45 ur dnevno
(Prešeren, 2010). Otroci in mladostniki televiziji več časa namenijo čez vikend kot v obdobju
od ponedeljka do petka (Dolničar in Nadoh, 2004, str. 46). Pogostost uporabe posameznih
medijev je zgolj ocena, ki so jo v raziskavi podali otroci in mladostniki sami, zato sta avtorici
prikazali osnovna razmerja med posameznimi demografskimi dejavniki in pogostostjo uporabe
medijev. Uporabili sta metodo regresijske analize in ugotovili, da na ima pogostost gledanja
televizije čez teden največji vpliv starost. Mlajši anketiranci televizijo spremljajo bolj pogosto
kot starejši, na dolžino gledanja televizije pa poleg starosti vpliva tudi spol. Fantje ob televiziji
preživijo več časa kot dekleta (prav tam).
Da mlajši otroci več časa namenijo gledanju televizije, je bilo pričakovano, saj pogostost
gledanja televizije upada s starostjo (Dolničar in Nadoh, 2004, str. 52). To dokazuje del
mednarodne korporacije Nielsen, vodilno svetovno podjetje v raziskovanju marketinških in
potrošniških trendov, televizijskih občinstev in občinstev drugih medijev. Ugotavljajo, da
gledalci v Sloveniji med 4. in 14. letom starosti televiziji namenjajo več časa kot pred slabimi
desetimi leti, na kar vpliva razvoj obstoječih in pojava novih otroških tematskih TV-kanalov z
večinoma v slovenščino sinhroniziranimi oddajami, a iz leta v leto televiziji namenjajo manj
časa (Kos, 2018). Povprečen Slovenec starejši od štirih let televiziji povprečno nameni 215
minut dnevno (prav tam).
Med odraščanjem otrok se spreminja stopnja gledanosti televizije in priljubljenost žanrov, pa
tudi možnost sprejemanja informacij, zato otroci in mladostniki vse več časa preživijo pred
televizijskimi ekrani (Peštaj, 2009, str. 85). Peštajeva navaja (prav tam, str. 6768), da so
razlike v dojemanju televizijskih vsebin v veliki meri pogojene s spremembami v spoznavnem,
čustvenem in socialnem razvoju otroka. Značilnosti televizije, ki vzbujajo pozornost otrok, se
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tako spreminjajo glede na njihovo starost (prav tam). Otrokom so v oddajah in programih
najbolj zanimive tematike, ki imajo osrednji pomen v njihovem trenutnem življenjskem
obdobju (Peštaj, 2009, str. 85). Dolničar in Nadoh (2004, str. 66) sta v raziskavi med
slovenskimi mladostniki določili devetnajst televizijskih zvrsti, za katere so anketirani označili,
kako pogosto jih gledajo. Za nobeno televizijsko zvrst se ni izkazalo, da je otroci in mladostniki
ne bi gledali. Osnovnošolci najbolj pogosto gledajo komedije, znanstveno-fantastične filme,
telenovele oz. soap opere, filme in oddaje o živalih, kvize in druge nagradne igre ter risanke
(prav tam, str. 68). Če imajo to možnost, najraje izbirajo oddaje narejene v domačem okolju in
jeziku, zato so slovenske oddaje, ki otroke izobražujejo, še bolj dragocene in priljubljene
(Peštaj, 2010, str. 86). Dečki najraje gledajo šport in oddaje z veliko akcije, dekleta pa svoj
prosti čas raje namenijo narativno-fikcijskim zvrstem, kot so telenovele, nanizanke in
ljubezenski filmi o otrocih in družinah. Dekleta glede na statistiko bolj pogosto spremljajo
pogovorne oddaje z gosti ter otroške in mladinske oddaje kot fantje (Dolničar in Nadoh, 2004;
Peštaj, 2009).
Načini gledanja televizije se iz leta v leto spreminjajo (Kos, 2018). Otroci so zahtevna vrsta
občinstva, ki poleg televizije vedno več časa nameni računalnikom, tabličnim računalnikom in
pametnim telefonom, predvsem pa večopravilnosti. Raziskave kažejo, da medtem ko otroci
gledajo televizijo, hkrati poslušajo radio in uporabljajo mobilni telefon, brskajo po spletu ali
listajo revijo (Mikulič, 2007). Tako odrasli kot otroci se vse pogosteje odločajo za medijsko
bližino in vse več časa posvečajo novim medijem, obenem pa pozabljajo na odnose in
medčloveške stike (Košir in Ranfl, 1996, str. 25). Dandanes televizijske vsebine lahko
spremljamo kjerkoli in kadarkoli, potrebujemo le mobilni telefon ali tablični računalnik in
internet (Kos, 2018). Mlajše generacije pogosto pravijo, da televizije ne gledajo več, vsaj ne na
star način, pred televizijskimi sprejemniki. Svoj prosti čas posvečajo videovsebinam na
Youtubu, jih gledajo preko Netflixa, HBO Go in preko ostalih ponudnikov podobnih vsebin.
Otroci si v povprečju ogledajo 21 odstotkov vsebin tudi s časovnim zamikom (Kos, 2018).
Kosova dodaja, da možnost uporabe storitve ogleda za nazaj po zadnjih podatkih AGB Nielsen
uporablja nekaj manj kot polovica gospodinjstev. »Če bi se pri primerjavi podatkov omejili le
na posameznike, ki imajo to storitev, so odstotki še veliko višji. Otroci med 4. in 14. letom, ki
imajo to možnost, gledajo z zamikom že skoraj tretjino televiziji namenjenega časa« (prav tam).
Zaradi časa, ki ga otroci namenijo televiziji, je še bolj pomembno, da so otroški programi RTV
Slovenija kakovostni in inovativni ter da so postavljeni v moderno programsko shemo (RTV
Slovenija, 2011). Osnovno poslanstvo RTV Slovenija je neodvisno in objektivno informiranje,
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izobraževanje in razvedrilo. RTV mora ustvarjati, posredovati in arhivirati visoko kakovostne
in privlačne televizijske ter multimedijske vsebine, ki bodo kot javno dobro dostopne vsem
gledalcem in poslušalcem, ki jih želijo doseči v čim večjem številu (prav tam, str. 10). Vsa ta
merila si na primeru oddaje Firbcologi želim podrobneje, z več zornih kotov, ogledati tudi sama.
Programske vsebine, namenjene otrokom in mladostnikom, so zakonsko opredeljene z
Zakonom o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS, 2005), ki ga je RTV Slovenija sprejela leta 2005.
Zakon poleg ostalih načel za delovanje RTV v 4. členu (prav tam) navaja, da mora RTV
Slovenija zagotavljati:
 kakovostne izobraževalne oddaje, v okviru katerih posreduje celoten spekter aktualnih
vsebin, od verskih in socialnih do naravoslovnih in tehnološko-informacijskih vsebin;
 visokokakovostno

lastno

produkcijo,

namenjeno

otrokom,

mladostnikom

in

starostnikom;
 kakovostne razvedrilne vsebine za vse starostne skupine.
V 5. členu (prav tam) zakon navaja, da morajo novinarji in uredniki, ki so neposredno udeleženi
pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV programov, otroke in mladino varovati pred vsebinami,
»ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, ter spoštovati obče človeške
vrednote«.
Natančen opis vsebine oddaj za otroke določa Kodeks dela v programih za otroke in mlade
(2014) TV Slovenija. Dokument navaja, naj oddaje ohranjajo integriteto otrok in mladih, naj
bodo spoštljive do nastopajočih in do gledalcev; da v procesu dela z otroki in mladimi
upoštevajo stopnjo otrokovega ali mladostnikovega razvoja, vsakodnevnega življenjskega
ritma vsakega posameznika; otroška oddaja naj bo primerna percepciji in razumevanju ciljne
publike; da oddaja navdihuje, krepi samopodobo ter otrokom in mladim pomaga pridobivati
pozitivne izkušnje, tako gledalcev kot nastopajočih; da oddaja predstavlja raznolike vsebine z
vseh področij, skladno s predšolskim in šolskim učnim načrtom; da otroke vzpodbuja; da utrjuje
vrednote slovenskega jezika, narodove kulture in dediščine; da oddaje za otroke vzpodbujajo
zdrav odnos do narave in okolja ter jih učijo temeljnih korakov za ohranjanje narave; da so v
oddajo vključeni vsi žanri, da so v žanrih predstavljene etične vrednote in verodostojni
medosebni odnosi; da je oddaja v skladu z otrokovim in mladostnikovim čustvenim, socialnim
in miselnim razvojem; da sledi sodobnim trendom ustvarjanja za otroke; da vključuje uporabo
multimedijskih možnosti v vsebinskem in tehnološkem smislu, ter da je oddaja zabavna, da
otroke spravlja v smeh in je ustvarjalcem v veselje.
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Vključevanje otrok v oddaje in poročanje o otrocih, poleg Zakona o Radioteleviziji Slovenija
(2005) in Kodeksa dela v programih za otroke in mlade (2014), zahteva posebno pozornost na
področju upoštevanja profesionalnih etičnih meril. Otroške vsebine, poročanje o otrocih in
aktivno sodelovanje otrok v medijih je zakonsko regulirano z dokumenti. Ti imajo ključen vpliv
na oblikovanje programa za otroke in mladostnike, zato jih bom predstavila v nadaljevanju.
Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija (2000) je
najpomembnejši dokument na področju novinarske etike. 13. člen dokumenta, ki nosi naslov
Otroci in mladostniki v programih RTV Slovenija, v prvem odstavku navaja načine
vključevanja otrok in mladostnikov v programe RTV Slovenija. Dokument določa, da RTV
otroke v programe vključuje na številne načine, »kot igralce, sogovornike, udeležence ali
predmet obravnave v oddaji in občasno tudi kot oblikovalce programa. Sodelovanje otrok v
programu terja zelo skrben odnos do njih; za programske delavce pa je včasih težavno doseči
ravnovesje med nasprotujočimi si interesi otrok, staršev in gledalcev« (prav tam).
Dokument na področju novinarske etike v 13. členu določa, da je potrebno »spoštovati
zanimanje otrok kot gledalcev in poslušalcev programov RTV Slovenija, bodisi ko gre za
programe, namenjene njim, ali programe za vse gledalce« (prav tam, 13. člen). Prav tako navaja,
da je potrebno za intervjuvanje otrok oz. vključevanje otrok v oddaje »pridobiti dovoljenje
njihovih staršev ali zakonitih skrbnikov. To je še zlasti nujno pri mlajših otrocih, ki so najbolj
ranljivi, posebej če obravnavamo zelo občutljive teme« (RTV Slovenija, 2000). Če takih
privolitev nimamo, se morajo uredniki in novinarji o nadaljnjih odločitvah posvetovati z
odgovornim urednikom (prav tam). V 7. odstavku 13. člena samoregulacijski dokument
opozarja na skrbnost glede vpliva televizije in programov na otroke ter določa, da se morajo
programski delavci »o sodelovanju otrok posvetovati tudi s poklicnimi vzgojitelji in
strokovnjaki« (prav tam, 13. člen). »Intervjuji z otroki terjajo posebno skrb. Otroke je lahko
voditi z vprašanji in pogosto so dovzetni za namig. Še zlasti majhni otroci imajo lahko težave
pri ločevanju med stvarnim in domišljijskim« (RTV Slovenija, 2000). Ključnega pomena je, da
so programski delavci pozorni, kako usmerjajo otroke, in jim morajo dovoliti, da govorijo v
svojem imenu. »Otrok ne smemo prekinjati ali se do njih vesti pokroviteljsko,« še določa 13.
člen dokumenta. Novinarji in drugi sodelavci morajo skrbno paziti, kako program oz. oddaja
vplivata na otroke, bodisi kadar program sooblikujejo ali ko je predvajan (RTV Slovenija,
2000).
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Oddaja Firbcologi je premierno na sporedu vsako soboto dopoldan od oktobra do februarja ob
8.50 na TV SLO 1. Soustvarjajo jo otroci, stari med 9 in 12 let, ki na terenu najdejo odgovore
na vsa vprašanja, ki jim jih postavljajo vrstniki, mladi gledalci. Firbcologi v imenu vseh
radovednih otrok opazujejo, preizkušajo, hodijo na teren in komentirajo vse, kar jih zanima v
svetu, ki nas obdaja. Oddaja je sestavljena iz studijskega in terenskega dela. V vsaki 25-minutni
oddaji, Firbcologi na terenu poiščejo odgovore na tri vprašanja, medtem pa se v studijskem delu
oddaje studijska voditeljica Pia Zemljič in ostali otroci Firbcologi srečujejo z drugimi
zanimivimi izzivi, npr. z izzivi kemijskih elementov, medosebnih odnosov, tematskih zabav in
podobno (Firbcologi, 2013). Oddaja premišljeno nagovarja otroke različnih starostnih skupin
in se jim približa z elementi, ki jih pritegnejo, kot so npr. lutke, prijazni voditelji s posebnimi
znanji in z veščinami ter otroški, vrstniški voditelji. Rdeča nit vseh oddaj so otroci, ki nastopajo
v oddajah. S sliko pripovedujejo svoje vsakodnevne zgodbe, otroke pošiljajo na terene, v
čudežne svetove, po nove informacije in odgovarjajo na množico njihovih vprašanj. Tematike
so raznolike, od glasbe, športa, hrane do tehnike, zgodovine, ipd. Navdihujoče otroške zgodbe
gledalce spodbujajo k raziskovanju, samostojnemu ustvarjanju in razvijanju talentov
(Programsko produkcijski načrt 2017, 2016, str. 55). Oddaja Firbcologi otrokom odpira okno v
svet in jim omogoča spoznavanje, čudenje, razvijanje raziskovalne žilice, širjenje pozitivnih
vrednot ter soočanje z medosebnimi odnosi. Izhaja iz pozitivnih elementov tovrstnih mozaičnih
oddaj in dejavno vključuje otroke, tako nastopajoče v oddaji kot gledalce pred zasloni. Avtorja
formata sta mag. Martina Peštaj, ki je prav tako urednica Otroškega in mladinskega programa
na Televiziji Slovenija, v katerem deluje že skoraj 20 let, strokovno pa se ukvarja s področjem
psihologije, raziskuje vpliv otroških televizijskih oddaj in spleta na razvoj otrok. Drugi avtor
oddaje je Marko Naberšnik, režiser oddaje Firbcologi, ki že od leta 1999 deluje na področju
televizije in je režiser glasbenih, dokumentarnih, otroških ter pogovornih oddaj.
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4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN METODE

Raziskave, ki se nanašajo na otroke in televizijo, se navezujejo zgolj na otrokovo razumevanje
novic, tekstov in oddaj (Holler in drugi, 2012), na raziskave vplivov medijev na otroke
(Kirkorian in drugi, 2008) ter na raziskave o kakovostnih otroških oddajah (Plenk, 2009),
primanjkuje pa raziskav, ki bi se osredotočile na področje produkcije kakovostnih televizijskih
vsebin, ki otroke izobražujejo, saj prav te oddaje spodbujajo otrokov razvoj in jim predstavljajo
pomemben vir socializacije (Kirkorian in drugi, 2008). Televizija prevladuje v otrokovem
vsakdanu (Keyton in drugi, 2007), zato je ključnega pomena, kakšne vsebine otroci spremljajo.
Če je vsebina oddaje v skladu z razvojnimi značilnostmi ciljne skupine gledalcev (Peštaj, 2009)
in so elementi v oddaji skrbno premišljeni ter namenjeni ciljnemu občinstvu oddaje, kakovostne
oddaje pozitivno prispevajo k otrokovemu procesu samorazvoja in pridobivanju dodatnega
znanja (Fuhs in drugi, 2012, str. 9). Ker je v Sloveniji produkcija kakovostnih izobraževalnih
vsebin za otroke slabo raziskana, bo v empiričnem delu magistrske naloge poudarek na
produkciji izobraževalne oddaje za otroke Firbcologi, in sicer skozi prizmi razumevanja otrok
kot občinstva in kakovosti televizijske produkcije za otroke.
Otroci so zahtevno občinstvo, katerega pozornost je težko zadržati, zato potrebujejo kakovosten
program, ki bo ustrezal njihovim željam in potrebam. Na televizijski medij gledajo kot na vir
zabave (Keyton, 2007), ob katerem se nezavedno učijo (Peštaj, 2009), in kot pomembno
izobraževalno orodje, ki spodbuja njihov intelektualni razvoj (Orde, 2012). Od oddaj otroci
pričakujejo, da imajo dinamično vsebino, zanimive junake in jasno poanto (Delo, 2017), da jim
bodo pomagale pri njihovem razvoju in da vsebujejo zabavno vrednost (Kirkorian in drugi,
2008), predvsem pa, da je oddaja predstavljena na privlačen in njim razumljiv način. Tako
postanejo kritični gledalci, ki razmišljajo o tem, kaj vidijo in slišijo v oddaji (Peštaj, 2009).
Otroci so vedno radi v središču dogajanja, zato je pomembno, da jih ustvarjalci oddaj aktivno
vključujejo v ustvarjanje otroških oddaj in upoštevajo tako gledalce pred televizijskimi zasloni
kot otroke, ki soustvarjajo oddajo. Soustvarjanje otrok v medijih pozitivno krepi njihovo
sposobnost in radovednost, medije pa znajo kritično razumeti in ovrednotiti (prav tam). Služi
jim kot vstopna točka, preko katere se učijo o sebi in o svetu okoli njih (Kinkade in Macy, 2003,
str. 5).
V nadaljevanju sem zaradi pomembne vloge soustvarjanja otrok v otroških oddajah raziskovala
in ugotavljala, kako otroci soustvarjajo oddajo in kakšna je njihova vloga v oddaji Firbcologi.
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Otroci so kot aktivni udeleženci v programih in oddajah sposobni izraziti sebe in lastne izkušnje
deliti z drugimi (Leinonen in Sintonen, 2014), predvsem pa jih lahko opredelimo kot zahtevno
občinstvo (Plenk, 2009), ki jih zanima kakovostna oddaja z raznoliko vsebino (Peštaj, 2009),
kar razširi njihova obzorja in jih dodatno spodbuja v procesu razvoja. Z raziskovanjem
otroškega občinstva in produkcijo televizijskih vsebin se je ukvarjal Matthews (2003), ki je
uporabil metode opazovanje z udeležbo, poglobljene intervjuje ter kvalitativne in kvantitativne
analize oddaj. Sama sem pozornost usmerila na produkcijo oddaje Firbcologi, otroško
občinstvo in na otroke kot sodelavce, ki soustvarjajo oddajo. Da bi te probleme podrobneje
raziskala, si zastavljam prvo raziskovalno vprašanje:
RV1: Kako ustvarjalci oddaje Firbcologi razumejo otroke kot občinstvo in soustvarjalce
oddaje?
Raziskovalci poudarjajo pomembnost kakovosti otroških programov oz. oddaj (Peštaj, 2009;
Plenk, 2009; Fuhs in drugi, 2010). Kakovosten otroški program in oddaje, narejene v
visokokakovostni produkciji, pozitivno vplivajo in otroke spodbujajo v njihovem procesu
samorazvoja (Fuhs in drugi, 2010, str. 12) ter pri pridobivanju dodatnega znanja (Holler in
drugi, 2012). Zaradi pomembne vloge pri razvoju otrok mora otroška oddaja ustrezati željam
in potrebam otrok ter biti predstavljena na njim razumljiv način in vsebovati kakovostno,
raznoliko ter poučno vsebino (Peštaj, 2009). Ključni pomen predstavlja dejstvo, da ustvarjalci
oddaj, pa tudi starši, otrokom televizijo in izobraževalne vsebine predstavijo kot pomembno
izobraževalno orodje (Orde, 2012, str. 38) ter vključujejo tematike, ki so jim blizu in so
zanimive za obdobje razvoja, v katerem se nahajajo, saj jih bodo na tak način nove informacije
bolj pritegnile in si jih bodo bolje zapomnili (Lennon in Sintonen, 2014). Zaradi otrokovega
razvoja je tako pomembno, da je oddaja prilagojena ciljnemu občinstvu in da producenti
upoštevajo starost ter razvojno stopnjo ciljnega občinstva, ki mu je oddaja namenjena (Peštaj,
2009).
Avtorica Astrid Plenk (2009) navaja kriterije in merila kakovostnega otroškega programa, ki
jih imajo otroci. Kriteriji so rezultat raziskave, v katero so bili vključeni otroci otroške žirije
nemškega festivala otroškega filma in televizije Goldener Spatz. Raziskovala sem in
osredotočila sem se na šest glavnih kriterijev, katere bom po opravljeni analizi primerjala s
pričakovanji otrok (Plenk, 2009, str. 25). Ker so otroci pri ocenjevanju kakovostnih programov
izjemno kompetentni kritiki, ki jih je potrebno upoštevati (prav tam), bom v nadaljevanju
razpravljala, če so za izbiro kakovostnega programa res ključni naslednji kriteriji: 1. oddaje z
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dobro zgodbo, ki otroke pritegnejo; 2. dramatična struktura v oddaji z zabavnimi in
vznemirljivimi prizori ter elementi; 3. liki in junaki, s katerimi se gledalci lahko poistovetijo;
4. čustva v oddaji; 5. stil oddaje in 6. oddaja, ki je primerna za otroško občinstvo, katerega
nagovarja. Vsaka kakovostna oddaja za otroke v sebi skriva veliko različnih možnosti za delo
z otroki in sporočil, ki spodbujajo otrokov razvoj (Peštaj, 2009, str. 86), zato sem v nadaljevanju
preverjala, kako oddaja Firbcologi upošteva in vključuje kriterije za kakovostno oddajo, ki so
jih navedli otroci.
Ker oddaje, narejene v visokokakovostni produkciji, vzpodbujajo otrokov razvoj na vseh
ravneh (Peštaj, 2009, str. 87), sem med drugim raziskovala tudi, na kakšen način se kriteriji
kakovostne otroške oddaje artikulirajo v oddaji Firbcologi. Kriterije sem zastavila na podlagi
obstoječe teorije o kakovostnih otroških oddajah (Peštaj 2009; Evans, Myers in Ilfeldm, 2000;
Plenk 2009; Television and Young Children, 2011), in sicer:
1. Oddaja ima zanimivo in vznemirljivo zgodbo ter privlačne like in junake: Oddaja je otrokom
bolj zanimiva, če vsebino razumejo in se s tematiko lahko poistovetijo, prav tako pa mora biti
malo vznemirljiva in nepredvidljiva (Plenk, 2009). Otrokom veliko pomenijo jasno definiran
začetek in konec zgodbe ter vloge, ki jih imajo v oddaji glavni junaki (Peštaj, 2009). Posebno
pozornost namenjajo privlačnim likom, ki so jim poznani, kot so otroci ali živali, ter junakom,
ki so smešni, se veselijo … Otroško občinstvo pritegne vizualnost, simpatičen videz junakov in
ustrezni glasovi, ki otrok ne dolgočasijo in jih z veseljem ter zanimanjem spremljajo (Plenk,
2009), pa tudi junaki, ki omogočajo identifikacijo, s katerimi se lahko poistovetijo in so najbližji
otroškemu dojemanju sveta (Peštaj, 2009).
2. Oddaja predstavlja zabavo, jih pritegne in motivira: Otrokom gledanje televizije med drugim
predstavlja tudi zabavo, zato je pomembno, da se ob gledanju televizije smejijo in so v oddaji
prisotni elementi humorja, ki so prilagojeni otrokovemu dojemanju (Peštaj, 2009). Za otroke je
pomembna zgodba, v kateri prepoznajo vsakodnevno življenje, zgodba, ki govori o
vsakodnevnih dogodkih, ki so jim blizu in jih dobro poznajo, predvsem pa tematike, ki jih
pritegnejo in motivirajo. Med otroki so najbolj priljubljene tematike življenja v družini in med
prijatelji (Plenk, 2009).
3. Oddaja informira in izobražuje: V kakovostni otroški oddaji imajo velik poudarek poučni
elementi narejeni na osnovi razvojnih ali izobraževalnih ciljev z izkušnjami, ki jih otroci lahko
dojamejo (Plenk, 2009). Ustvarjalci oddaj se morajo zavedati odgovornosti, da otrokom
ponujajo oddaje, ki otroke izobražujejo, vzgajajo in obveščajo ter vplivajo na otrokov celovit
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razvoj (Evans in drugi, 2000, str. 171), predvsem pa, da kakovostna oddaja upošteva starost in
razvojno stopnjo ciljnega občinstva. Različno stari otroci različno dojemajo posamezne
elemente v oddaji, z drugačnim humorjem, drugačnim odnosom do likov, ki nastopajo v oddaji,
imajo drugačna znanja in izkušnje (Peštaj, 2009). Oddaja, ki vse te značilnosti upošteva, je za
otroke določene starosti bolj smiselna, razumljiva in privlačna (prav tam).
4. Otroci so postavljeni v središče zgodbe: Ključnega pomena je dejstvo, da so teme, o katerih
govorijo v oddaji, predstavljene z otroškega vidika, da otroke postavljajo v središče zgodbe in
na ta način spodbujajo otrokov razvoj (Plenk, 2009).
Za pridobitev pogleda na otroke kot zahtevno občinstvo in kriterije kakovostnega otroškega
programa si zastavljam še drugo raziskovalno vprašanje:
RV2: Kako se kriteriji kakovostne otroške oddaje odražajo v oddaji Firbcologi?
Raziskovalni vprašanji sem proučevala s kvalitativno metodo, in sicer s poglobljenimi
intervjuji, s katerimi sem dobila konkreten vpogled v nastajanje oddaje in hkrati perspektive
ustvarjalcev oddaje, ne le o oddaji, temveč tudi o zamišljenem občinstvu in o kriterijih
kakovosti oddaje. Metoda poglobljenega intervjuja je primerna, ker je namen raziskave jasen,
odgovori na vprašanja pa so odprti in prosto tekoči (Kobeja, 2001, str. 61), poleg tega pa
spraševanje zagotavlja primerljivost odgovorov in kasnejšo kvantitativno obdelavo in analizo
(Mesec, 1997, str. 81). Uporabila sem metodo polstrukturiranega intervjuja z neposrednim
načinom spraševanja, saj sem bila v neposrednem stiku z intervjuvanci (Mesec, 1997, str. 81).
Polstrukturiran intervju je najpogostejša oblika pridobivanja kvalitativnih podatkov, vprašanja
so odprtega tipa in lahko sledijo določenemu predhodnemu okviru in razporedu ali pa so
popolnoma prosta (Kordeš in Smrdu, 2015, str. 40), prav tako pa intervjuvancem ponujajo nekaj
svobode za pogovor o tem, kakšno je njihovo osebno mnenje, kaj je zanje zanimivo ali
pomembno (Hesse-Biber in Leavy, 2011, str. 102). K sodelovanju sem povabila avtorico oddaje
in urednico otroškega in mladinskega programa na RTV Slovenija Martino Peštaj, režiserja
oddaje Firbcologi Marka Naberšnika, scenaristko oddaje Natalijo Gajšek in tri otroke, ki
soustvarjajo oddajo Firbcologi, saj bom tako pridobila bolj podroben pogled na vlogo otrok kot
soustvarjalcev oddaje in na otroke kot televizijsko občinstvo. Intervjuvancem sem vprašanja
zastavljala na enak način, poleg tega pa je bil celoten intervju premišljen in standardiziran
(Mesec, 1997, str. 81), saj sem uporabila vnaprej izdelan vprašalnik, le pri intervjujih z otroki
Firbcologi sem, zaradi boljšega razumevanja, vprašanja prilagajala sproti.
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Ključna tematska vprašanja sem zastavila urednici, režiserju in scenaristki oddaje Firbcologi,
in sicer: kako v oddaji Firbcologi skrbijo za kakovostno in raznoliko vsebino, kakšni so po
njihovem mnenju kriteriji kakovostne oddaje, kakšna je uredniška in produkcijska praksa
oddaje Firbcologi ter po kakšnih kriterijih nastaja, kakšna je struktura oddaje, kakšno sporočilo
ima oddaja Firbcologi in kakšne elemente najdemo v njej, kako otroci soustvarjajo oddajo, kaj
otroke najbolj pritegne, kdo so njihovi gledalci ter kako si ustvarjalci oddaje zamišljajo otroke
kot občinstvo in kot ustvarjalce oddaje. Intervjuje z ustvarjalci oddaj sem meseca novembra
2018 opravila v prostorih Televizije Slovenija. Na vprašanja so mi odgovarjali pod enakimi
pogoji. Intervjuje z vsakim od otrok Firbcologov pa sem opravila v mesecu marcu 2019, pri
katerih so bili prisotni tudi starši. Preden sem se lotila intervjujev z otroki Firbcologi, sem
pridobila dovoljenja in privolitve staršev, izpolnjeno in podpisano soglasje k sodelovanju v
raziskavi, kot to navaja 13. člen dokumenta na področju novinarske etike (RTV Slovenija,
2000). V obveščeno soglasje k sodelovanju v raziskavi sem navedla vse informacije o raziskavi,
opredelila namen raziskave, predstavila, da je sodelovanje otrok v raziskavi skladno s
priznanimi etičnimi standardi znanstvenega raziskovanja in s Splošno uredbo EU o varstvu
podatkov (GDPR) ter navedla, da bodo zapisi in transkripti otrok navedeni v magistrski nalogi,
medtem ko bodo podpisana soglasja s strani staršev in otrok, ki so sodelovali v raziskavi,
shranjena v lastnem arhivu. Obveščena soglasja k sodelovanju v raziskavi, ki so bila podpisana
dne 3. 3. 2019, 10. 3. 2019 in 11. 3. 2019, prilagam v prilogi F. Zaradi varstva osebnih podatkov
ne bom navajala pravih imen otrok Firbcologov. V analizi so poimenovani kot Firbcolog, med
seboj pa jih razlikujem s številkami, npr. Firbcolog 1, Firbcolog 2, Firbcolog 3. Analiza je zaradi
anonimnosti predstavljena v moškem spolu. Zaradi boljšega razumevanja sem vnaprej
pripravljena vprašanja otrokom prilagajala sproti. Starši niso vplivali na odgovore intervjuvanih
otrok. Vsi intervjuvani otroci soustvarjajo ali so v preteklosti soustvarjali oddajo Firbcologi,
zato so se vprašanja nanašala na snemanje oddaje, kaj jim pomeni vloga novinarja in
sodelovanje v oddaji, kaj se jim zdi v oddaji najbolj zanimivo, kako poteka snemanje oddaje,
kakšen odnos imajo z ustvarjalci oddaje Firbcologi, katere teme jih najbolj zanimajo, katerim
elementom posvečajo posebno pozornost, kaj za njih pomeni kakovostna oddaja z dobro
zgodbo, kdo so po njihovem mnenju gledalci, ki spremljajo oddajo, in na podlagi česa si
predstavljajo občinstvo.
Ker so otroci zahtevno občinstvo, ki potrebuje kakovosten program, sem v empiričnem delu
magistrske naloge predstavila razmišljanja in ugotovitve televizijskih ustvarjalcev oddaje
Firbcologi ter jih primerjala s pričakovanji otrok, ki soustvarjajo oddajo. Na podlagi kriterijev,
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ki jih je predstavila avtorica Astrid Plenk (2009), in kriterijev kakovostne oddaje, ki sem jih na
podlagi obstoječe literature o kakovostnih otroških oddajah določila sama, sem preverjala,
kakšna so merila kakovostne oddaje za otroke, kako otroci, ki soustvarjajo oddajo Firbcologi,
vidijo kakovostno oddajo, kaj za njih pomeni oddaja z dobro zgodbo, katerim elementom
posvečajo še posebno pozornost, kaj jim je v oddaji najbolj zanimivo in kakšen stil oddaje jim
je blizu, da se z junaki lahko poistovetijo, oddaja pa jim je razumljiva. V nadaljevanju sledi
razprava, v kolikšni meri ustvarjalci in producenti oddaje Firbcologi upoštevajo obveznosti, da
televizijska oddaja otroke vzgaja in obvešča ter da celovito vpliva na otrokov razvoj. Otroški
program mora biti narejen v visokokakovostni produkciji in otrokom obljubljati zanimivo
zgodbo (Plenk, 2009), zato bom v nadaljevanju ugotavljala, kako oddaja Firbcologi otroke
izobražuje, vzgaja in informira, obenem pa bom potrdila, kako malo je raziskanega o otrocih
kot soustvarjalcih televizijskih vsebin, namenjenim otrokom in mladostnikom.
S kvalitativno metodo poglobljenih intervjujev sem raziskala stališča, vedenja in vizijo
intervjuvancev (Willis in Lessler, 1999) ter skušala ugotoviti, po kakšnih kriterijih nastaja
oddaja Firbcologi, kakšna je produkcijska praksa oddaje, kdo so njihovi gledalci, katere teme
otroke najbolj pritegnejo in kako otroci soustvarjajo oddajo Firbcologi. Intervjuje sem
digitalizirala in naredila popise oz. transkripte. Prav tako sem si že med izvajanjem intervjujev,
zaradi lažjega pregleda, zapisovala oporne točke in najpomembnejša vprašanja. V nadaljevanju
sledi analiza rezultatov in ugotovitev, kjer sem s pomočjo intervjujev analizirala uredniško in
produkcijsko prakso oddaje Firbcologi, ter razprava. V sklepu bom podala odgovor na
zastavljeni raziskovalni vprašanji.
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5 REZULTATI

V tem poglavju so predstavljeni rezultati raziskovalne metode (poglobljeni intervju) z
ustvarjalci oddaje Firbcologi in otroki, ki soustvarjajo oddajo. S poglobljenimi intervjuji sem
želela pridobiti konkreten pogled v nastajanje oddaje in hkrati v perspektive ustvarjalcev
oddaje, ne le o oddaji, temveč tudi o otroškem občinstvu in kriterijih kakovosti oddaje.
Ugotovitve intervjujev z odgovorno urednico otroškega in mladinskega programa, ki je hkrati
avtorica formata oddaje Firbcologi, Martino Peštaj, režiserjem oddaje, Markom Naberšnikom
in scenaristko oddaje, Natalijo Gajšek, so po tematskih sklopih predstavljene v nadaljevanju. V
šestih podpoglavjih so naštete ključne ugotovitve empiričnega dela magistrske naloge, v
naslednjem poglavju pa so predstavljene ugotovitve skozi pogled otrok, ki sodelujejo in
soustvarjajo oddajo Firbcologi.

5.1 Poslanstvo in osebna prepričanja ustvarjalcev oddaje Firbcologi
Raziskovalna metoda poglobljenih intervjujev z ustvarjalci oddaje Firbcologi je pokazala, da je
oddaja z vidika produkcijske in uredniške prakse skladna s kriteriji kakovostne oddaje za
otroke, ki so predstavljeni v teoretičnem delu. Konstrukt ciljnega občinstva temelji na zahtevni
skupini gledalcev, ki jih zanima vse, kar pritegne, kar je narejeno v slovenskem okolju, kar je
lepih barv, kar temelji na kakovostni zgodbi in dejstvo, da je oddaja Firbcologi izobraževalna,
povezana z zabavno noto. S poglobljenimi intervjuji sem med drugim želela ugotoviti, kako
otroci soustvarjajo oddajo Firbcologi in kaj jih najbolj pritegne, saj imajo v oddaji osrednjo
vlogo, dajejo ji svoj obraz, svoje besede in energijo, prav tako pa sem se dotaknila prihodnosti
otroškega televizijskega programa in idej za izboljšanje kakovosti otroškega programa, ki jih
bomo videli v 8. sezoni oddaje Firbcologi  nakazujejo na še bolj zanimive in privlačne
tematike, ki otroke pritegnejo h gledanju. Rezultati poglobljenih intervjujev so predstavljeni v
podpoglavjih.
5.1.1 Konstrukt uredniške in produkcijske prakse
Oddaja Firbcologi nastaja v lastni produkciji RTV Slovenija, kar se zdi odgovorni urednici
otroškega in mladinskega programa velik privilegij, saj raziskave po svetu kažejo, da otroci in
mladostniki še vedno najraje spremljajo programe, ki nastajajo v njihovem socialnem,
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kulturnem in geografskem okolju in v njihovem jeziku (Peštaj, osebni intervju, 2018, 27.
november)1.
Oddaja je namenjena otrokom med 8. in 12. letom starosti, ki v bistvu niso več otroci in tudi
ne mladostniki, pravzaprav so nekaj vmes. To je generacija Harryja Potterja, generacija
napetih dokumentarcev, v kateri okrog sebe gledajo stvari, ki jih privlačijo. Zdelo se mi je, da
bi to lahko bila oddaja, v kateri bi tudi oni raziskovali in odkrivali, ne le da bi izvirali iz novih
mobilnih tehnologij, temveč bi šli fizično na teren in stvari sami preizkusili (Peštaj, osebni
intervju, 2018, 27. november).

Odgovorna urednica (prav tam) dodaja, da je oddaja Firbcologi njena najboljša možna
produkcija do sedaj, z odlično ustvarjalsko ekipo, ki je oddaji zares predana. Cilji v oddaji
Firbcologi so izobraževalni, povezani z zabavno noto (Naberšnik, osebni intervju, 2018, 19.
november)2, kar je vodilo otroškega in mladinskega programa – da bi bili otroci z gledanjem
oddaj bogatejši, ne glede na to, katero oddajo gledajo oz. spremljajo. S tem se strinja tudi
Gajškova (2018). »Jaz izhajam iz tega, da smo prikrito poučni in zabavni. Televizijo pri tovrstni
ciljni publiki še vedno jemljem kot nekaj, kar vklopiš v prostem času in to z veseljem pogledaš.
Se pravi, da moramo biti prijetni na pogled, to me žene naprej, kot aktivnost, ki jo bodo otroci
izbrali v svojem prostem času« (Gajšek, osebni intervju, 2018, 28. november)3. Režiser dodaja
(Naberšnik, osebni intervju, 2018, 19. november), da je oddaja Firbcologi specifična oddaja, ki
občinstvo seznani s tremi zanimivostmi v sami oddaji in odgovori na vprašanja: kaj, zakaj, kako
in kje (prav tam).
Oddaja je bila že v samem začetku zasnovana tako, da ima mozaično strukturo in je razdeljena
na studijski in terenski del, kar pomeni, da ne traja vseh 25 minut v kosu, ampak se v 25
minutah oddaje zgodijo trije tereni, ki so razdeljeni na polovico. V eno oddajo je vključenih
šest terenskih prispevkov in šest studijskih prispevkov, kar daje oddaji dodatno dinamiko, prav
tako pa je pomembna izobraževalna nota, kar je vodilo otroškega in mladinskega programa,
da se otroci izobražujejo in obenem ustvarjajo oddajo (Naberšnik, osebni intervju, 2018, 19.
november).

Otroci so pravzaprav alfa in omega oddaje Firbcologi, saj prav oni soustvarjajo oddajo, hodijo
na terene in nastopajo v vseh prizorih, ki so množično zastopani, seveda z odraslo osebo v
ozadju, Pio Zemljič, ki je njihova mentorica, njihova prijateljica in zaveznica, zato oddaja ni
odvisna od odraslega voditelja. Dodaja (prav tam), da je studio humorno dopolnilo, ki vse
skupaj kot vezivo poveže v celoto in lovi ravnotežje med učenjem in zabavo, saj so v oddajo

1

Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. Prepis intervjuja je naveden kot
priloga A.
2
Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. Prepis intervjuja je naveden kot
priloga B.
3
Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. Prepis intervjuja je naveden kot
priloga C.
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vključene zanimivosti, izkušnje in učenje, kot npr.: kaj je to arheolog, kaj počne arheolog, kaj
najde arheolog, kakšna je specifika muzeja, kako se čisti okna na višini … »To so lastnosti, ki
se jih učimo. Oddaja nekako lovi ravnotežje med učenjem in zabavo,« še dodaja Naberšnik
(osebni intervju, 2018, 19. november).
5.1.2 Pogled na kakovost otroškega televizijskega programa
Vsi intervjuvani ustvarjalci oddaj, tako Martina Peštaj (osebni intervju, 2018, 27. november),
Marko Naberšnik (osebni intervju, 2018, 19. november) in Natalija Gajšek (osebni intervju,
2018, 28. november), so izpostavili, da so kakovostne televizijske oddaje za otroke narejene
premišljeno, odgovorno, z veliko znanja in izkušenj. Peštajeva (prav tam) poudarja, da se je
potrebno zavedati, za koga je narejen program in da so otroci zahtevno občinstvo, zahtevna
ciljna publika, ki je v otroškem in mladinskem programu jasno definirana.
Otroški in mladinski program skuša zajeti vse ciljne publike, to se pravi od 2. do 18. leta
starosti, vsaka publika ima svoj način razmišljanja, čustvovanja, odnosov in je potrebno zelo
dobro poznati to ciljno publiko, zato da lahko narediš oddajo, da otroke doseže, hkrati pa se je
potrebno zavedati, kateri so tisti televizijski elementi, ki določeno ciljno publiko pritegnejo in
dosežejo, kar se zelo razlikuje že skoraj od leta do leta, od obdobja do obdobja pa zagotovo.
To se mi zdi, da je tisto pravo mojstrstvo, da poznaš ciljno publiko in televizijo ter elemente,
da lahko te dve stvari oženiš in podaš na ekran tisto, kar bo za določeno ciljno publiko najbolj
učinkovalo (Peštaj, osebni intervju, 2018, 27. november).

Otroci se iz vsake televizijske oddaje naučijo nekaj novega. Peštajeva (prav tam) navaja, da ni
nujno, da se bodo otroci naučili tisto, kar odrasli menimo, da se bodo, ampak tisto, kar otrok v
določenem trenutku vidi, začuti in potrebuje. Naberšnik (osebni intervju, 2018, 19. november)
pravi, da je odgovornost vseh ustvarjalcev oddaje, da ustvarjajo kvalitetno vsebino, da se
gledalci o vsebini sprašujejo, da ima profesionalne standarde, predvsem pa, da otroke uči, kako
naj bi izgledala kvalitetna in kakovostna oddaja. Strinja se tudi Gajškova (osebni intervju, 2018,
28. november), ki dodaja, da je kakovosten otroški program ta, ki otroke pritegne, da je gledan,
da prikrito postreže z novimi dejstvi in znanji, ob katerem se otroci sprostijo, prav tako pa je
pomembno, da: »/…/ ima program zabavno noto, da so dobri igralci, da vizualno zadošča
kriterijem, da je glasbeno podkrepljen in da je premišljen« (prav tam).
V nadaljevanju sem predstavila kriterije kakovosti, ki so jih ustvarjalci oddaje Firbcologi
izpostavili kot pomembne.
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5.1.3 Kriteriji kakovosti z vidika ustvarjalec oddaje
Kriterije kakovostne oddaje Peštajeva (osebni intervju, 2018, 27. november) predstavi kot
vsebinske in produkcijske. Vsebinske v smislu terenskih prispevkov, ki so otrokom blizu, so
jim zanimivi, ki nekaj novega povejo, pokažejo, jih na nek način navdihnejo in navdušijo,
medtem ko so v studijskem delu ustvarjalci oddaje Firbcologi vedno pozorni, kako zgodbe
gradijo: »/…/ da ni vključena nesramnost, tudi če se skregajo, da vse stvari uredijo na
konstruktiven način, skratka da otrokom pošiljamo sporočilo, da je pomembno, da so takšni,
kot so, naj bodo odprti, radovedni, veseli, tudi če se kdaj kaj ponesreči, nič hudega, gremo še
enkrat naprej. Skratka, da jim pomagamo živeti v tem hitrem svetu« (Peštaj, osebni intervju,
2018, 27. november). To je njihovo glavno sporočilo v oddaji (prav tam). V vsaki sezoni je
narejena tudi časovnica oddaj, predvsem zato, da je v vsaki oddaji vsega po malem, da so oddaje
strukturirane, drugačne, da gledalce pritegnejo (Gajšek, osebni intervju, 2018, 28. november).
V uredništvu veliko pozornost posvečajo letnim časom, saj terenski del oddaje snemajo zgolj
od meseca januarja do maja in so pozorni, da so vključeni vsi letni časi: »Urednice malo pazijo
tudi na letne čase, da imamo malo poletnih, malo zimskih, malo zunanjega dogajanja, nekaj
notranjega, da je vključen šport, učenje, da je vsega po malem. Če bi pogledali na Youtubu, so
tam vidni vsi prispevki. V vsem tem se odraža tudi zanimiva zgodba« (Naberšnik, osebni
intervju, 2018, 19. november).
Produkcijsko kakovost oddaje Peštajeva (osebni intervju, 2018, 27. november) razume v smislu
elementov v oddaji, ki so kakovostni, in navaja: »Produkcijske kriterije v tem smislu, da smo
dali v oddajo vse elemente, ki so kakovostni za obdobje, v katerem se otrok nahaja, se pravi
hiter ritem, da je privlačno, da se tereni v studiu nenehno menjavajo, da se ne izgubi napetosti,
se pravi vsi elementi, ki otroke pritegnejo« (Peštaj, osebni intervju, 2018, 27. november).
Naberšnik (osebni intervju, 2018, 19. november) dodaja, da je v oddajo Firbcologi vedno
vključena kakovostna in raznolika vsebina, da ima oddaja zanimivo zgodbo, pa tudi simpatične
like in junake. Pravi, da gre oddaja Firbcologi že v 8. sezono, kar pomeni, da tu že lahko
govorimo o uspešni in kakovostni oddaji, saj so posneli že več kot 150 oddaj.
To je ogromno. Z Martino si nisva predstavljala, da se to lahko začne kolobariti tako spontano
in se tako daleč pride. Ampak ravno zaradi tega, ker se na nek način generacije menjujejo in
oddaja ni odvisna le od odrasle voditeljice. Ta svežina je prisotna iz sezone v sezono. Otroška
nedolžnost je tako brezmejna, da je odgovornost na vseh nas, ki oddajo ustvarjamo, da
ustvarjamo kvalitetno vsebino, da se o njej sprašujemo, da so v oddajo vključeni profesionalni
standardi, kot so kadri, da je ton v redu, da so špice na nivoju, da je celoten paket profesionalen,
da otroka uči, kako naj bi izgledala kvalitetna oddaja, tudi vizualno (Naberšnik, osebni
intervju, 2018, 19. november).
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Gajškova (osebni intervju, 2018, 28. november) potrjuje, da se ustvarjalci vedno trudijo, da je
oddaja kakovostna, a poudarja, da so včasih nekatere stvari izvedljive bolj, spet drugič manj,
predvsem s finančne strani, in dodaja, da se s tem uspešno spopadajo.
5.1.3.1 Zanimiva zgodba, liki in junaki so glavni elementi v oddaji
Scenaristka oddaje Firbcologi, Natalija Gajšek (osebni intervju, 2018, 28. november), poudarja,
da se sama zgodba ustvari preko scenarija, ki se igra v studiu.
V oddaji je prisotnih šest sekvenc, znotraj katerih se postavi zgodba. Jaz grem klasično, uvod,
zasnova, tretja sekvenca je vrh in potem neka razrešitev ter udaren konec. Struktura je zelo
enostavna, ki se je moraš zavedati in držati, saj jo zelo hitro ponotranjiš. Kar jaz poudarjam in
pazim, ko se piše scenarij za Firbcologe, so kratki in jedrnati stavki (Gajšek, osebni intervju,
2018, 28. november).

Navaja (prav tam), da je pri pisanju scenarija vedno pozorna, da so besede takšne, kot bi jih
izrekli otroci. Otroci v oddaji govorijo pogovorno, saj tako bolj čutijo besedilo in ga tudi bolj
prepričljivo odigrajo. »To je bila tudi velika debata, biti v oddaji pogovoren ali ne. Na koncu
smo ugotovili, da če otroci v oddaji ne govorijo pogovorno, veliko izgubimo, saj ne čutijo
besedila, ki jim je dan in ga ne bodo odigrali prepričljivo« (prav tam). Peštajeva (osebni
intervju, 2018, 27. november) dodaja, da je pomembno, da si iz oddaje prav vsak gledalec lahko
nekaj vzame, saj so tudi staršem in starejšim gledalcem zelo všeč terenski prispevki, iz katerih
se lahko naučijo in izvejo nekaj novega. Kot pomembno področje predstavi ugotovitve, da je
oddaja zanimiva za širšo javnost, za ljudi in ponudnike storitev, pa ne zgolj v smislu marketinga,
temveč tega, kako so nekatere stvari za otroke bolj privlačne in zanimive.
Velikokrat nas ponudniki sami pokličejo in so nam pripravljeni ponuditi teren in naredijo nekaj
več za nas, ne le, da mi pridemo tja in teren posnamemo. Bil je primer, ki je meni osebno
najljubši, ko so nas poklicali iz ljubljanskega gradu in so bili za nas pripravljeni organizirati
reševalno akcijo na vzpenjači, zato da otroci vidijo, kaj se zgodi, če obtičiš v kabini. Tako jaz
menim, da si vsak nekaj vzame iz teh oddaj, hkrati pa so te zgodbe duhovite, jih pritegnejo in
tudi kasneje razmišljajo o tem, kaj jih je pritegnilo. Letos smo imeli tudi temo o menstruaciji
in, na primer, temo o spletnih prevarah, vendar to ni vodilo, da moramo biti poučni in imeti
nekakšna izhodišča (Peštaj, osebni intervju, 2018, 27. november).

Ustvarjalci se trudijo, da vključujejo teme, ki otroke in mlade zadevajo, ki jih zanimajo, pa tudi
like, ki otroke pritegnejo in s katerimi se lahko poistovetijo. »Teme skušamo predstaviti na
način, ki jim je blizu,« še dodaja (prav tam).
Peštajeva (osebni intervju, 2018, 27. november) poudarja, da so v oddajah, risankah in filmih
liki tisti, ki otroke pritegnejo. Vsako leto v mesecu novembru poteka avdicija za nove otroke
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Firbcologe, ko zamenjajo generacijo Firbcologov. Polovica jih ostane, polovica Firbcologov pa
je novih. Na tak način jih rotirajo.
Mi ne iščemo otrok, ki so pametni, ki so lepi, ki so postavni ali imajo kakršnekoli od podobnih
kriterijev. Mi dejansko iščemo otroke, ki stopijo prostor in imajo neko določeno karizmo za
stvar, ki jo mi iščemo. Jaz verjamem, da ima vsak otrok za vsako stvar določeno karizmo,
vendar so nekateri otroci v določenih situacijah bolj zadržani, nekateri bolj odprti. Mi iščemo
otroke, za katere verjamemo, da bodo sposobni nastopiti v določeni situaciji, kjer bodo sami
postavljali vprašanja, bili odprti in se ne sramovali. Skratka take otroke iščemo in se mi zdi,
da je že to tisto, kar tem otrokom, ki jih najdemo, da nek poseben čar (Peštaj, osebni intervju,
2018, 27. november).

Na avdiciji so imeli v letošnjem letu 250 otrok, s katerimi so govorili in jih intervjuvali. Vsakič
jih z veseljem povprašajo tudi po tem, kateri od Firbcologov jim je najbolj všeč, in kar
ustvarjalce preseneča, je to, da se otroci identificirajo celo poimensko (Gajšek, osebni intervju,
2018, 28. november) in da znajo razložiti, zakaj:
/…/ ker je duhovita ali ker je čeden, ker ima vedno posebne ideje ali pa zato, ker vedno izgleda,
kot da ga stvari zanimajo. Tu vidimo, da se otroci med seboj identificirajo in vsak gledalec
najde svojega Firbcologa. Prav zato imamo v oddaji fantka, ki je malo močnejši, deklico z
očali, v eni sezoni smo imeli deklico na invalidskem vozičku, otroke, ki imajo govorno napako,
skratka, meni to ne predstavlja ovire. To je sporočilo, da si 'fajn' takšen, kot si, to so Firbcologi
(Peštaj, osebni intervju, 2018, 27. november).

V oddaji nastopa od 8 do 15 otrok. Znotraj sezone se vedno pokaže nekaj tistih, ki izstopajo, ki
so bolj priljubljeni, še poudari Gajškova (osebni intervju, 2018, 28. november). Naberšnik
(osebni intervju, 2018, 19. november) se strinja, da so otroci Firbcologi ključni, saj ko pride
nova generacija, otroci vejo vsa imena prejšnjih otrok, ki so nastopali v oddaji, poznajo
zgodbice in terene, kar je zelo zanimivo. »To je generacija, ki je aktivna tudi na Youtubu in ima
resnično zelo veliko ogledov. Najboljši prispevek ima čez 300.000 ogledov, celotna spletna
stran pa čez 11 milijonov, kar je za platformo otrok res ogromno« (prav tam).
5.3.1.2 Humor – stalnica v otroškem vsakdanu
Vsi intervjuvani ustvarjalci oddaje Firbcologi (2018) se strinjajo, da ima humor v otroških
oddajah zelo pomembno vlogo. Peštajeva (osebni intervju, 2018, 27. november) navaja, da je
humor področje, ki je njej najbolj všeč, hkrati pa tudi največja uganka, saj se tako hitro in
učinkovito spreminja.
Zdi se mi, da je ena največjih kakovosti naših urednic prav ta, da vsaka skrbi za tisto področje,
ki ji je najbližje in najbolje pozna svojo ciljno publiko. Imamo punce, ki skrbijo za predšolske
otroke, ene so bolj za šolarje, ene za mlade in zelo dobro poznajo svojo ciljno publiko in vejo,
kaj je tisti humor, ki bo otroke dosegel, a to ni humor, ki bi se mu smejali tudi odrasli /…/ To
se mi zdi tista prava umetnost, da prepoznaš, najdeš in znaš napisati humor, ki bo točno to
ciljno publiko dosegel (Peštaj, osebni intervju, 2018, 27. november).
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Strinja se tudi Natalija Gajšek (osebni intervju, 2018, 28. november), ki poudarja, da je humor
tisti, ki pritegne in zadrži pozornost mladih gledalcev pred televizijskimi zasloni in tako dvigne
sposobnost sprejemanja informacij. »Prav tako je ravno humor tisti, ki dodatno poveča
privlačnost vsebine, že tako se otroci ob gledanju televizije veliko smejijo, kar je pomembno.
To je naš cilj, saj otroci oddajo bolj opazijo, si jo zapomnijo in jo še raje gledajo. Humor je
definitivno pomemben pri kakovostnem otroškem programu in pri njihovem razvoju« (prav
tam). Naberšnik (osebni intervju, 2018, 19. november) dodaja, da je v oddajo Firbcologi
vključeno prav vse, kar posnamejo na terenu. »Če snemamo kakšno epizodo in se otroci
smejijo, mi tega ne črtamo ven in jim rečemo, smejte se. Saj se tudi v življenju smejimo, zato
je humor vključen v Firbcologe. Ne samo v zadnji sezoni, smeh je vedno prisoten« (prav tam).
Med drugim se vsi intervjuvani strinjajo, da oddaja Firbcologi otroke pritegne in motivira.
Letošnja sezona je zanimiva predvsem zato, ker so skozi leta ustvarjanja oddaje, ustvarjalci
ugotovili, da tisto, kar otroke zares pritegne, so zgodbe, predstavljene v studijskem in terenskem
delu (Peštaj, osebni intervju, 2018, 27. november). Trudijo se, da zajamejo vsa področja in v
oddajo vključujejo tematike, kot so živali, kultura, tehnika, šport, aktivnosti na prostem, pa tudi
zgodbe iz njihovega življenja. Skratka tematike, ki jih zanimajo in pritegnejo. Otroke pritegne
dinamika, da zgodba izstopa in je privlačna na pogled (prav tam). Strinja se tudi Gajškova
(osebni intervju, 2018, 28. november), ki dodaja: »V oddaji smo začeli tako, da smo tudi v
studiu delali eksperimente, imeli smo aktivnosti, takšne in drugačne, zdaj pa smo skozi leta
ugotovili, da otroke najbolj pritegnejo zgodbe, kot so ljubezenske, kriminalke, ki se dotikajo
njihovega življenja in njihovega zanimanja. Tudi letošnja 7. sezona je tak primer. Vsak studio
je zgodba zase« (prav tam). Ustvarjalci oddaje se zavedajo, da delajo in ustvarjajo oddajo, ki
mora zadostiti profesionalnim kriterijem (Naberšnik, osebni intervju, 2018, 19. november). To
je naloga ustvarjalcev in ne otrok, še dodaja režiser (prav tam). Otroci so tisti, ki so radovedni
in postavljajo vprašanja.
Naša naloga je, da se profesionalni svet, ustvarjalec oddaje in otroški svet srečata na eni res
prijetni izkušnji in da se zavedamo odgovornosti, ki jo imamo. Ne težimo zdaj zgolj s
profesionalizmom. Vse je narejeno z dobro voljo in resnično je v vseh teh terenih vse narejeno
brez kakršnegakoli povzdignjenega glasu in si na koncu, ko se vsi poslavljamo, damo petke in
si rečemo, se vidimo in si otroci želijo čim hitreje priti nazaj /…/ Ko otroci enkrat postanejo
Firbcologi, Firbcologi ostanejo za vedno (Naberšnik, osebni intervju, 2018, 19. november).
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5.3.1.3 Ustrezno učno okolje za otroke in njihov pogled na svet
Odgovorna urednica otroškega in mladinskega programa, Martina Peštaj (osebni intervju, 2018,
27. november), trdi, da bo imela oddaja vedno informativno in izobraževalno funkcijo, če bo
zastavljena na način, kot so si ga zastavili ustvarjalci oddaje Firbcologi. Verjame (prav tam),
da se otroci v vsakem trenutku svojega življenja in v vsaki situaciji učijo.
Včasih je bil zelo močen trend, govorim o 30 letih nazaj, ko je bila znana teorija 'learn to fun',
kar pomeni, da se otroci učijo skozi zabavo, skozi zabavne in privlačne oddaje. Jaz dejansko
verjamem, in to govorijo vsi ljudje, vsi pedagogi, ki se ukvarjajo s področjem medijske
pedagogike, da je če situacija ustrezno strukturirana, to se pravi, da je premišljeno narejena in
vsebuje elemente, ki otroke pritegnejo, da je to najbolj ustrezno možno učno okolje, kjer se bo
otrok vedno nekaj naučil. Dejstvo pa je, da ni nujno, da se bo naučil tisto, kar odrasli menimo,
da se bo naučil, temveč tisto, kar on v tistem trenutku vidi, začuti, potrebuje. Tako jaz
verjamem, da se otrok vedno, v vsaki situaciji, iz vsake oddaje, nekaj nauči (Peštaj, osebni
intervju, 2018, 27. november).

Za to seveda skrbijo tereni, kamor gredo otroci raziskovat in kjer takoj pridobijo informativno
vsebino (prav tam). Ustvarjalcem oddaje je pomembno, da je iz oddaje razvidno, kaj otroci v
terenskem delu počnejo, kaj je njihova naloga, da se preizkusijo in na podlagi te izkušnje potem
nekaj povejo, da gledalci začutijo, kaj so otroci tam doživeli, kaj so se naučili in morda iz tega
tudi sami dobijo navdih, da gredo raziskovat kaj podobnega (prav tam).
Naberšnik (osebni intervju, 2018, 19. november) dodaja, da otroci na oddaje gledajo kot na
zabavne oddaje, ki hkrati tudi izobražujejo, in poudarja: »V bistvu gre za pogled v svet, za eno
igrivo izkušnjo, za radovednost. Mislim, gre za te pridevnike. Da je nekaj igrivo, zabavno,
slikovito, barvno, veselo, dinamično« (prav tam). Vsekakor iz oddaje gledalci izvejo nove stvari
in se nekaj novega naučijo, še poudari Gajškova (osebni intervju, 2018, 28. november). Meni
(prav tam), da je vseeno potrebno otroške oddaje umakniti od edukativnega. »Seveda je ključno,
da vsebino predstavimo edukativno, ampak moramo biti edukativni na način, da nas otroci
sprejmejo, ker če nas ne, potem oddaje niso gledane. Se pravi, ja, prikrita edukativnost je tista,
ki je nujna, sploh zato, ker smo javni zavod, javni medij in moramo poskrbeti za to, da so
vsebine tehtne, da imajo neko težo /…/« (Gajšek, osebni intervju, 2018, 28. november).
5.3.1.4 Otroci v otroškem in mladinskem programu kot središče zgodbe
Peštajeva (osebni intervju, 2018, 27. november) navaja, da so otroci vključeni v vsako oddajo
na njihovem otroškem in mladinskem programu, saj ves razviti svet, kot je Skandinavija,
Nemčija, Francija, Anglija, Nizozemska in podobno, že 30 let in več ustvarja oddaje z otroki.
Tega si je odgovorna urednica želela tudi sama. RTV Slovenija je tovrstne oddaje v program
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vključil v zadnjem desetletju. Priložnost dajejo otrokom, da sprašujejo stvari, ki jih zanimajo:
»/…/ skratka, v mladinskih oddajah imajo mladi svoj glas, kar se mi zdi izjemno pomembno.
Da so otroci v središču, otroci takšni, kot so. To vedno poudarjam. Otroci s svojimi napakami,
pomanjkljivostmi, prednostmi, različnimi značaji, skratka da gledalcem dajemo občutek, da je
dobro biti takšen, kot si« (prav tam). Režiser Firbcologov, Marko Naberšnik (osebni intervju,
2018, 19. november), dodaja, da so v oddajo vključeni otroci, ki niso klasični novinarji, saj v
oddaji Firbcologi ni direktnega nagovora v kamero.
To so otroci, ki so radovedni in preprosto gredo, v narekovajih, na izlet, na dogodivščino, kjer
nimajo mikrofona, se pravi nimajo funkcije jaz novinar, ampak gredo in spoznajo nek svet. Mi
nimamo direktnega nagovora v kamero, kar pomeni, da nismo klasični novinarji. Otroci so v
aktivni vlogi, saj tudi v stanovanju, kjer se ta zgodba dogaja, aktivno sodelujejo pri rešitvah.
Voditeljica Pia ni sama, ko ima neko težavo, in obratno, otroci niso sami (Naberšnik, osebni
intervju, 2018, 19. november).

Zgodbe so zadnjih nekaj sezon zastavljene tako, da vsebujejo prigodo, da se nekdo prehladi,
mu Firbcologi delajo napitek, da uprizorijo, kako igrajo telenovelo, izvedejo poskus, in
podobno. Otroci vedno sodelujejo in so absolutno središče zgodbe. Tudi oddaja je poimenovana
po njih, seveda Firbcologih (prav tam). Gajškova (osebni intervju, 2018, 28. november) se
strinja in dopolnjuje, da so otroci v središču zgodbe že s tem, da imajo besedo, da imajo
besedilo, ki ima podobno težo kot besedilo voditeljice Pie, saj tudi otroci Firbcologi velikokrat
vodijo zgodbo in je Pia postavljena na stran. So enakovredni gledalci (prav tam).
5.1.4 Konstrukt ciljnega občinstva
Peštajeva (osebni intervju, 2018, 27. november) si otroško televizijsko občinstvo zamišlja kot
zahtevno skupino gledalcev, ki jim je potrebno predstaviti najboljšo možno izkušnjo. Meni, da
je v tem obdobju zelo težko biti otrok, sploh zaradi poplave vseh možnih medijev, in dodaja:
Jaz menim, da imajo otroci veliko aktivnosti v življenju, od šole, do vseh možnih aktivnosti,
da jih obremenjujemo z raznimi informacijami in podatki, hkrati pa imajo veliko možnosti
izbire, da se znotraj tega težko znajdejo in odločajo, velikokrat po liniji najmanjšega odpora,
kateri program bodo gledali, kar pomeni, da se usedejo pred televizijo in spremljajo program,
ki je prvi (Peštaj, osebni intervju, 2018, 27. november).

Kot pomembno izpostavi vlogo staršev (prav tam), vsaj pri predšolskih otrocih in mlajših
šolarjih, ki jih je potrebno usmerjati pri njihovih gledalnih navadah. Boji se, da bi otroci sami
izbirali najbolj možno komericalno produkcijo, ki ima vse elemente, ki otroke pritegnejo, jih s
pridom izkoriščajo in z njimi manipulirajo. »Moja izkušnja je, da če otroke usmeriš na druge
vsebine, jih z veseljem sprejmejo, to je zgolj stvar preklopa v glavi,« še poudari (prav tam).
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Otroci radi spremljajo celotno paleto, če je oddaja za njih privlačna. V tem primeru jim lahko
ustvarjalci oddaj ponudijo praktično vse (Peštaj, osebni intervju, 2018, 27. november).
Marko Naberšnik (osebni intervju, 2018, 19. november) na otroke gleda kot na neposredno
občinstvo, ki hitreje verjame v določene svetove in jih nekaj hitreje prepriča. Otroci ne
racionalizirajo tako kot mi odrasli, ampak si stvari predstavljajo dobesedno, saj imajo v sebi
veliko nedolžnosti in igrivosti, ki jo odrasli z leti malo izgubimo. Poudari, da delo v otroškem
in mladinskem programu vedno v sebi ohranja otroka pri življenju, saj se otroški neposrednosti
in iskrenosti vedno do solz nasmejijo, a je njihova naloga, da otrokom ponudijo najboljšo
možno produkcijo (prav tam).
Otrok je iskren in nedolžen gledalec in bi gledal marsikaj, kar bi mu odrasli ponudili. Naša
naloga pa je, da mu ponudimo čim boljše. Iz tega stališča bi rekel, da so odrasli bolj zahtevni
gledalci, ki začnejo racionalizirati, otroci pa so iskreni, predvsem pa so nedolžni, v svoji duši
in percepciji sveta, da je odgovornost nas, odraslih, da jim ponudimo kvalitetno oddajo. Se
pravi, moja odgovornost in odgovornost ekipe je, da oddajo naredimo po vseh profesionalnih
standardih, z odgovornostjo do otroškega sveta (Naberšnik, osebni intervju, 2018, 19.
november).

Dodaja (prav tam), da so otroci zahtevni predvsem v tem smislu, da so iskreni. Natalija Gajšek
(osebni intervju, 2018, 28. november) si kot scenaristka v oddaji Firbcologi otroke zamišlja kot
ciljno publiko, ki jo oddaja pritegne, ki je narejena v slovenskem okolju, v katerem se govori
slovensko, in kjer so strokovnjaki oz. sogovorniki Slovenci ter otroci, ki soustvarjajo oddajo
Firbcologi, taki kot oni, kot gledalci pred televizijskimi zasloni. Dodaja (prav tam), da je
njihova najtežja naloga pridobiti gledalce, saj je v množici ponudbe na drugih kanalih težko
opozoriti nase, kaj šele zadržati otroško pozornost pred televizijskimi zasloni. Na vprašanje, ali
so otroci zahtevni gledalci, Natalija odgovori:
Mislim, ne želim jim delati krivice, ampak je velika mera odgovornosti na starših. Če otroci
poznajo enak koncept risank, potem je kriterij zgolj to, da je vsebina ves čas dostopna. In to je
prepogost kriterij. Kar pa se tiče znotraj naših gledalcev, poudari, pa otroci povejo in izrazijo,
da so ene oddaje boljše kot druge, da so nekatere bolj zanimive, spet druge ne, saj izhajajo iz
svojega zanimanja /…/ (Gajšek, osebni intervju, 2018, 28. november).

Glede kakovostnega otroškega programa in otrok Peštajeva (osebni intervju, 2018, 27.
november) meni, da če bi otroke vprašali, kaj za njih pomeni kakovosten otroški program, bi
dobili preveč socialno zaželenih odgovorov, ki so jih otroci slišali od svojih staršev, v šoli, ipd.
Zdaj, če bi otroke vprašal, kaj je to dober program, bi sigurno rekli večinoma risanke, ki so
dinamične, privlačne, v katerih se nekaj dogaja in tako naprej, ampak v končni fazi jaz menim,
če bi se z otroki pogovarjali in jih znali voditi, bi prišli do tega, da je za njih pomembno, da so
to liki, s katerimi se lahko povežejo, da so to stvari, ki so jim smešne, ki jih izvejo na novo, ki
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jih lahko mogoče tudi sami poskusijo, da so to zadeve, o katerih se lahko pogovarjajo /…/ in
tako naprej (Peštaj, osebni intervju, 2018, 27. november).

Dodaja (prav tam), da so vse to elementi, ki bi jih otroci, mogoče ne na prvo žogo, ampak
mogoče na drugo in tretjo, izpostavili. Strinja se tudi Gajškova (osebni intervju, 2018, 28.
november), ki za kakovosten otroški program skozi oči otrok izpostavi: »/…/ vse kar je hitro,
kar je privlačno, kar bliska, kar je lepih barv, kar so neke zgodbe, kjer se nekaj dogaja, kjer na
koncu v bistvu niti ne veš točno, zakaj se je šlo, ampak je bil tempo, kjer se zgodi malo
čarovnije, malo tekmovalnosti« (prav tam). Poudarja (Gajšek, osebni intervju, 2018, 28.
november), da so kriteriji, ki vplivajo na otrokov izbor programa, prav tisti, v katere je
vključeno veliko humorja in smeha, saj se ob tovrstni vsebini otroci najbolje počutijo.
5.1.5 Otroci oddaji dajejo svoj obraz, svoje besede in energijo
Vsi intervjuvani ustvarjalci oddaj so izpostavili, da imajo otroci Firbcologi v oddaji osrednjo
vlogo. Peštajeva (osebni intervju, 2018, 27. november) veliko dragocenost vidi predvsem v tem,
da otroci soustvarjajo oddajo na terenu: »/…/ da tereni potekajo skozi njihov zorni kot, torej
oni vprašajo to, kar jih zanima, oni poizkusijo, oni se zmrdujejo nad stvarmi, ki jim niso všeč,
oni povejo, ali jih je strah in ne bodo šli na zip line /…/« Vse gre skozi njihove oči, kar absolutno
pozitivno vpliva na otroke. To je ena najlepših izkušenj otroštvu, še dodaja (prav tam), za kar
še posebej poskrbijo ekipa in urednice, ki se maksimalno trudijo za to, da otroku naredijo in
predstavijo lepo in posebno izkušnjo. Glede studia poudari (prav tam), da je v studijskem delu
oddaje prisotna voditeljica Pia Zemljič, ki je kot sestra otrok Firbcologov:
/…/ otroci jo imajo strašno radi in menim, da si vsak otrok pri tej starosti želi imeti ob sebi
odraslo osebo, ki je tako 'odpuljena', kot je Pia. Vsi Firbcologi, ki hodijo k Pii v studio, se z
njo zelo dobro razumejo, imajo dobro komunikacijo in odnos, noben ni nadrejen ali podrejen,
imajo pošten odnos, iz katerega se vsi, ves čas in nenehno nekaj učijo (Peštaj, osebni intervju,
2018, 27. november).

Strinja se tudi režiser Marko Naberšnik (osebni intervju, 2018, 19. november), ki navaja, da
otroci Firbcologi v oddajo vstopajo nekje iz 9. v 10. leto starosti. Pravi, da je to za otroke res
dragoceno leto, saj so prav oni v aktivni vlogi in so postavljeni v središče zgodbe – že z vidika,
kje vse so otroci, kam vse grejo in kaj vse poizkusijo: »Otroci veliko doživijo, res veliko.«
Dodaja (prav tam), da veliko otrok nima priložnosti, da od blizu spremlja, kako nastajajo nove
stvari, in izpostavi teren, kjer so bili prisotni pri proizvodnji rolad, ko so z odraslimi košarkarji
igrali košarko, ali ko spoznavajo različne vrste športa. »Koliko otrok vidi, kako nastaja kaj
takega?« še poudari. Kot ekipa jim seveda vedno stojijo ob strani, da je snemanje čim bolj hipno
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in da otroci nimajo občutka ponavljanja. Konec koncev so oni alfa in omega te oddaje
(Naberšnik, osebni intervju, 2018, 19. november).
Natalija Gajšek (osebni intervju, 2018, 28. november) meni: »Vsekakor otroci dajejo svoj
obraz, svoje besede in svojo energijo. Mislim, jaz samo napišem besedilo, kar oni naredijo z
njim, je na nek način njihova stvar in tu lahko urednik vpliva ter jih opozori, vse ostalo potem
naredijo otroci sami.« Dodaja (prav tam), da soustvarjanje otrok v oddaji zelo pozitivno vpliva
na otrokov razvoj, in poudari, da je v studiu vedno prisotna tudi psihologinja, ki z otroki hodi
na terene in na njih vpliva zelo pozitivno, saj kot urednik odgovarjaš vsem sektorjem, kar
pomeni režiserjem, garderoberjem, rekviziterjem in tudi snemalcem. Otroci imajo pred samim
studijskim snemanjem tudi delavnice z učiteljico igranja iz igralske šole:
Dva dni pred samim snemanjem imamo delavnice. Igralska šola se imenuje Satirikon in
otrokom pomaga pri igranju, kako brati scenarij in kako se obnašati pred kamero. To je ena
taka stvar, ki je hvaležna tako zanje, kot za nas. Konec koncev se otroci tako tudi povežejo
pred samim snemanjem. Otroke zberemo skupaj, saj kasneje na teren nikoli ne hodijo vsi
skupaj, temveč izmenično, in se spoznavajo selektivno. Včasih se, včasih se ne. Nekateri se
prvič vidijo šele v studiu, zato je pomembno, da se kakšnem dan prej že spoznajo in vidijo
(Gajšek, osebni intervju, 2018, 28. november).

Med oddajami se seveda srečujejo tudi z določenimi izzivi, še poudari (prav tam), predvsem na
terenu, a sta tam vedno prisotna dva otroka Firbcologa, ki sta si v primeru zapletov v podporo,
kar izpostavi kot zelo pomembno.
Tudi Martina Peštaj (osebni intervju, 2018, 27. november) meni, da je izzivov veliko. Ko gredo
otroci na terensko snemanje, so stran od svojega doma, v novih situacijah, obkroženi s snemalno
ekipo. To je izziv, sploh za otroke, stare med 9 in 12 let, da se pred kamero sprostijo, še dodaja
(prav tam). V primeru, da na licu mesta otroci ugotovijo, da česa ne bi počeli, sploh pri fizičnih
terenih, kjer jih postane strah, ustvarjalci ne komplicirajo in so zelo fleksibilni ter razumevajoči,
še poudari (prav tam). Prav tako v studiu. Snemanje poteka zadnjih 14 dni v mesecu avgustu,
kjer so otroci v studiu 8 ur dnevno in morajo biti skoncentrirani na tekst, vse morajo narediti
tako, kot si ustvarjalci oddaje želijo, da se preoblačijo in podobno. Skratka, da so čudoviti (prav
tam).
Je pa tudi dejstvo, da je vedno prisotna spremljevalka, ki pazi na otroke. To se jaz vedno
dogovorim s študentko psihologije in to čisto zato, da jih nekdo opazuje in vidi, če nastajajo
problemi v dinamiki, ker so se otroci tudi že kdaj skregali med samo, saj so že toliko stari, da
si je kdo kdaj všeč, simpatije, da se vidi, kdo ima več, kdo ima manj, npr. jaz imam več teksta,
ti ga imaš manj /…/ Skratka, pomembno je, da je ves čas nekdo prisoten (Peštaj, osebni
intervju, 2018, 27. november).
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Dodaja (prav tam), da načeloma slabih izkušenj nimajo, se pa ves čas ob nastajanju oddaje
pojavljajo zagate, takšne in drugačne, a imajo generalno z otroki dobre izkušnje. Ustvarjalci
otroke občudujejo, da zdržijo 14 dni v studiu tako skoncentrirani, da nastajajo tako odlične
oddaje (prav tam).
5.1.6 O prihodnosti otroškega televizijskega programa
Odgovorna urednica otroškega in mladinskega programa na RTV Slovenija (osebni intervju,
2018, 27. november 2018) navaja, da bodo v otroškem in mladinskem programu še naprej delali
predvsem na humornih vsebinah, ki otroke pritegnejo. »Menim, da otroci televizijo še vedno
vidijo kot medij za sprostitev in ne kot medij za učenje. Na ta način moramo loviti ravnovesje
in otrokom ponuditi te vsebine, hkrati pa jim na prijazen način predstaviti vsebine, ki so za njih
pomembne« (prav tam). Gajškova (osebni intervju, 2018, 28. november) dodaja, da prihodnost
izobraževalnega programa vidi kot zelo pomembno.
Prihodnost je zelo pomembna. Tudi starši in učitelji večkrat opozorijo na naše vsebine, ker so
vsebine lastne produkcije, kar vidim kot pomembno. Oddaja Firbcologi je lastna produkcija,
ki jo ustvarjamo, in nam je ljubo, da smo 'tam zunaj', na zemljevidu. Vem, da gledanost kot
taka na javni televiziji ni merilo, ampak če gledanosti ni, to pomeni, da nas nihče ne gleda in
delamo sami sebi v namen. Želimo imeti prepoznavnost, gledanost in s tem vedno večje število
oddaj in sezon.

»Idej za izboljšanje kakovosti otroškega programa je neskončno mnogo,« še poudari Peštajeva
(osebni intervju, 2018, 27. november), saj imajo v uredništvu ideje, želje in ambicije, a se na
žalost vse skupaj začne in konča pri denarju ter finančni razpoložljivosti. Martina bi si za otroški
in mladinski program želela še več raznolikih oddaj, da bi z oddajami lahko pokrili več področij,
da bi imeli samostojno oddajo o športu, oddajo o živalih, itd. »Menim, da z denarjem, ki ga
imamo na voljo, trenutno delamo največ kar je lahko, to je moje mnenje in od tega ne bom
odstopila,« še doda (prav tam). Režiser Marko Naberšnik (osebni intervju, 2018, 19. november)
poudari, da je v otroškem in mladinskem programu vse plod lastne produkcije. Izjemno pohvali
Martino Peštaj, ki skrbi za produkcijski nivo in ki se z ekipo vedno sprašuje, kje so lahko še
boljši. Tudi Naberšnik (prav tam) se strinja: »za ta sredstva, ki jih imamo, menim, da naredimo
več kot maksimum.«
Vsi intervjuvani na naslednjo, 8. sezono oddaje Firbcologi gledajo optimistično. Peštajeva
(osebni intervju, 2018, 27. november) meni, da bo terenski del oddaje definitivno ostal enak,
predvsem pa bodo velik poudarek namenili temam, ki so otrokom zanimive in privlačne, v
studijskem delu pa se bodo držali letošnjega sloga in bodo še bolj gradili na zgodbah, saj so
mnenja, da so zgodbe tisto, kar scenariste navdihuje in pritegne otroško občinstvo. Marko
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Naberšnik (osebni intervju, 2018, 19. november) se glede prihodnosti oddaje Firbcologi
osredotoči bolj na produkcijske želje.
Naše produkcijske želje so, da malo posodobimo Pijino stanovanje, kar pomeni, da bo ekipa
le še rasla in bo vedno boljša. Absolutno bi si želeli, da studijski del dobi še eno dodatno
dimenzijo z dodatnimi prostori. To bi zelo popestrilo dramaturgijo dogajanja, predvsem pa, da
format ostane zvest samemu sebi. Če bi kdaj res bila želja po korenitih spremembah, bi se
počasi od Firbcologov poslovili in naredili nov format (Naberšnik, osebni intervju, 2018, 19.
november).

Scenaristka Natalija Gajšek (osebni intervju, 2018, 28. november) pritrjuje, da je dramaturški
lok ključnega pomena, saj le tako studijska zgodba stoji sama zase in je neodvisna od terenov.
Za konec poudari (prav tam), da si tudi v nadaljevanju, s scenarističnega vidika, želi še več
takih zgodb, saj to otroke pritegnejo in zadržijo njihovo pozornost.

5.2 Percepcija mladih soustvarjalcev oddaje Firbcologi
S poglobljenimi intervjuji z otroki, ki soustvarjajo oddajo Firbcologi, sem želela ugotoviti, kaj
jim pomeni vloga navideznega novinarja v oddaji, kako poteka studijsko in terensko snemanje
oddaje in katere tematike so jim najbolj zanimive. Otroci Firbcologi posebno pozornost
namenjajo humornim in zabavnim vsebinam, zanimivi zgodbi, v kateri nastopajo njihovi
vrstniki, ter delu v režiji in na terenu. Tovrstne kriterije za njih vsebuje oddaja z dobro zgodbo
in kakovostno vsebino, skozi katero se veliko naučijo. Preverila sem tudi, kdo so po njihovem
mnenju gledalci, ki oddajo spremljajo in kakšna je njihova predstava o otroškem občinstvu, saj
si otroke kot radovedno občinstvo predstavljajo predvsem na podlagi izkušenj. Rezultati
poglobljenih intervjujev z otroki Fircbcologi so predstavljeni v štirih podpoglavjih, ki sledijo.
5.2.1 Otroci kot novinarji v studiu in na terenu
Vsi trije intervjuvani otroci, ki soustvarjajo oddajo Firbcologi, menijo, da jim vloga
navideznega novinarja v oddaji zelo veliko pomeni, saj se naučijo in izvejo veliko novega,
spoznavajo nove ljudi in kraje, prav tako pa imajo znotraj ekipe zelo dobre odnose. Firbcolog
1 (osebni intervju, 2019, 3. marec)4 je izpostavil, da mu je v oddaji najbolj všeč, da lahko izkusi
različne stvari, ki jih drugače ne bi imel priložnost videti.
Na terenu lahko poskusiš stvari, katerih drugače nikoli ne bil mogel. Prav tako spoznaš ljudi,
ki so strokovnjaki na svojem področju in ti povejo zanimive stvari. Pa pisatelje, glasbenike,
čarovnike in imitatorje. Ni vse samo to, kar posnamemo, ker se veliko zanimivega zgodi tudi
4

Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. Prepis intervjuja je naveden kot
priloga Č.
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med pripravami na snemanje ali pa med čakanjem. Takrat se po navadi z ljudmi, ki jih
intervjuvaš, pogovarjaš še kaj drugega, se kaj pohecaš in poklepetaš.

Poudarja (prav tam), da mu vloga novinarja v oddaji Firbcologi pomeni predvsem pridobivanje
novih izkušenj, saj rad dela nove stvari, spoznava nove ljudi in kraje. »Imaš neko odgovornost,
da to delaš za gledalce in da je cela ekipa zadovoljna s teboj«. Spoznal je tudi veliko novih
prijateljev, tako s terenov kot iz studia: »Ker sem bil v oddaji tri sezone, se je veliko otrok
tudi zamenjalo in v vsaki sezoni je bilo nekaj otrok, s katerimi sem še posebej dobro razumel.
Z nekaterimi Firbcologi se kdaj tudi dobimo, z eno pa si piševa pisma. Vedno pa smo veseli, če
se kje naključno srečamo, se objamemo in poklepetamo«, še dodaja (Firbcolog 1, osebni
intervju, 2019, 3. marec).
Podobno navaja tudi Firbcolog 2 (osebni intervju, 2019, 10. marec)5, ki pravi, da mu je v oddaji
Firbcologi najbolj všeč, da je spoznal veliko ljudi in videl, kako poteka snemanje in celotno
ozadje v oddaji Firbcologi. Pravi, da mu snemanje pomeni zelo veliko in se zaveda, da ni veliko
otrok dobilo priložnosti za sodelovanje v oddaji. »Zelo je bilo zabavno, ker je ekipa super in
izveš veliko novega. Otroci smo si lahko tudi sami izmislili vprašanja in vprašali, kar nas je
zanimalo,« in dodaja, da je v času sodelovanja v oddaji spoznal veliko novih prijateljev (prav
tam).
Seveda, spoznal sem veliko otrok, prijateljev in še vedno smo povezani na skupini Viber. Še
posebno z Izabelo, saj si še vedno pošiljava pisma, na stari način, po pošti. Najbolj sem si
zapomnil, ko sva se med snemanji z Izabelo vozila po RTV-ju z nakupovalnim vozičkom in
pozdravljala vse začudene, ki so nama stali na poti. Markotu se še vedno nasmejem. Ko smo
šli narazen, nam je bilo res hudo in smo bili vsi zelo žalostni.

Firbcolog 3 (osebni intervju, 2019, 11. marec)6 je izpostavil, da je v oddaji dobil in spoznal
veliko novih prijateljev, prav tako pa si je s sodelovanjem izboljšal igralske sposobnosti, kar ga
osrečuje. Dodaja, da je tako z otroki kot z odraslimi še vedno v stiku. Tudi njemu vloga v oddaji
veliko pomeni, saj na začetku ni mislil, da bo med vsemi otroki, ki so bili na avdiciji, izbran
(prav tam). Vsi intervjuvani se strinjajo, da je ob snemanju terenskega dela vedno zanimivo
tudi izven kadra, prav tako tudi v studiu. I. Š. (osebni intervju, 2019, 3. marec) pravi, da se tudi
izven scene veliko družijo, pogovarjajo, se igrajo družabne igre, si ogledajo kakšen film,
pokukajo v pisarne RTV-ja, zato se jim vedno nekaj dogaja in jim ni dolgčas.
V studiu en dan pred snemanjem dobimo scenarij, ki ga preberemo samo toliko, da vemo, za
kaj gre, ne smemo pa se ga naučiti na pamet, ker potem bi zgledalo preveč umetno in narejeno.
5

Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. Prepis intervjuja je naveden kot
priloga D.
6
Zvočni posnetek intervjuja je v obliki surovih podatkov na voljo pri avtorici. Prepis intervjuja je naveden kot
priloga E.
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Potem pa snemamo posamezne sekvence, ki jih večkrat ponovimo. Na terenu pa bolj
improviziramo, tudi nimamo vnaprej nekako določenih vprašanj, ampak se vsak spomni, kaj
bi vprašal, potem tudi med samim snemanjem dobiš še kakšno novo idejo, kaj bi še vprašal. V
studiu ima vsaka oddaja tudi neko temo, vsebino, večkrat je potem studio tematsko urejen, nas
pa opremijo z rekviziti ali pa nam dajo posebne kostume. Ko nismo na vrsti za snemanje, je z
nami »vzgojiteljica«, s katero počnemo razne stvari, da se ne dolgočasimo, med odmorom
gremo pa vsi na kosilo v menzo RTV-ja.

Firbcolog 2 (osebni intervju, 2019, 10. marec) navaja, da se otroci na snemalni dan najprej
zberejo vsi skupaj, se odpeljejo na teren in nato vse posnamejo. »Super ekipa poskrbi, da vse
teče tako, kot je treba. Na snemanjih se zgodi veliko zabavnih stvari. Super je tudi, ko gremo
na kosilo in nam režiser plača sladoled ali bonbone« (prav tam). Tudi Firbcolog 3 (osebni
intervju, 2019, 11. marec) pravi, da se na snemanjih zelo zabava, tako kot vsi, saj vse poteka na
zelo zabaven način, skozi katerega se veliko naučijo.
Firbcologu 1 (osebni intervju, 2019, 3. marec) je bolj zanimivo snemanje terenskega dela, saj
nimajo vnaprej pripravljenega scenarija in je vse veliko bolj nepredvidljivo. »/…/ vedno se
zgodi nekaj čisto drugačnega. Velikokrat se snema tudi živali, kar mi je zelo všeč.« Pravi (prav
tam), da težav s tremo pri snemanju oddaje nima in jih nikoli ni imel, prav tako pa se je na
kamero hitro privadil. »Tudi na avdiciji šteje, da nimaš treme in si sproščen. Edino v studiu je
samo prvič malo neprijetno, ker te gleda toliko ljudi. V bistvu je to cela ekipa in si kot gledalec
ne predstavljaš, kaj vse je za kamero, ampak sem se zelo hitro privadil,« še doda (prav tam).
Firbcologu 2 (osebni intervju, 2019, 10. marec) je všeč tako studijski kot terenski del. »V studiu
je super, ker imamo še scenarije, na terenu pa je dobro, ker lahko govoriš tudi po svoje in v živo
doživiš vse,« poudari. Navaja, da treme ob snemanju nima. Večkrat se zgodi, da se kdo zmoti,
ampak takrat ni nihče od ekipe in ustvarjalcev oddaje jezen, zato sekvenco še enkrat ponovijo.
Tudi Firbcolog 3 (osebni intervju, 2019, 11. marec) se strinja in poudarja, da mu je v obeh
primerih, tako ob snemanju studijskega kot terenskega dela, zabavno in mu je oboje všeč.
Poudarja (prav tam), da se na terenu veliko nauči, ker hodijo naokrog in sprašujejo stvari, ki
Firbcologe zanimajo. V studijskem delu kot prednost izpostavi družbo in ostale Firbcologe, saj
so tam vsi skupaj in se imajo odlično. Glede treme poudari (prav tam), da jo kdaj res ima, ampak
se mu to zdi normalno, predvsem pa ga hitro sprosti njegova navdušenost.
Ob sodelovanju in gledanju oddaje Firbcologi se otroci naučijo in izvejo veliko novega.
Firbcolog 1 (osebni intervju, 2019, 3. marec) izpostavi snemanje oddaje, kaj vse potrebujejo v
ozadju, da je nekaj posneto in da nastane kakovostna oddaja, do dela v režiji in v studiu. Všeč

55

mu je, da pridobiš igralske izkušnje in izkušnje z delom pred kamero. Poudari (prav tam), da so
mu bili vsi tereni, na katerih je bil, zelo zanimivi.
Na terenu sem spoznal veliko poklicev in raznih dejavnosti, na primer, kaj dela zobozdravnik,
obisk z nosečnico na ultrazvoku, obiskal sem brezdomca, bil pri veterinarju, delal z
reševalnimi psi, bil sem na agilitiju s trenerji psov, obiskal pisatelja Vinka Möderndorferja in
urednico mladinskega leposlovja, se dobil s skupino mladih, ki se dobivajo v skupini
fejstbukarjev, se učil igrati trobento in učil plesati step, bil na učenju športnega plesa ob drogu,
se poizkusil kot nogometni vratar, tekal na smučeh, bil na treningu gimnastike, letel v
vetrovniku, bil na ARSO, kjer sem spoznal delo vremenarjev in kako dela vremenska postaja,
spoznal delovanje potujoče knjižnice, z Dunking Devils delal akrobacije in bil z njimi v
wooparku, obiskal šolski muzej /…/.

Firbcolog 1 (osebni intervju, 2019, 3. marec) bi z veseljem obiskal in posnel vse terene za
oddaje Firbcologi, če bi le lahko. Če v katerem sam ni nastopil, jih je z veseljem gledal po
televiziji. Firbcolog 2 (osebni intervju, 2019, 10. marec) izpostavi, da se iz oddaje Firbcologi
nauči veliko novega, predvsem stvari, ki jih v šoli ne izve, npr.: »V šoli nismo izvedeli, kakšne
banane obstajajo, kako pridejo v trgovine in koliko vrst paradižnikov obstaja, pa da za
opraševanje paradižnikov potrebujejo čmrlje.« Tudi Firbcolog 3 (osebni intervju, 2019, 11.
marec) meni, da se ob gledanju in sodelovanju v oddaji Firbcologi nauči veliko novih stvari.
Naučil se je veliko o poklicih, slovenski pokrajini, živali in športu. To so njegove najljubše
vsebine.
5.2.2 Soustvarjanje oddaje Firbcologi kot »posebna izkušnja«
Vsi intervjuvani otroci Firbcologi so glede soustvarjanja oddaje Firbcologi enakega mnenja.
Pravijo, da je to res posebna izkušnja, ki ti da zelo veliko novega znanja in novih priložnosti,
tudi s področja igranja in nastopanja. Firbcolog 1 (osebni intervju, 2019, 3. marec) navaja, da
je bil zaradi Firbcologov povabljen še v druge oddaje, kjer je predstavil snemanja v oddaji
Firbcologi in nove oddaje. Bil je gost oddaje Dobro jutro, Vse je mogoče, testiral je prenovljeno
snemanje Male sive celice, bil povabljen kot žirant v ekipo mednarodnega festivala za otroke
International Youth Yury, na Kulturni bazar, itd. Najbolj mu je ostalo v spominu (prav tam),
ko je snemal Firbcologe v Bruslju. »/…/ to je bila res posebna izkušnja zame, kjer smo ekipa
štirih RTV-jevcev in dveh Firbcologov štiri dni preživeli v Bruslju ter obiskali in posneli
znamenitosti, intervjuvali veleposlanika Rada Genoria, evroposlanca Igorja Šoltesa, tam živeče
slovenske otroke in tako naprej.« Od leta 2015 je Firbcolog 1 tudi junior ambasador Unicefa,
sodeloval je z Dejanom Ladiko, Boštjanom Romihom, prav tako pa je bil govornik na
novinarski konferenci predsednika Boruta Pahorja. Meni (prav tam), da so to pomembne
izkušnje tudi za naprej v življenju.
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Vodil sem osrednji TV Dnevnik na RTV SLO z Dejanom Ladiko ob svetovnem dnevu otroka,
bil povabljen na Radio 1, na intervju z Boštjanom Romihom v oddajo Nedeljski zajtrk z
zvezdami, v reviji National Geographic Junior predstavil primer dobre prakse otrok v medijih,
bil sem moderator otvoritve razstav Unicefa Punčke iz cunj v Državnem zboru in na
Ljubljanskem gradu, leta 2017 sem za en dan prevzel funkcijo predsednika Državnega zbora
in bil govornik na novinarski konferenci predsednika Boruta Pahorja. Rekel bi, da so mi
Firbcologi tako odprli še mnoga vrata in nove priložnosti, ki sem jih res z veseljem izkoristil.
To so izkušnje tudi za naprej v življenju.

Tudi Firbcologu 2 (osebni intervju, 2019, 10. marec) in Firbcologu 3 (osebni intervju, 2019,
11. marec) se zdi sodelovanje v oddaji zelo dobra izkušnja in priložnost, katere nima vsak otrok.
Firbcolog 2 (prav tam) poudarja, da si tudi sam želi postati igralec in se je iz soustvarjanja
oddaje Firbcologi zelo veliko naučil, prav tako pa je spoznal, kako poteka samo delo igralca oz.
v tem primeru novinarja. Tudi Firbcolog 3 (prav tam) meni, da je soustvarjanje v oddaji
pomembna izkušnja, iz katere se je veliko naučil, predvsem pa s tem dodatno krepi svoje
igralske sposobnosti.
Firbcologi so si iz sodelovanja v oddaji zapomnili veliko različnih dogodivščin, ki so se jim
pripetile. Firbcolog 1 (osebni intervju, 2019, 3. marec) je izpostavil, da mu je iz snemanj in
terenov v spominu najbolj ostalo letanje v vetrovniku in snemanje oddaje v Bruslju, prav tako
pa ga veseli, da je spoznal veliko novih prijateljev. Poudarja (prav tam), da je spoznal veliko
različnih poklicev, delovanja ustanov in videl zakulisja mnogih stvari. Firbcolog 2 (osebni
intervju, 2019, 10. marec) si ji najbolj zapomnil vse dogodivščine, ki so se zgodile v času
snemanja, in okusno hrano: »Še posebno sem užival, ko smo snemali s kužki. Super je bilo
tudi v režiji in v montaži.« Firbcologu 3 (osebni intervju, 2019, 11. marec) je najbolj ostalo v
spominu, ko si je voditeljica Pia zlomila nogo in so imeli zaradi tega prilagojeno snemanje.
Z ustvarjalci oddaje se otroci Firbcologi zelo dobro razumejo. Firbcolog 1 (osebni intervju,
2019, 3. marec) pravi, da so vsi ustvarjalci oddaje zelo prijazni in zabavni ter da je z vsemi v
zelo dobrem odnosu: »Recimo, Marko nas včasih pelje v režijo, tonski mojster me je naučil
nekaj o tehniki, kamermani pokažejo, kako se upravlja s kamerami, v maski se z maskerkami
in s frizerkami veliko pogovarjamo, pa s kostumografko. Tudi z ostalimi ustvarjalci oddaje se
veliko pogovarjamo in jih obiščemo v pisarnah, če niso v studiu. Super se imamo.« Strinja se
tudi Firbcolog 2 (osebni intervju, 2019, 10. marec), ki izpostavi, da so vsi izjemno prijazni,
predvsem pa strpni, ko jim kdaj ponagajajo: »Režiser Marko je najboljši režiser, Borut je top,
Zvonka rada pripoveduje o svoji vnučki, Mateja pazi, da česa ne ušpičimo. Super so tudi
varuške med počitnicami, s katerimi igramo igre, gledamo filme in se zabavamo.« Tudi
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Firbcolog 3 (osebni intervju, 2019, 11. marec) meni, da se res odlično razumejo z ekipo, s katero
sodelujejo, kar je zelo pomembno.
Kakšno mnenje pa imajo otroci o voditeljici oddaje Firbcologi, njihovi zaveznici Pii Zemljič?
»Pia je kul. Včasih si malo ponagajamo in se med snemanjem pozabavamo. Med odmori pa
poklepetamo o vsakodnevnih temah in klepetamo,« pravi Firbcolog 1 (osebni intervju, 2019, 3.
marec). Strinja se tudi Firbcolog 2, ki pravi (osebni intervju, 2019, 10. marec), da Pia zelo rada
pripoveduje zgodbe iz vsakdanjega življenja, kar mu je zelo všeč. »Otroci se z njo tudi
pogovarjamo,« še doda (prav tam). Firbcolog 3 (osebni intervju, 2019, 11. marec) meni, da je
kot lik voditeljica Pia zelo zanimiva in zabavna.
5.2.3 Kriteriji kakovostne oddaje z vidika otrok
Intervjuvani otroci kakovostno oddajo opisujejo kot oddajo, ki vsebuje malo humorja, v kateri
nastopajo njihovi vrstniki, ki raziskujejo, ter ki vključuje napete in nevsakdanje vsebine
(Firbcolog 1, osebni intervju, 2019, 3. marec), kot oddajo, ki otroke uči na zabaven način
(Firbcolog 2, osebni intervju, 2019, 10. marec), in kot oddajo, ki je hkrati zanimiva, zabavna in
poučna (Firbcolog 3, osebni intervju, 2019, 11. marec). Firbcolog 1 (osebni intervju, 2019, 3.
marec) meni, da mora kakovostna otroška oddaja vsebovati privlačen naslov, da si oddajo sploh
želi pogledati, in kot pomembno izpostavi, da mu je všeč, če vse izpade čim bolj naravno, saj
važni ali pretirano zaigrani igralci, voditelji lahko uničijo čar oddaje, torej da so v oddajo
vključeni čim bolj realni liki, ki so polni humorja. Izpostavi tudi vsebino oddaje, ki je po
njegovem mnenju ključna, stil oddaje pa mora biti čim bolj edinstven in privlačen. Firbcologu
2 (osebni intervju, 2019, 10. marec) so pomembni nastopajoči v oddaji, zabavne vsebine in
grafika oddaje, pa tudi zanimiva zgodba, ki je detektivska in poučna. Fibcolog 3 (osebni
intervju, 2019, 11. marec) meni, da kakovostna otroška oddaja vsebuje čustva in humor v
oddaji, da se otroci pred televizijskimi zasloni lahko veliko smejijo.
Intervjuvani otroci Firbcologi menijo, da se zanimiva in vznemirljiva zgodba v oddaji odraža
zaradi pretiravanja, kjer se dogajajo zelo nemogoče situacije, predvsem s strani odrasle osebe,
voditeljice Pie Zemljič, kar je za otroke vznemirljivo in tudi smešno (Firbcolog 1, osebni
intervju, 2019, 3. marec), ker veliko raziskujejo in v oddaji vsak najde zgodbo, ki mu je všeč,
ker je oddaja zabavna in veliko nauči, včasih pa tudi zato, ker je vsebina bolj napeta, kot na
primer, ko so snemali s posebnimi učinki (Firbcolog 2, osebni intervju, 2019, 10. marec) in s
povezovanjem studijskih ter zunanjih prispevkov s terena, ki so poučni tako za otroke, ki oddajo
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gledajo, kot za otroke, ki v oddaji Firbcologi sodelujejo (Firbcolog 3, osebni intervju, 2019, 11.
marec).
V oddaji so pomembni tudi simpatični liki in junaki, ki otroke pritegnejo h gledanju. Firbcolog
3 (osebni intervju, 2019, 11. marec) meni, da v Firbcologih ni prav veliko razlik v likih, saj je
otrokom, ki gledajo oddajo, všeč tudi voditeljica Pia, saj ni navadna odrasla oseba. Pravi (prav
tam), da morajo biti v oddaji prisotni prijazni liki, saj tako otroci oddajo raje spremljajo.
Firbcolog 1 (osebni intervju, 2019, 3. marec) poudarja:
Jaz sem se na avdicijo prijavil iz dveh razlogov. Prvi je, da sem želel novih izkušenj, in drugi
je bil izjemno zanimiv lik, takrat je bil še voditelj Gašper Tič. Zelo lepo se je vživel v karakter
in izpadel zelo naravo pa tudi mal norčavo. Žal nisem imel priložnosti zaigrati z njim. Prav
tako se mi zdi, da je glavni odrasli lik enakovreden otroškemu sogovorniku, oziroma da ga
moramo otroci kdaj spravljati na pravo pot ali pa k pameti.

Humorne vsebine v oddaji Firbcologi se kažejo v studiu, ki je vezni člen med snemanji in na
terenu (Firbcolog 1, osebni intervju, 2019, 3. marec). »Zdi se mi, da mogoče oddaja prevečkrat
temelji na prepiru med glavnim likom in otroki, kjer se ta prepir počasi rešuje proti koncu
oddaje, ko se vse reši.« Meni (prav tam), da bi morala oddaja večkrat temeljiti tudi na temeljih
humornih dogodivščin ali pa v zmotah in pomotah. Tudi Firbcolog 2 (osebni intervju, 2019, 10.
marec) meni, da so v oddaji Firbcologi vključene humorne vsebine, kar se vidi v studiu, kjer
sta humorna vsebina in zgodba, ter na terenu, ko se jim zgodi kaj smešnega. »Tudi mi se veliko
smejimo,« še poudari (prav tam). Firbcolog 3 (osebni intervju, 2019, 11. marec) dodaja, da se
skoraj v vsaki oddaji Firbcologi kaže humorna vsebina. »V studijskem delu, ko nas je več, gre
za bolj humorne vsebine, terenski prispevki pa so bolj resni in poučni.«
Intervjuvane otroke, ki soustvarjajo oddajo Firbcologi, v oddaji najbolj pritegnejo raziskovanje
in način, ko detektivi ali znanstveniki nekaj odkrivajo (Firbcolog 1, osebni intervju, 2019, 3.
marec), zanimiva zgodba, zabavni otroci, delo v režiji in delo na terenu (Firbcolog 2, osebni
intervju, 2019, 10. marec) ter različnost, da so oddaje med seboj raznolike in se lahko iz vsake
gledalec nauči nekaj novega (Firbcolog 3, osebni intervju, 2019, 11. marec). Intervjuvani otroci
najraje spremljajo raziskovalne in detektivske zgodbe (Firbcolog 2, osebni intervju, 2019, 10.
marec) ter športne in adrenalinske oddaje (Firbcolog 3, osebni intervju, 2019, 11. marec).
Iz oddaje Firbcologi se otroci, ki oddajo spremljajo pred televizijskimi zasloni ali preko
platforme Youtube in na socialnih omrežjih, največ naučijo predvsem preko prispevkov, ki jih
snemajo na terenu, saj Firbcologi sprašujejo stvari, ki gledalce zanimajo, zato za terenska
vprašanja scenarija ne pripravijo vnaprej, ker je pomembno, da so to vprašanja otrok. »Pa tudi
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v podnapisih, kjer pišejo razne zanimivosti o temi, o kateri se govori,« še dodaja (Firbcolog 1,
osebni intervju, 2019, 3. marec). Strinja se tudi Firbcolog 2 (osebni intervju, 2019, 10. marec),
ki pravi, da se otroški gledalci največ naučijo iz terenskih prispevkov, pa tudi iz pripisov oz.
podnapisov na zaslonu, kjer so izpostavljene pomembnosti. Firbcolog 3 (osebni intervju, 2019,
11. marec) poudari: »Seveda se veliko naučimo, saj je temu oddaja tudi namenjena, da ima
informativno funkcijo, največ pa se gledalci in mi, Firbcologi, naučimo iz terenskih prispevkov,
saj je vsak drugačen in vedno kaj drugega raziskujemo.«
Otroci, ki soustvarjajo oddajo Firbcologi, so v središče zgodbe postavljeni zato, ker so glavni
spraševalci na terenu, voditeljica Pia pa jim s svojim otročjim značajem daje vedeti, da starost
ni pomembna, pa tudi, da ona ni glavna, saj jo morajo otroci Firbcologi velikokrat kaj naučiti,
spraviti iz zagate in ji kaj svetovati (Firbcolog 1 , osebni intervju, 2019, 3. marec). Vse to otroci
uprizorijo v studijskem delu. Firbcolog 2 (osebni intervju, 2019, 10. marec) dodaja: »Otroci
smo firbci in si želimo izvedeti veliko novega. Režiser nam zaupa in lahko delamo tudi malo
po svoje.« V središče zgodbe so postavljeni tudi tako, da so Firbcologi normalni otroci, ki radi
poskušajo in raziskujejo nove stvari ter se družijo s kul odraslo osebo, voditeljico Pio
(Firbcolog 3, osebni intervju, 2019, 11. marec).
Intervjuvanim Firbcologom se zdi oddaja kakovostna predvsem zato, ker se lahko veliko
naučijo, izvejo veliko novega in zanimivega, pa tudi zato, ker ima studijski del v oddaji res
edinstven čar (Firbcolog 1, osebni intervju, 2019, 3. marec). Firbcolog 1 poudarja (prav tam),
da je to verjetno edina oddaja lastne produkcije, ki ni tuja. Oddaja je kakovostna tudi zato, ker
jo ustvarja veliko primernih ljudi in ker otroke veliko nauči (Firbcolog 2, osebni intervju, 2019,
10. marec), tako otroke, ki v oddaji sodelujejo, in otroke, ki oddajo gledajo doma pred
televizijskimi zasloni (Firbcolog 3, osebni intervju, 2019, 11. marec).
5.2.4 Otroci Firbcologi o otrocih kot občinstvu
Po mnenju otrok, ki soustvarjajo oddajo Firbcologi, so gledalci oddaje firbčni otroci, stari od 5
do 10 ali 12 let, ki želijo izvedeti kaj novega (Firbcolog 1, osebni intervju, 2019, 3. marec):
»Tudi veliko staršev, predvsem mam gleda Firbcologe. Velikokrat mi je kakšna mama
razlagala, kako skupaj z otroki gleda oddajo. Da so zelo kvalitetne oddaje in da so ene redkih
slovenskih oddaj za otroke,« še dodaja (prav tam). Strinja se tudi Firbcolog 3 (osebni intervju,
2019, 11. marec), ki pravi, da so gledalci otroci, med 7. in 12. letom starosti, gledajo pa jo tudi
starejši, med drugim njegovi starši. Firbcolog 2 (osebni intervju, 2019, 10. marec) meni, da so
gledalci oddaje Firbcologi mlajši otroci od prvega do tretjega razreda, ki Firbcologa 2
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ustavljajo, ko ga srečajo na ulici ali kje drugje, in pozdravljajo. Meni (prav tam), da oddajo
gledajo tudi starejši, njegovi starši in babica.
Občinstvo si intervjuvani otroci predstavljajo na podlagi izkušenj: »Recimo včasih v trgovini
vidim otroke, ki si med seboj ali pa staršem šepetajo: »Mami, poglej, tisti z daljšimi lasmi je
Firbcolog!« ali pa kaj podobnega. Pa tudi na podlagi sebe kot gledalca oddaje, še preden sem
postal Firbcolog.« (Firbcolog 1, osebni intervju, 2019, 3. marec). Podobno razmišlja tudi
Firbcolog 2 (osebni intervju, 2019, 10. marec), ki pravi, da ga otroci velikokrat prepoznajo na
hodniku šole, v vodnem parku, pri sosedih in tudi drugje. Povedali so mu tudi, katero oddajo
Firbcologi so gledali na televiziji in kaj jim je bilo najbolj všeč v oddaji, medtem ko si Firbcolog
3 (osebni intervju, 2019, 11. marec) občinstvo oddaje predstavlja glede na tematiko, ki je
vključena v oddajo.
Predstava o otroškem občinstvu nima posebnega vpliva na delo in soustvarjanje otrok v oddaji
Firbcologi. Firbcolog 1 (osebni intervju, 2019, 3. marec) poudarja: »Vem, kakšen način je meni
všeč, in na tak način predstavim vsebine. Tudi med snemanjem se kdo pri meni pozanima, kako
se mi je zdelo ali pa kako bi kaj naredili, zato menim, da ustvarjalci oddaje upoštevajo tudi naša
mnenja med snemanjem.« Firbcolog 2 (osebni intervju, 2019, 10. marec) o tem, kako bi to
vplivalo na njegovo soustvarjanje oddaje, ne razmišlja, saj se tam ogromno dogaja, podobnega
mnenja je Firbcolog 3 (osebni intervju, 2019, 11. marec): »To nič ne vpliva. Sam poskušam biti
zanimiv, pa tudi zabaven otrokom, ki oddajo spremljajo in gledajo.«
Intervjuvani otroci so radi del ekipe Firbcologov, saj stkejo posebne vezi s sodelavci in z
drugimi soustvarjalci oddaje. Firbcolog 1 (osebni intervju, 2019, 3. marec) pravi, da priložnosti
in izkušnje, ki jo je imel s sodelovanjem v oddaji Firbcologi, ne bo nikoli pozabil.
Ko sem prišel na avdicijo nas je bilo tam čez 250, izbrali pa so samo nekaj otrok. Takrat nisem
niti pomislil, da bom kdaj izbran. Potem je bila še avdicija za ožji izbor, kjer nas je bilo 27.
Tudi takrat sem mislil, da ne bom prišel v ožji izbor, ker je bilo tam veliko otrok, ki so si želeli
postati del ekipe. Imel sem srečo, da sem lahko snemal tri sezone, saj jih večina snema eno
sezono, največ dve, tri sezone pa nas je do sedaj snemalo samo nekaj otrok, mislim, da štirje,
tako sem še bolj stkal posebne vezi s sodelavci in soigralci. Nikoli ne bom pozabil takšne
izkušnje. Rad sem bil del ekipe Firbcologov.

Tudi Firbcolog 2 (osebni intervju, 2019, 10. marec) je zelo vesel, da je imel priložnost postati
Firbcolog. »Večkrat sem tudi v šoli povedal, kaj sem novega izvedel. Super je bilo, ker smo
imeli vodiče na terenih samo zase in sem veliko več slišal, kot če bi šel z razredom.«
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6 RAZPRAVA

Skozi magistrsko nalogo sem poskušala prikazati, kako se razumevanje otrok kot občinstva
odraža skozi pogled ustvarjalcev izobraževalne oddaje za otroke Firbcologi, med katere sodijo
tudi otroci, ki soustvarjajo oddajo. V tem poglavju bom ugotovitve analiziranega empiričnega
dela povezovala z obema raziskovalnima vprašanjema, ki sta navedena v metodološkem delu
naloge. Rezultati analize poglobljenih intervjujev z ustvarjalci oddaje Firbcologi in z otroki, ki
soustvarjajo oddajo, s katerimi sem dobila konkreten vpogled v nastajanje oddaje, v perspektive
ustvarjalcev oddaje, ne le o oddaji, temveč tudi o zamišljenem občinstvu in o kriterijih
kakovosti oddaje, zaradi premajhnega vzorca intervjuvanih oseb niso reprezentativni, a bodo
ugotovitve na podlagi analiziranih intervjujev vseeno izpostavile določene iztočnice, ki so
lahko spodbuda za nadaljnje raziskave na temo otrok in televizije.
Rezultati intervjujev z ustvarjalci oddaje Firbcologi so pokazali, da je oddaja Firbcologi, ki
nastaja v lastni produkciji RTV Slovenija, namenjena otrokom med 8. in 12. letom starosti, v
kateri so otroci alfa in omega oddaje, saj prav oni hodijo na terene in nastopajo v vseh prizorih,
ki so množično zastopani. Ustvarjalci oddaje navajajo, da je to njihova najboljša možna
produkcija oddaje do sedaj, z odlično ustvarjalsko ekipo, ki je oddaji zares predana. Oddajo
označujejo kot specifično, ki občinstvo seznani s tremi zanimivostmi in odgovori na vprašanja:
kaj, zakaj, kako in kje. Cilji v oddaji so izobraževalni, povezani z zabavno noto. Oddaja
Firbcologi ima zasnovano mozaično strukturo in vsaka traja 25 minut, razdeljena pa je na
studijski in terenski del, preko katerega prikazujejo zanimivosti, izkušnje in učenje. Ustvarjalci
oddaje se zavedajo, da delajo in ustvarjajo oddajo, ki mora zadostiti profesionalnim kriterijem,
otroci pa so tisti, ki so v oddaji radovedni in postavljajo vprašanja.
S poglobljenimi intervjuji sem ugotovila, da so kakovostne televizijske oddaje za otroke
narejene premišljeno in odgovorno, z veliko znanja in izkušnjami. Ustvarjalci oddaje Firbcologi
so enotnega mnenja, da otroci niso tipično televizijsko občinstvo in ga opisujejo kot »zahtevno
skupino gledalcev«, ki je v otroškem in mladinskem programu jasno definirano, in ki potrebuje
kakovosten program, ki ustreza njihovim željam in je predstavljen na njim razumljiv način
(Peštaj, 2009). Otroško televizijsko občinstvo ustvarjalci oddaje definirajo kot zahtevno
občinstvo, ki mu je potrebno predstaviti najboljšo možno izkušnjo, pa tudi kot neposredno
občinstvo, ki ga zanima kakovostna oddaja z raznoliko vsebino (Peštaj, 2009), kar razširi
njihova obzorja in otroke dodatno spodbuja v procesu razvoja.
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Ustvarjalci oddaje Firbcologi se trudijo, da ustvarjajo kvalitetno vsebino, ki ima profesionalne
standarde in ki otroke uči, kako naj bi izgledala kvalitetna in kakovostna oddaja. Med drugim
poudarjajo, da je oddaja Firbcologi namenjena otrokom, ki niso več otroci in tudi ne
mladostniki, so ravno nekje vmes. Prepričanja otrok, ki soustvarjajo oddajo Firbcologi, se v
veliki meri ujemajo z mnenji ustvarjalcev oddaje. Menijo, da so gledalci oddaje Firbcologi
firbčni otroci, stari med 5 in 12 let, ki želijo izvedeti veliko novega, pa tudi starejši, npr. starši
otrok Firbcologov. Občinstvo si otroci Firbcologi predstavljajo na podlagi izkušenj, ki jih
imajo, ko jih v šoli, na ulici ali v trgovini ustavljajo in pozdravljajo otroci, ki spremljajo oddajo,
pa tudi na podlagi njih samih kot gledalcev, še preden so začeli soustvarjati oddajo, in glede na
teme, ki so vključene v oddajo. Pravijo, da predstava o otroškemu občinstvu nima posebnega
vpliva na delo in soustvarjanje otrok v oddaji. Otroci, ki nastopajo in soustvarjajo oddajo,
skušajo biti kar se da zanimivi in zabavni za otroke, ki oddajo spremljajo.
Zakon o Radioteleviziji Slovenija (2005, 4. člen) zagotavlja ustvarjanje kakovostnih vsebin za
otroke, zato sem na podlagi obstoječe literature o kakovostnih televizijskih vsebinah oblikovala
seznam kriterijev za kakovostno televizijsko oddajo. Analiza poglobljenih intervjujev je
pokazala, da oddaja Firbcologi izpolnjuje vse kriterije kakovostne oddaje, ki sem jih navedla v
metodološkem delu in ki jih navajajo različni avtorji (Peštaj 2009; Evans, Myers in Ilfeldm,
2000; Plenk 2009; Television and Young Children, 2011). Različno stari otroci posamezne
elemente v oddaji dojemajo z drugačnim humorjem, drugačnim odnosom do likov, imajo
drugačna znanja in izkušnje (Peštaj, 2009). Oddaja, ki vse te značilnosti upošteva, je za otroke
določene starosti bolj smiselna, razumljiva in privlačna (prav tam).
Intervjuvani otroci, ki soustvarjajo oddajo Firbcologi, navajajo, da je kakovostna oddaja za njih
tista, ki vsebuje malo humorja, v kateri nastopajo njihovi vrstniki, ki raziskujejo, in kot
pomembno izpostavljajo vključevanje napetih vsebin, ki niso vsakdanje, pomembno jim je, da
oddaja otroke uči na zabaven način, kakovostno oddajo pa opisujejo tudi kot oddajo, ki je
zanimiva in poučna, kar je primerljivo s pričakovanji otrok in kriteriji kakovostnega otroškega
programa, ki sem jih navedla v metodološkem delu magistrske naloge, ti so: oddaje z dobro
zgodbo, ki otroke pritegnejo, dramatična struktura v oddaji z zabavnimi in vznemirljivimi
prizori ter elementi, liki in junaki, s katerimi se gledalci lahko poistovetijo, čustva v oddaji, stil
oddaje in oddaja, ki je primerna za otroško občinstvo, ki ga nagovarja (Plenk, 2009).
V oddajo Firbcologi so vključeni vsi elementi, ki otroke pritegnejo h gledanju in ki so
kakovostni za obdobje, v katerem se otrok nahaja, predvsem pa kakovostna in raznolika
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vsebina, zanimiva zgodba, simpatični liki ter hiter in dinamičen ritem. Smiselnost prisotnosti
kriterijev so potrdili tudi poglobljeni intervjuji z otroki, ki soustvarjajo oddajo Firbcologi.
Otrokom je med drugim pomembna oddaja, ki vsebuje privlačen naslov, realni liki, junaki in
voditelji, ki so polni humorja, kot pomembno pa izpostavijo tudi vsebino oddaje, grafiko in stil
v oddaji, ki ga označijo kot edinstvenega in privlačnega. Z ustvarjalci oddaje se otroci
Firbcologi strinjajo tudi glede elementa humorja, saj menijo, da kakovostna otroška oddaja
vsebuje tako čustva kot humor v oddaji. Humor mlade gledalce pritegne in zadrži njihovo
pozornost pred televizijskimi zasloni, prav tako pa dodatno poveča privlačnost vsebine, otroci
oddajo bolj opazijo, si jo zapomnijo in jo še z večjim veseljem gledajo (Lennon in Sintonen,
2014).
V oddaji Firbcologi lahko spremljamo različne tematike, kot so živali, kultura, šport, tehnika,
aktivnosti na prostem in zgodbe iz njihovega življenja. Ker se otroci v vsakem trenutku in v
vsaki situaciji svojega življenja učijo, intervjuvani oddajo označujejo kot informativno oddajo
s prikrito izobraževalno funkcijo, za kar poskrbijo tereni, ki so vključeni v oddajo, kjer otroci
raziskujejo. Iz oddaje je razvidno, kaj otroci v terenskem delu počnejo in kaj je njihova naloga,
prav tako pa gledalci začutijo, kaj so otroci tam doživeli in kaj so se naučili. Zgodba v oddaji
Firbcologi se tako ustvarja preko scenarija, ki se igra v studiu, in s terenskimi prispevki.
Firbcologom, ki soustvarjajo oddajo, je najbolj zanimivo snemanje terenskega dela, saj vse
poteka na zabaven način, skozi katerega se otroci veliko naučijo. Za terenski del nimajo vnaprej
pripravljenega scenarija in vse poteka veliko bolj nepredvidljivo, kar jim je všeč, medtem ko se
zgodba v oddaji Firbcologi ustvari preko scenarija, ki se igra v studiu. Otroci, ki soustvarjajo
oddajo Firbcologi, menijo, da se otroci pred televizijskimi zasloni največ naučijo preko
terenskih prispevkov, saj sprašujejo stvari, ki gledalce zanimajo, pa tudi iz pripravljenih dejstev
in podnapisov v oddaji, kjer so izpostavljene razne zanimivosti o določeni tematiki. Ustvarjalci
oddaje Firbcologi se trudijo, da so v oddajo vključene teme, ki otroke in mlade zadevajo in
zanimajo, ter liki oz. junaki, ki otroke pritegnejo h gledanju in s katerimi se lahko poistovetijo.
Intervjuvani so enotnega mnenja, da so radovedni otroci, ki soustvarjajo oddajo Firbcologi,
vedno vključeni v središče zgodbe. Oddaji dajejo svoj obraz, svoje besede in energijo. Terenski
prispevki potekajo skozi njihov zorni kot, saj otroci Firbcologi sprašujejo in raziskujejo o vsem,
kar jih zanima. Ustvarjalci oddaje poudarjajo, da celotno snemanje poteka skozi otroške oči,
pozitivno vpliva tako na otroke, ki soustvarjajo oddajo, kot otroke, ki oddajo spremljajo pred
televizijskimi zasloni. Intervjuvani otroci to izkušnjo označujejo kot eno najlepših izkušenj v
življenju otrok Firbcologov. S poglobljenimi intervjuji sem ugotovila, da otroci skozi
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soustvarjanje oddaje Firbcologi zelo veliko doživijo, se učijo novih stvari in se med drugim
srečujejo tudi z določenimi izzivi.
Ustvarjalci oddaje so enotni in poudarjajo, da se maksimalno trudijo, da otroku s soustvarjanjem
v oddaji naredijo in predstavijo lepo ter posebno izkušnjo. Otroci, ki sodelujejo in soustvarjajo
oddajo Firbcologi, glede soustvarjanja oddaje menijo, da je to zelo posebna izkušnja, ki jim da
veliko novega znanja in novih priložnosti, tudi s področja igranja in nastopanja, označujejo pa
jo kot izkušnjo, ki je pomembna za naprej v življenju, saj nima vsak otrok možnosti sodelovanja
v oddaji, kot so Firbcologi. Vsi intervjuvani otroci so poudarili, da se z ustvarjalci oddaje
Firbcologi zelo dobro razumejo, da so vsi zelo prijazni in zabavni in še posebej pohvalijo Pio
Zemljič, ki ima vlogo voditeljice v oddaji.
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7 ZAKLJUČEK

Televizijo še vedno označujemo kot najpogostejšo izbiro izmed medijev, ki so dosegljivi
otrokom (Keyton in drugi, 2007), zato je ključnega pomena, da televizijske vsebine spodbujajo
otrokov razvoj (Kirkorian in drugi, 2008, str. 45), da vsebujejo raznovrstno in kakovostno
vsebino, ki otroke zabava, izobražuje in informira, in da televizija otrokom predstavlja vir
zabave, ob kateri se nezavedno učijo (Keyton in drugi, 2007). Skozi magistrsko nalogo sem
ugotavljala in analizirala, kako se razumevanje otrok kot občinstva in soustvarjalcev oddaje
odraža skozi pogled ustvarjalcev televizijske oddaje Firbcologi in kako se v oddaji odražajo
kriteriji kakovostne otroške oddaje. Ugotovitve, ki so povzete v nadaljevanju, sem analizirala s
kvalitativno metodo poglobljenih intervjujev, s katerimi sem želela raziskati produkcijsko
prakso izobraževalne oddaje za otroke Firbcologi, in sicer skozi prizmi razumevanja otrok kot
občinstva in razumevanja soustvarjalcev oddaje ter kakovosti televizijske produkcije za otroke.
Prvo raziskovalno vprašanje se je navezovalo na ustvarjalce oddaje Firbcologi in njihovo
razumevanje otrok kot občinstva ter razumevanje otrok, ki soustvarjajo in sodelujejo v oddaji
Firbcologi. Oddaja Firbcologi nastaja v lastni produkciji RTV Slovenija in je namenjena
otrokom med 8. in 12. letom starosti. Posebnost oddaje so otroci Firbcologi, ki soustvarjajo
oddajo, hodijo na terene in nastopajo v vseh prizorih, ki so množično zastopani. Kot ugotavlja
Peštajeva (2009, str. 85), so oddaje slovenske produkcije, ki učijo in izobražujejo, med otroki
posebej dragocene, kar je tudi vodilo otroškega in mladinskega programa, da bi bili otroci z
gledanjem oddaj bogatejši, ne glede na to, katero oddajo spremljajo.
Plenkova (2009) kot eno izmed pomembnih prvin izpostavi, da so otroci zahtevno občinstvo,
ki ga je potrebno informirati, izobraziti in zabavati (Ang, 1991, str. 426430). Analiza
poglobljenih intervjujev je pokazala, da ustvarjalci oddaje Firbcologi otroško občinstvo
definirajo kot zahtevno skupino gledalcev, ki potrebuje kakovosten program, ki ustreza
njihovim željam in je predstavljen na njim razumljiv način (Peštaj, 2009), saj je otroško
pozornost pred televizijskimi zasloni zelo težko zadržati. Otroci, ki soustvarjajo oddajo, menijo,
da so gledalci oddaje Firbcologi firbčni otroci, stari med 5 in 12 let, ki želijo izvedeti veliko
novega, pa tudi starejši. Občinstvo si otroci Firbcologi predstavljajo na podlagi izkušenj, ki jih
imajo, ko jih v šoli, na ulici ali v trgovini ustavljajo in pozdravljajo otroci, ki spremljajo oddajo,
pa tudi na podlagi njih samih kot gledalcev. V oddajo Firbcologi so vključeni radovedni otroci,
ki soustvarjajo oddajo Firbcologi in so vedno vključeni v središče zgodbe. Ustvarjalci oddaje
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se strinjajo z avtorji (Kinkade in Macy, 2003, str. 5), ki navajajo, da soustvarjanje otrok v
medijih pozitivno krepi njihovo sposobnost in radovednost. Ker so otroci vedno radi v središču
dogajanja, se je fokus empiričnega dela raziskave med drugim nanašal tudi na soustvarjanje in
vlogo otrok v oddaji Firbcologi. Pregled obstoječe literature je pokazal (Leinonen in Sintonen,
2014), da so otroci kot aktivni udeleženci v programih in oddajah sposobni izraziti sebe in lastne
izkušnje deliti z drugimi, naučijo se ekipnega dela, učinkovite komunikacije ter razvijanja
lastnih idej (Kinkade in Macy, 2003, str. 25), zato je vloga Firbcologov, tako v terenskih kot
studijskih prispevkih, ključna. Terenski prispevki odražajo njihov zorni kot, saj otroci
Firbcologi sprašujejo in raziskujejo, kar jih zanima. To ima pozitiven vpliv tako na otroke, ki
soustvarjajo, oddajo kot na otroke, ki oddajo spremljajo pred televizijskimi zasloni.
Pregled obstoječe literature je pokazal, da je potrebno otroke spodbujati k sodelovanju in
soustvarjanju ter jim približati teme, ki so jim blizu, saj jih na tak način informacije bolj
pritegnejo in si jih bolje zapomnijo (Lennon in Sintonen, 2014). Od oddaj otroci pričakujejo,
da imajo dinamično vsebino, zanimive junake in jasno poanto (Delo, 2017), da jim bodo
pomagale pri njihovem razvoju in da vsebujejo zabavno vrednost (Kirkorian in drugi, 2008).
Otroke pritegne dinamika in dejstvo, da je oddaja predstavljena na privlačen in otrokom
razumljiv način. Ustvarjalci oddaje Firbcologi se strinjajo z dejstvi, da otrokom soustvarjanje v
medijih predstavlja stabilnost in domačnost (Peštaj, 2009), kar pozitivno vpliva na otrokov
razvoj, ter potrjujejo teorijo (Merrow, 1990/91), da se otroci na ta način z oddajo lažje
poistovetijo in jo bolje razumejo.
Pri drugem raziskovalnem vprašanju sem v ospredje postavila kriterije kakovostne otroške
oddaje. Več različnih avtorjev (Plenk, 2009; Peštaj, 2009; Fuhs in drugi, 2010) poudarja
pomembnost kakovosti otroških oddaj, saj kakovosten otroški program in oddaje, narejene v
visokokakovostni produkciji, pozitivno vplivajo in otroke spodbujajo v njihovem procesu
samorazvoja (Fuhs in drugi, 2010, str. 12) ter pri pridobivanju dodatnega znanja (Holler in
drugi, 2012). Analiza poglobljenih intervjujev je pokazala, da oddaja Firbcologi izpolnjuje vse
kriterije kakovostne oddaje, ki jih navajajo različni avtorji (Peštaj 2009; Evans, Myers in
Ilfeldm, 2000; Plenk 2009; Television and Young Children, 2011), in sicer: 1. kakovostna
oddaja ima zanimivo in vznemirljivo zgodbo ter privlačne like in junake; 2. oddaja otrokom
predstavlja zabavo, jih pritegne in motivira; 3. oddaja informira in izobražuje; 4. otroci so v
kakovostni oddaji postavljeni v središče zgodbe. V oddajo so vključeni vsi elementi, ki otroke
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pritegnejo h gledanju, predvsem pa kakovostna in raznolika vsebina, zanimiva zgodba,
simpatični liki ter hiter in dinamičen ritem.
Pregled obstoječe literature je pokazal (Peštaj, 2009), da različno stari otroci posamezne
elemente v oddaji dojemajo z drugačnim humorjem, drugačnim odnosom do likov, imajo
drugačna znanja in izkušnje. Oddaja, ki naštete značilnosti upošteva, je za otroke bolj smiselna,
razumljiva in privlačna (prav tam). Smiselnost prisotnosti kriterijev kakovosti so potrdili tudi
poglobljeni intervjuji z otroki, ki soustvarjajo oddajo Firbcologi, saj kriterije, ki jih omenjajo
avtorji (npr. Peštaj, 2009; Plenk, 2009), omenjajo tudi otroci. Otrokom je pomembna
kakovostna oddaja, ki vsebuje privlačen naslov, da so v oddajo vključeni realni liki in voditelji,
ki so polni humorja, kot pomembno pa izpostavijo tudi vsebino oddaje, grafiko in stil v oddaji,
ki ga označijo kot edinstvenega in privlačnega. Z ustvarjalci oddaje se otroci Firbcologi strinjajo
tudi glede elementa humorja, saj menijo, da kakovostna otroška oddaja vsebuje tako čustva kot
humor v oddaji.
Oddaja Firbcologi je informativna oddaja s prikrito izobraževalno funkcijo, za kar poskrbijo
tereni, ki so vključeni v oddajo, kjer otroci raziskujejo. V oddajo Firbcologi so vključene
različne tematike, kot so živali, kultura, šport, tehnika, aktivnosti na prostem in zgodbe iz
njihovega življenja. Ustvarjalci oddaje imajo enotno mnenje kot avtorji (Fuhs in drugi, 2012,
str. 10) in navajajo, da kakovostne otroške oddaje lovijo ravnotežje med učenjem in zabavo,
prav tako pa so usmerjene v otroško občinstvo in otroke spodbujajo v njihovem procesu
samorazvoja. Več avtorjev navaja (Evans in drugi, 2000, str. 171), da otroške oddaje otroke
izobražujejo, vzgajajo in obveščajo ter vplivajo na njihov celovit razvoj, zato so v oddajo
Firbcologi vključene teme, ki otroke in mlade zadevajo in zanimajo, ter liki oz. junaki, ki otroke
pritegnejo h gledanju in s katerimi se lahko poistovetijo.
Rezultati analize poglobljenih intervjujev zaradi majhnega vzorca intervjuvanih otrok, ki
soustvarjajo oddajo Firbcologi, niso reprezentativni. V nadaljnjih raziskavah bi bilo smiselno
za širše razumevanje otroškega občinstva in televizijske produkcije za otroke proučiti in
intervjuvati več otrok, ki sodelujejo ali so v preteklosti sodelovali v oddaji Firbcologi, in
uporabiti tudi druge raziskovalne metode, kot so opazovanje z udeležbo, s katero bi proučili
večji vzorec oddaj in njihov nastanek opazovali v uredništvu, studiu in na terenu, metodo
analize vsebine oddaj Firbcologi in primerjalno analizo, ki bi bila med drugim lahko izvedljiva
na mednarodni ravni. Na tak način bi pridobili še bolj verodostojne rezultate, ki bi omogočali
kompleksnejšo raziskavo. Ugotovitve na podlagi analiziranih poglobljenih intervjujev z
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ustvarjalci oddaje in otroki Firbcologi bi izpostavila kot iztočnico, ki je lahko spodbuda za
nadaljnje raziskave na temo produkcije izobraževalnih televizijskih vsebin za otroke,
kakovostnih otroških oddaj in otroškega občinstva.
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PRILOGE
PRILOGA A: Poglobljeni intervju z Martino Peštaj, urednico otroškega in mladinskega
programa in avtorico formata oddaje Firbcologi
(Ljubljana, 27. november 2018)
1. Kakšno je poslanstvo otroškega in mladinskega programa na RTV Slovenija?
Ja glede na to, da smo otroški in mladinski program na nacionalni televiziji, jaz mislim, da
imamo zelo pomembno poslanstvo. V bistvu smo na nek način tukaj za otroke, njihov glas, jih
vzgajamo, izobražujemo, to so vse take, jaz teh besed sicer ne maram, ampak jaz mislim, da je
v tem trenutku naša odgovornost, da otrokom ponudimo res kakovostne programe, da mamo
vedenje, znanje, širino, da zajamemo vse ciljne publike in da pač res otrokom ponujamo sproti
tisto, kar je za njih najboljše. Ne samo tisto, kar si oni želijo gledat, ker tega je povsod drugod
zelo veliko, ampak tisto, kar mi mislimo, iz naših izkušenj, kot sem rekla znanja, da jim pač
ponudimo vsebine, ki jih nagovarjajo na ustrezen način in jih tudi pritegnejo.
2. Kaj pa poslanstvo lastne produkcije otroških programov?
Dejstvo je, da smo mi edina televizija v Sloveniji, ki dela programe lastne produkcije, kar se mi
zdi, da je to za naš še večja odgovornost, hkrati pa tudi velik privilegij, da to lahko delamo. To
kaže na to, da je to težko, ker sicer bi se že katera druga televizija tega lotila, ampak so, jaz
verjamem, preveliki vložki za premalo efekta, sploh govorimo o finančnem efektu. Nam se pa
zdi, da je to zelo pomembno. Vse raziskave po svetu kažejo, da otroci in mladostniki še vedno
gledajo najraje programe, ki nastajajo v njihovem socialnem, kulturnem in geografskem okolju,
z njihovim jezikom in je zato to ključnega pomena. Ti lahko kupiš neko tujo serijo, ki ima še
vedno nek italijanski ali francoski, angleški melos. Če pa ti delaš v našem kulturnem
geografskem prostoru, so pa to teme, ki so otrokom blizu, je to način komunikacije, ki jo otroci
poznajo. Skratka prenašaš neke vzorce, neke načine, ki so sprejeti v družbi in se mi zdi, da
zaradi tega še bolj ustrezno nagovarjajo otroke in imajo na nek način več od tega.
3. Kako po vašem mnenju otroci pridobivajo znanje skozi televizijo in kako razumejo
televizijsko vsebino?
Včasih je bil zelo močen trend, govorim 30 let nazaj, je bila ena taka zelo znana teorija »learn
by fun« kao, to se pravi, da se skozi zabavo, skozi zabavne in privlačne oddaje učijo otroci. Jaz
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dejansko zdaj verjamem in to govorijo tudi vsi ljudje, vsi pedagogi, ki se ukvarjajo s področjem
medijske pedagogike, da se v bistvu otroci v vsakem trenutku svojega življenja učijo, v vsaki
situaciji učijo, da pa seveda, če je ta situacija ustrezno strukturirana, to se pravi, če je
premišljeno narejena za njih in če vsebuje elemente, ki ga pritegnejo, je to res najbolj ustrezno
možno učno okolje, kjer se bo otrok vedno nekaj naučil, dejstvo pa je, da ni nujno, da se bo
naučil tisto, kar mi odrasli mislimo, da se mora naučit, ampak se bo naučil tisto, kar on v tistem
trenutku vidi, začuti, potrebuje. Tako da jaz verjamem, da se otrok vedno, v vsaki situaciji, iz
vsake oddaje nekaj nauči.
4. Kakšna je uredniška praksa oddaje Firbcologi in kakšni so vaši cilji pri vsebini oddaje?
Takrat, ko je ta oddaja pred 7. leti v bistvu nastajala, je bila ideja v tem, seveda Marko je soavtor
oddaje, ampak čisto tisti prvi push je prišel iz mene, v tem smislu, da sem si jaz želela takrat
ustvarit eno novo, svežo oddajo za otroke, videla sem veliko stvari v tujini in sem želela delat
za to ciljno publiko, med 8 in 12 letom starosti, ki v bistvu niso več otroci, niso pa tudi že
mladostniki, tko nekje vmes. To se pravi, velik stvari jih zanima, to je generacija Harry-ja
Potter-ja, to je generacija teh am napetih dokumentarcev, skratka stvari jih potegnejo, karkoli
okrog sebe gledajo, jih stvari privlačijo in se mi je zdelo, da bi lahko ena taka oddaja, v kateri
bi oni raziskovali, v kateri bi oni odkrivali, kaj vse je po svetu in da bi sicer lahko izvirali tudi
iz teh novih mobilnih tehnologij, ampak bi šli pa fizično na teren, stvari preizkusli in tko naprej.
To se mi je zdel največji, velik izziv no, potem pa še večji izziv, mi je bil pa ta, v osnovi je bilo
sicer mišljeno, da bo več igralcev, to se pravi, da bodo otroci bolj zraven in bo on tisti, ki bo
vodil vse to, pa sem se veliko pogovarjala s tujimi kolegi, ki delajo že 20 let programe samo z
otroki in sem potem popolnoma obrnila ploščo. Rekli smo, dajmo res otrokom glavno vlogo,
otroci naj bodo tisti, ki so v bistvu središče oddaje. En odrasli je fajn, nekako da se stvari malo
drugače lahko postavijo, ampak v bistvu na terenih pa so otroci sami in tud iščemo take otroke,
da so zmožni sami razmišljat, sami postavljat vprašanja, mi nikoli teh vprašanj, no se
pogovarjamo, jih na kaj mogoče opozorimo, ampak oni so tisti, ki v situaciji sprašujejo, kar se
pravi, da vprašanja vedno prihajajo od njih in tu ni neumnih vprašanj, ampak so samo vprašanja
stvari, ki jih zanimajo. To je tisto, kar se nam zdi ključnega pomena.
5. Kako ste si zamislili 7. sezono oddaje Firbcologi?
Mi v bistvu imamo način, kako se te oddaje razvijajo iz leta v leto je ta, da vsakič, ko se ena
sezona konča, z Markom in ustvarjalci, ker nekaj let sem bila jaz urednica, zdaj sem to predala,
so pač druge, mlajše kolegice urednice oddaje, ampak jaz imam zaradi ne vem, cele ekipe pa
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teme imam še vedno neko tako močno afiniteto do oddaje. Vsako leto pogledamo, kakšna je
bila pretekla sezona, kaj je bilo dobro, kaj je bilo, kam bi šli naprej in z Markom že od začetka
veva, da jo bomo delali tako dolgo, dokler bomo meli občutek, da lahko še vedno rastemo, da
gremo v vsaki sezoni en korak naprej. Zdaj tereni, se vedno vprašamo ali jih bomo dobili še
kje, se pravi to je 3 krat 20, 60 terenov v bistvu pa ni problem. Vedno znova se najdejo novi
tereni al pa ponoviš kakega starega pa z drugim otrokom nastane čisto drugače, tako da to ni
problem, ampak vedno razmišljamo v tem, če gremo lahko kamorkoli drugam. V lanski sezoni
recimo smo uvedli, smo imeli to Lady Kamen, to glasbenico ane, ki je mal razburkala, pa je
mal okrog tega se zapletlo, letošnja sezona pa je bila zanimiva za to, ker smo skozi vsa ta leta
ugotovili, da tisto, kar otroke zares pritegne, sploh v studiu, so zgodbe.
6. Kako bi opisali kakovosten otroški program?
Kakovosten otroški program mislite za gledat al za delat? To sta dva popolnoma različna
spektra. Ampak jaz v vsakem primeru mislim, da tisti, ki nastaja odgovorno, premišljeno, z
veliko znanja in izkušenj, predvsem se mi zdi, da se je treba zelo močno zavedat za koga delaš,
da niso otroci kar nekdo, da niso tako kot včasih nekdo misli, da so najlažja ciljna publika, ker
pač jim je se všeč. Jaz mislim, da so najzahtevnejša ciljna publika, je pa to čisto moja
profesionalna deformacija, ker izhajam iz medijske, razvojne psihologije, da se mi zdi, da je
izjemno pomembno, da poznaš ne samo otroke kot take, ampak zelo definirane, določene ciljne
publike, kar pomeni, da v našem programu vse oddaje, ki nastajajo, imamo zelo jasno definirano
ciljno publiko, skušamo pokrit vse ciljne publike, to se pravi od 2. leta do 18. leta, kolikor pač
zajema naš program in vsaka ta ciljna publika, vemo, da ima svoj način razmišljanja,
čustvovanja, odnosov, vsega tega in je treba zlo dobro poznat to ciljno publiko, zato da lahko
oddajo narediš, da jih res doseže, hkrati pa se je treba tud zavedat, kateri so tisti televizijski
elementi, ki določeno ciljno publiko pritegnejo, ker se zelo razlikujejo seveda že skoraj od leta
do leta, od obdobja do obdobja pa zagotovo. To se mi zdi, da je tisto pravo mojstrstvo, da ti
poznaš ciljno publiko in da dovolj poznaš televizijo in elemente, da lahko to dvoje oženiš in
daš na ekran tisto, kar bo za to publiko najbolj učinkovalo.
7. Zakaj menite, da so otroci zahtevni gledalci?
Jaz menim, da so zahtevni po eni strani zato, ker verjamem, da je otrokom potrebno dati
najboljše, to se pravi najboljšo možno izkušnjo, da ne pristajam na neke površne in površinske
forme, da prideš do njih, po drugi strani pa tudi zato, ker se prvič v tem času urijo v sprejemanju,
v razmišljanju, v izražanju nekih svojih pogledov, kritik recimo in so zlo kar se tega tiče zlo
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strogi gledalci. Je že res, da jih kake stvari zelo hitro zajamejo, da jih preplavijo, da vplivajo na
njihova čustva in tko naprej ampak otroka, če imaš potem zlo dobro voden kakovosten razgovor
z njim, ti otrok zelo jasno pove, kaj mu je bilo všeč, kaj mu ni blo všeč, zakaj mu je blo neki
všeč in ne, kar poveže neke stvari iz oddaje s svojimi osebnimi izkušnjami, skratka to je to. Jaz
mislim, da je treba na ta način gledat na otroke.
8. Kakšni so kriteriji kakovostne otroške oddaje in kako se te odražajo v Firbcologih?
Jaz mislim, da so kriteriji kakovosti rečmo vsebinski in produkcijski. Produkcijski so v tem
smilsu, da smo dali v oddajo vse elemente, ki so kakovostni za to obdobje, to se pravi da je hiter
ritem, da je privlačno, da se te tereni za studio nenehno menjavajo, to se pravi, da se ne izgubi
napetosti, da smo pobrali vse elemente, ki otroke v tem obdobju pritegnejo.
9. Kaj pa kakovostna in raznolika vsebina?
Kar se pa kakovosti vsebine tiče, je pa to, da izbiramo terene, ki so otrokom blizu, ki so otrokom
zanimivi, ki jim nekaj novega povejo, pokažejo, ki jih na nek način navdihnejo, navdušijo. V
studiu pa zelo pazimo, kako gradimo te zgodbe, da nikoli ne gremo čez, da ni nikoli
nesramnosti, tudi če se skregajo, da se stvari potem uredijo na konstruktiven način, skratka, da
otrokom pošiljamo sporočilo, da je dobro, da so taki kot so, da naj bojo odprti, radovedni, veseli,
da tud če se kdaj kaj ponesreči nič hudega, gremo še enkrat naprej. Skratka, da jim pomagamo
živet v tem hitrem svetu. To se mi zdi, da je naše glavno sporočilo.
10. Kako se v oddaji Firbcologi odraža zanimiva in vznemirljiva zgodba?
Vsak si iz oddaje nekaj vzame. Po eni strani vem, da so tudi odraslim zelo všeč tud te tereni. Se
mi je že kdaj zgodilo, da sem v kaki skupini, ki niso vedli da sem del te oddaje, so mi tudi že
razlagali, da so gledali eno oddajo, kjer so gledali to pa to. In sem jaz rekla, Firbcologe ste
gledali ne? (smeh) Potem vidim, da je stvar zanimiva tudi za širše, za ljudi, ponudnike nekih
storitev, pa ne samo v smislu marketinških zadev, ampak da že te sodobne PR službe razmišljajo
da so načini, kako neke stvari bolj privlačne in zanimive za otroke nardit in nas velikokrat sami
pokličejo in so nam pripravljeni ponudit teren, ki je v bistvu ne samo da mi pridemo tja in da
posnamemo, ampak da tudi naredijo nekaj več za nas. Recimo bil je primer, meni tko osebno
najljubši, ko so nas poklicali iz ljubljanskega gradu in so bili pripravljeni za nas organizirat
reševalno akcijo na vzpenjači, zato da otroci vidijo kaj se zgodi, če obtičiš v kabini ne. Tako da
jaz mislim, da si vsak nekaj vzame iz teh oddaj, hkrati pa so te zgodbe duhovite, jih pritegnejo,
razmišljajo o njih kaj jih je pritegnilo. Letos smo imeli tudi, ne vem če ste videli, oddajo o
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menstruaciji. Imeli smo tudi temo o spletnih prevarah na primer, ampak to nam ni vodilo, da
moramo zdaj biti poučni, da moramo imeti neka izhodišča, ampak to so vse teme, ki otroke,
mlade zadevajo in ki nas zanimajo. Skušamo jih narediti na način, da so jim blizu.
11. Kaj pa simpatični liki in junaki, ki otrokom omogočajo identifikacijo?
To je vedno, v oddajah, risankah, filmih so pač vedno liki tisti, ki pritegnejo otroke, s katerimi
se poistovetijo. Ko iščemo nove Firbcologe, ker vsako leto zamenjamo generacijo, oz. pol jih
ostane, pol dobimo novih in jih potem tako rotiramo. Mi ne iščemo otrok, ki so pametni, ki so
lepi, ki so nevem postavni ali po kakršnihkoli takih kriterijih. Mi dejansko iščemo otroke, ki
stopijo v prostor, imajo neko določeno karizmo, za to stvar, ki jo mi iščemo, ker jaz vrjamem,
da ima vsak otrok za vsako stvar neko karizmo, ampak so eni v določenih situacija bolj zadržani,
eni so bolj odprti in pač iščemo otroka, v katere verjamemo, da bojo sposobni it v neko situacijo,
jo preizkusit, da postavljajo vprašanja, bit odprt, se ne sramovat, skratka take otroke iščemo. In
se mi zdi, da je že to tisto, kar tem otrokom, ki jih najdemo, da nek poseben čar. In tudi vidimo,
ko otroke sprašujemo, sem vedno znova presenečena, da jih otroci poznajo po imenih, da imajo
svoje najljubše Firbcologe in tudi znajo razložit zakaj, ker je duhovita, al pa ker je čeden in ker
ima vedno kakšne posebne ideje, al pa zato, ker vedno zgleda, kot da ga ful zanimajo stvari ane,
skratka vidiš, da se identificirajo in ker jih je tolko je fino, da vsak gledalec lahko najde svojega
ane. Zato imamo tudi fantka, ki je bil mogoče zdaj mal močnejši, se mi zdi da je fajn, pa imamo
tudi deklico z očali, pa smo imeli v eni sezoni deklico, ki je bila na invalidskem vozičku, pa
imamo otroke, ki imajo govorne napaka, skratka meni to ni ovira. Meni je to se mi zdi da tisto
sporočilo, kakršen si si fajn, ti so pač Firbcologi, kdo drug pa je kaj drugega.
12. Kaj za vas pomeni otroški humor in kako se elementi humorja odražajo v sami oddaji?
Uuu, otroški humor pa je za mene področje, ki mi je najbolj všeč, pa je največja uganka, ker se
namreč humor skozi razvoj tako zelo hitro in učinkovito spreminja, da se mi odrasli skratka ne
spominjamo več našega otroškega humorja. In se mi zdi, da je velika, ena največjih kakovosti
naših urednic ta, da vsaka za tisto svoje področje, ki ji je najbližje, ker imamo punce, ki so
predšolke, ene so bolj za šolarje, ene bolj za mlade, to je odvisno tud kaj čutiš ane, ampak zelo
dobro poznajo svojo ciljno publiko in vejo, kaj je tisti humor, ki jih bo dosegu in to ni humor, i
bi se mu smejali odrasli ane. In to je velikokrat v studi tako, da se otroci do nezavesti smejijo,
snemalci in tonci pa gledajo, kaj je zdaj tukaj smešnega. Ampak to se mi zdi, da je tista
umetnost, da ti prepoznaš, najdeš in znaš napisat humor, ki bo točno to ciljno publiko pograbil
in to se mi zdi, da je največja umetnost. In če nam to uspe, ko jaz vidim svojega otroka, 879

letnega sina, ki zraven mene sedi na kavču, ker pač vsako soboto te naše oddaje pregledava in
ko vidim, da se on smeji, si mislim lej carsko, to je to, prišli smo do njih, več ne rabimo. To je
meni to, ja. In če ima oddaja v sebi humor, je dejstvo, da bo otroke pritegnila. Humor je tisti
element, ki ga daješ tudi v dokumentarne filme, zato da dobijo mal lahkotnosti, da pritegnejo
in s tem potem lažje posreduješ tudi kakšne zlo resne in težke teme.
13. Kako v oddaji skrbite za to, da ima oddaja Firbcologi informativno in izobraževalno
funkcijo?
Saj kot sem rekla, jaz mislim, da v vsakem primeru, če ti zastaviš na tak način, kot smo oddajo
mi zastavili, bo imela vedno informativno in izobraževalno funkcijo. Se pravi, če imaš ti v vsaki
oddaji tri terene, kamor otroci grejo raziskovat, nekaj, kar jih zanima, je to takoj to, takoj dobiš
to informativno vsebino. Vedno se tudi sprašujemo, a smo dovolj povedali, a smo dovolj
pokazali? Nam je vedno v interesu, smo zdaj skozi vsa ta leta ugotovili, da nam je bolj
pomembno to, da se vidi, kaj otroci tam počnejo, da se preizkusijo, da sami nekaj poskusijo, da
iz tega potem nekaj povejo, kot pa to, da bi odgovorili na dovolj vprašanj odgovorili, bolj v
smislu neke teorije, da gremo v neko akcijo, da tud če ni vse tako detajlno pokazano, ampak da
gledalci začutijo kaj so ti otroci, ki so bili tam doživeli, in da mogoče sami dobijo navdih, da
grejo kaj podobnega raziskovat.
14. Kako so otroci postavljeni v središče zgodbe?
Iskreno povedano, imamo mi čisto v vsaki oddaji na našem programu otroke. To je bila ena
moja velika želja, zato ker ves razvit svet, kar mi jemljejo za vzor, tukaj govoriva o
Skandinaviji, Nemčiji, Franciji, Angliji, Nizozemski, že desetletja, 30-let in več ustvarjajo
oddaje z otroki. Mi smo to začeli v zadnjem desetletju, ampak zdaj dejansko imamo, mi delamo
v studiu Križ Kraž otroške portrete, otroške kratke dokumentarce, mi imamo v Čudo gozdu
otroka, ki sta sama na virtualni scenografiji in to kar oni tam zmorejo, se mi zdi čisti dosežek,
potem imamo pri Ribiču Pepetu vedno otroke, ki nastopajo tako ali drugače, potem imamo
Firbcologe otroke, potem so v Malih sivih celicah otroci glavni, potem je otroški poročevalec
v Infodromu, damo otrokom priložnost, da sprašujejo stvari, ki jih zanimajo, skratka v
mladinskih oddajah imajo mladi svoj glas, kar se mi zdi izjemno pomembno. Da so otroci v
središču, otroci takšni kot so. To že skos poudarjam. Otroci s svojimi napakami,
pomanjkljivostmi, prednostmi, različnimi zanimanji, skratka da dajemo gledalcem občutek, da
je dobro bit takšen kot si.
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15. Kako so predstavljene zgodbe in tematike v sami oddaji?
Kot sem že poudarila, je letošnja sezona zanimiva za to, ker smo skozi vsa ta leta ugotovili, da
tisto, kar otroke so zgodbe, ki so predstavljene v terenskem in studijskem delu. Trudimo se, da
zajamemo vsa področja, kot so živali, kultura, tehnika, šport, aktivnosti na prostem, skratka
teme, ki jih zanimajo in pritegnejo, pa tudi zgodbe iz njihovega življenja.
16. Kako lahko opredelite produkcijsko prakso oddaje?
Produkcijsko prakso bi pa opredelila na način, da je to po moje v tem trenutku najboljša možna
produkcija, ki jo lahko v te naši hiši zmoremo in to zato, ker je prvič ekipa tako zastavljena, to
je bila zadnja oddaja, ki sem jo jaz, preden sem prevzela urednikovanje, zasnovala in se mi zdi,
da sem na osnovi vseh izkušenj, ki sem jih v letih dela v te hiši pridobila, smo res sestavili tako
ekipo, v kateri so od prvega do zadnjega, vsa najožja ustvarjalska ekipa, res predani, nobenmu
nič problema in s to oddajo živimo in dihamo, hkrati se pa to potem ta energija zgleda prenese
tudi širše, kar pomeni, da mene kamermani sprašujejo, če bomo letos spet snemali Firbcologe
in potem vem, da prilagajajo svoj dopust temu, da bodo lahko snemali in da tonski mojster čaka
in da se montažerji smejijo temu, ko montirajo oddajo. To se mi zdi res da je. Ampak moram
pa tuki res dat zelo velik pomen, ko ste z Markom govorili, Marku. Marko je izjemen režiser in
to da to vzdušje, ki ga ima ekipa in mislim da je tudi to zelo pomembno in odvisno od režiserja.
Pri njemu to res je, ker njemu se to res da delat, on z otroki super dela, hkrati pa obvlada svoj
režiski posel in to se zelo čuti, ker mu ekipa je z roke, mi urednice, uredniški del poskrbimo, da
so otroci pripravljeni in potem se to samo oženi, in Pia seveda. Pia je tudi ta, ne glede da je ona
zraven, se da je to tudi zelo pomembno, kdo je ta človek, ki ga otroci obdajajo, s katerim
komunicirajo na setu in to super deluje.
17. Na kaj vse ste pozorni pri izboru vsebin, da lahko rečemo, da so vsebine za otroško
občinstvo, v kontekstu njegovega razvoja pravilno izbrane?
To je to, kar sem prej rekla. Urednice poznajo svoje ciljne publike in točno vejo kaj so tiste
stvari, ki otroke zanimajo, kaj so tiste stvari, ki jih otroci v tem obdobju delajo, veliko se družijo
z nami, veliko grejo na terene, veliko berejo, hodijo na predstave, berejo knjige, skratka to so
vse stvari jaz pravim, to ni delo, to je življenje. In iz tega potem črpaš v bistvu te nenehne
navdihe, da ti ugotoviš, nad čem se točno toliko stari otroci čudijo, kaj jih v bistvu zanima in
jim potem probaš to v čim večji meri postrežt. Kar pomeni, če sva pri konkretnem primeru
Firbcologih, mi se vedno trudimo, da objamemo vsa področja, tudi kultura, tudi tehnika, je pa
seveda pri njih absolutno najbolj priljubljen šport, srečat kakšne vzornike, kakšne aktivnosti na
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prostem, ne vem vojska, policija, to so vse stvari, ki jih strašno zanimajo, ki jih pritegnejo.
Hkrati pa potem serviramo tudi teme, ki jih sami mogoče ne bi izbrali, ampak potem, ko so tam,
na licu mesta, ugotovijo, da so čisto fajn in pa seveda tudi tematika živali. Karkoli naredimo z
živalmi.
18. Kaj otroke v oddaji Firbcologi najbolj pritegne?
V oddaji smo štartali smo tako, da smo tudi v studiu delali neke eksperimente, imeli neke
aktivnosti takšne in drugačne, zdaj pa smo skozi leta ugotovili, da otroke ful pritegnejo zgodbe
in to zgodbe ljubezenske, kriminalke, skratka, ki se tičejo njihovega življenja, njihovega
zanimanja in letošnja sezona je tak primer. Vsak studio je zgodba zase in zdaj vidimo, ravno
smo končali avdicije prejšnji teden in otroke na avdicijah vedno sprašujemo, katera oddaja jim
je bila posebej všeč in je izstopala in vidimo, da so zelo prijeli za to, da so te zgodbe, odnosi
med njimi mal zaljubljeni, mal jih je strah, mal se skregajo, mal pridejo nazaj, mal jih Pia heca,
mal oni njo, da je to tista dinamika, ki jih zelo pritegne. Mislim, da je to način, kamor bomo šli
naprej.
19. Katere teme so med otroki najbolj sprejete in katere manj?
Manj sprejete ne, mislim da če bi se odločali, bi mogoče otroci rekli, da jih ne zanimajo kake
zadeve, ampak na koncu potem ko gledajo prispevke, pa gledajo vse, ni to pa bi zdaj nekaj
spuščali in prevrtavali. Otroci gledajo celo paleto in če ti le narediš oddajo privlačno za njih,
jim lahko ponudiš praktično vse, je ni teme, ki se je ne bi mogli dotakniti.
20. Kako si, kot odgovorna urednica otroškega in mladinskega programa ter avtorica
oddaje Firbcologi zamišljajte otroke kot občinstvo?
Jaz mislim, da je v tem obdobju zelo težko bit otrok, sploh zaradi poplave vseh možnih medijev,
televizija je zdaj itak tukaj postala na nek način najmanj pomembna, čeprav manjši kot so otroci,
večja pomen ima televizija, starejši potem že grejo na vse te druge mobilne zadeve. Jaz mislim
predvsem, da imajo otroci toliko vsega v življenju, od šole, do vseh teh možnih aktivnosti, da
jih tok bombardiramo z raznimi informacijami in podatki, hkrati pa imajo toliko možne izbire,
da se zelo težko znotraj tega znajdejo, da se težko odločajo kaj ja, kaj ne in da se velikokrat
odločajo zelo po liniji najmanjšega odpora, kar pomeni, da se usedejo na kavč, odprejo program,
ki je prvi, ki ima ves čas nekaj, ker naše programe je treba iskat, naše je treba poiskat, vedet
kdaj so in gledat, tako da se mi zdi, da v tem ponorelem medijskem svetu, imajo še vedno zelo
pomembno vlogo, vsaj pri teh predšolskih in mlajših šolarjih, starši. Se pravi, da so oni tisti, ki
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jih še vedno poskušajo vsaj usmerjat, v njihove gledalne navade. Če bi pa čisto otrokom samo
prepustili, pa se jaz bojim, da bi to bilo tista najbolj, kako naj rečem, najbolj komercialna
produkcija možna, ker pač imajo tiste elemente, ki jih pritegnejo, jih s pridom izkoriščajo,
manipulirajo z njimi in otroci pač padejo na to. Ampak moja izkušnja je, da če jih usmeriš tudi
na kake druge vsebine, jih veseljem sprejmejo, da je to samo stvar preklopa v glavi.
21. Kako po vašem mnenju otroško občinstvo prepozna izobraževalno oddajo za otroke?
Jaz mislim, da pri nas mogoče kot izobraževalno oddajo, najbolj tretirajo oddajo Male sive
celice, ker je pač to kviz, ker so to vprašanja, ker je nek tak šolski sistem, čeprav tudi pri Malih
sivih celicah, zdaj sploh, ko smo spremenili podobo in format in vse to, se zelo trudimo, da bi
bila vprašanja čim manj šolska in čim bolj življenjska in tudi govorimo o neki splošni
razgledanosti, imamo tudi vprašanja oziroma naloge v kvizu, ki zahtevajo različne vrste
inteligentnosti, se pravi, da niso samo vsi tisti najbolj pametni otroci, ampak da rabimo tudi
spretne otroke, ki zmorejo možganski labirint in tako naprej, gledajo terene, da zvejo ful novih
stvari, sploh tista dejstva, ki jih dajemo spodaj, skratka oni imajo občutek, da na koncu, ko je
oddaje konec, da so zvedli nekaj novega, se nekaj novega naučili, zdaj kar je pa sam vsak od
tega vzel, je pa njegova stvar ane.
22. Kakšna merila za kakovosten program imajo otroci?
Ja … Zdaj, če bi otroke vprašal kaj je zdaj to kakovostni program, mislim da bi bilo težko, da
bi lahko ratali kaki socialno zaželeni odgovori, ki so jih slišali od svojih staršev al pa v šoli in
tko naprej. Zdej če bi njih vprašal, kaj je to dober program, bi sigurno rekli večinoma risanke,
ki so dinamične, privlačne, v katerih se nekaj dogaja in tko naprej, ampak v končni fazi, pa jaz
mislim, da tko, če bi jih znal vodit, bi se o tem pogovarjali z njimi, bi prišli do tega, da je za
njih pomembno, da so to neki liki s katerimi se lahko povežejo, da so to stvari, ki so jim smešne,
da so to neke stvari, ki jih izvejo na novo, ki jih lahko tudi oni mogoče sami poskusijo, da so to
zadeve, o katerih se lahko pogovarjajo, da se srečajo potem ne vem v šoli pa klepetajo o nekih
zadevah in tko naprej. Jaz mislim, da so vse to tisti elementi, ki bi jih otroci ne na prvo žogo,
ampak mogoče na drugo in tretjo izpostavli.
23. Kateri kriteriji vplivajo na otrokov izbor programa?
Te kriteriji, so tako kot sem že rekla, zelo na prvo žogo, da vse to, kar je hitro, kar je privlačno,
kar bliska, kar je lepih barv, kar so neke zgodbe, kjer se neki skos dogaja, kjer na koncu v bistvu
niti ne veš točno, zakaj je šlo, ampak je bil tempo od njih in se je to zgodilo, malo čarovnije,
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malo tekmovalnosti … Marketing tukaj zelo veliko naredi, to se pravi, da otroci poznajo igrače
in potem vidijo te vsebine na televiziji, to super skupaj sede, na žalost tako je. Mislim, da gre
tukaj zelo v smeri tega, kar je privlačno, tako magnetično privlačno, kar poznajo že iz trgovin
recimo, pa tudi potem z leti vedno bolj narašča ta pritisk vrstnikov, medvrstniški pritisk, to se
pravi kaj vsi gledajo ne, mami zakaj ti meni tega ne pustiš gledat, vsi lahko, jaz pa ne recimo
ne in potem vsi to gledajo in se vsi o tem pogovarjajo. Noben se ne sprašuje, ali je to dobro ali
ni, ampak ker vsi to gledajo, se potem vsem zdi, da morajo tudi oni to gledat.
24. Kako otroci soustvarjajo oddajo Firbcologi in kakšno vlogo imajo v oddaji?
Otroci imajo osrednjo vlogo v tem smislu, da nosijo oddajo, ker so tereni resnično njihovi. Zdi
se mi velika dragocenost to, da so dejansko oni na terenu, ker grejo potem stvari po njihovem
zornem kotu, torej oni vprašajo to kar jih zanima, oni poizkusijo, oni se zmrdujejo nad stvarmi,
ki jim niso všeč, oni povejo da jih je strah in da ne bojo šli na zip line, skratka gre skozi njihove
oči. V studiu pa se mi zdi, da smo ustvarli to situaciji, da imamo tam sicer Pio, ki je tko kot ena
njihova sestra, otroci jo imajo strašno radi in jaz mislim, da si vsak otrok pri te starosti želi imeti
nekega odraslega, ki bi bil tako odpuljen kot je Pia in vsi te Firbcologi, ki hodijo k njej v studio
jim je pač fajn, hkrati pa so tudi oni v studiu tisti, ki z njo zelo dobro komunicirajo, noben ni
nadrejen, podrejen, to je en tak fer odos, iz kateregs se vsi ves čas in nenehno nekaj učijo.
25. Se vam zdi, da soustvarjanje otrok v oddajah pozitivno vpliva na otrokov razvoj in na
kakšen način?
Absolutno. Kar nam poročajo za te naše prve generacije, ki že končujejo srednjo šolo in imamo
še vedno stike z določenimi, ne seveda z vsemi, ampak z določenimi jih imamo in vsi. Ali starši,
zdaj pa tudi te starejši otroci povejo, da je bila to za njih ena najlepših izkušenj v otroštvu. Je
pa res tudi to, to pa morm povedat, da se pa mi, to se pravi ekipa, sploh urednice, maksimalno
trudimo za to, da otroku naredimo lepo izkušnjo.
26. Se s sodelovanjem otrok v oddaji srečujete s kakšnimi izzivi?
O ja, teh izzivov je veliko ne. Že teren, če tako razmišljate, grejo proč od doma, so sami v nekih
novih situacijah, obkroženi s snemalno ekipo, to je izziv za otroke ane, sploh da se sprostijo.
Recimo neki tereni so taki, da ko pridejo, na licu mesta ugotovijo, da oni tega ne bi, ker so kaki
fizični tereni in jih postane strah in smo tudi v tem primeru zelo fleksibilni. Pač ta ne, bo pa kdo
drug, tu ne kompliciramo. V studiu pa tudi, če si zamislite, da smo mi 14 dni zadnja dva tedna
vsak dan 8 ur v studiu in to ne da se imajo oni samo fajn, ampak v bistvu delajo ane, to se pravi,
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da morajo biti skoncentrirani na tekst, da morajo nardit tako, kot si mi želimo, da se preoblačijo,
da jih češejo, skratka, da so čudoviti. Je pa tudi dejstvo, ker imamo vedno eno spremljevalko
otrok, da jih čuva, to se jaz vedno dogovorim s kak študentko psihologije in to čisto zato, da jih
nekdo opazuje in vidi, kake probleme v dinamiki, ker so se tudi že kdaj skregali med sabo, to
so že toliko stari, da si je kdo kdaj všeč, kake simpatije, da se vidi, kdo ima več, kdo ima manj,
npr. jaz imam več teksta, ti ga imaš manj. Skratka kup enih stvari je, ki je fino, da jih nekdo, ki
je ves čas z njimi, da ko otrok pride na set in mi želimo, da on tkole nardi, kot so se dogovorili
on to tudi nardi in se nič ne vidi, da se je malo prej v garderobah z nekom kregal ane. Ampak
načelno teh izkušenj ni, slabih izkušenj nimamo, se pojavljajo takšne in drugačne zagate, ves
čas, to je logično, ampak generalno imamo pa z otroki super izkušnje. V bistvu jih ful
občudujemo, da zdržijo teh 14 dni tok skoncentrirani, da naredijo take oddaje, mislm vsaka jim
čast, res.
27. Kdo so danes vaši gledalci in kakšna je gledanost oddaje? Ste z gledanostjo zadovoljni?
Naša ciljna publika so gledalci med 8 in 12 letom starosti, ki v bistvu niso več otroci, niso pa
tudi že mladostniki, tko nekje vmes. Ja, ful, ampak to je zdaj zelo odvisno kaj se meri in kje se
meri. Jaz sem zadovoljna že s to regularno gledano AGB in TV BIT, ki ga mi imamo, zato ker
meni je pomembno, da imamo redne gledalce, da se odločajo, da ko izbirajo še med drugimi
programi, da se odločajo za našega, ampak meni se zdi, da več kot neka gledanost, ti pove
odzivnost, to se pravi, kok nam pišejo, kok se odzivajo, kok se jih v končni fazi prijavi na
avdicijo. V 5 urah se je prijavilo 250 otrok, meni je to … To je iz cele Slovenije ne. Vsi bi radi
bili Firbcologi in imamo kar selekcijo, je kar težko. In tu potem vidiš odziv, to je to kar sem
rekla, da kamorkoli pridemo, da jih prepoznajo, da nas odrasli poznajo, ko jih pokličeš in prosiš,
če bi lahko prišli, da so nam povsod vsa vrata odprta. To se mi zdi, da je na nivoju celotnega
občinstva tisto, kar na koncu vidiš, do kod si prišel.
28. Kako bi kakovost otroškega programa na RTV Slovenija še izboljšali?
Uh, mi imamo idej neskončno mnogo, kakovosti izboljšat ni nobenega problema, zato ker
vidimo stvari, kako jih delajo v tujini, imamo ideje, želje in ambicije. Jaz bi si želela več
raznolikih oddaj, jaz bi si želela, da bi lahko z oddajami pokrili več področij, torej da bi imeli
oddajo o športu, oddajo o živalih, oddajo o takšni glasbi. Jaz mislim, da se tukaj vse začne in
konča pri denarju, na žalost. Jaz mislim, da z denarjem, ki ga imamo trenutno na voljo,
naredimo največ, kar lahko, to pa je moj statement in od tega ne bom odstopila.
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29. Kako vidite prihodnost izobraževalnega otroškega programa?
Včasih je bilo recimo moderno delati šolsko televizijo, jaz dvomim, da bo to na ta način, kam
bo televizija kot taka sploh šla, sploh na področju otrok. Jaz mislim, da bodo te šolske forme,
se pravi stvari, ki so res izobraževalne in ki jim lahko pomagajo za učenje pri pouku, da so to
stvari, ki so zdaj večinoma online in tega se veliko dela, ampak da je to druga viža, kot pa je
televizija. Jaz mislim, da bo televizija v prihodnosti bolj služila, tako kot zdaj, čeprav fino, če
bojo kaki izobraževalni elementi, ampak predvsem bo delala na tem, da bo pritegnila z nekimi
humornimi vsebinami skozi katere se bo potem spravlo na otroke še neke druge stvari. Jaz
mislim, da še vedno televizijo tukaj bolj vidijo kot medij za sprostitev in ne kot medij za učenje.
Na ta način morš potem lovit neko ravnovesje in jim to ponudit, hkrati pa na nekprijazen način
vturit mogoče še neke vsebine, ki so bolj pomembne za njih.
30. Boste v naslednji sezoni v oddaji Firbcologi kaj spremenili in zakaj?
Imamo, se pogovarjamo. Jaz mislim, da bodo tereni definitivno ostali enaki, po preverjenem
muštru, vemo kaj so tiste teme, ki so otrokom privlačne in se bomo trudili še bolj iti v to smer,
v studiu pa mislim, da bomo kar ostali pri letošnjem slogu, da bomo gradili na zgodbah. Se nam
zdi, da so te zgodbe nekaj, kar navdihuje scenariste in pritegne otroke in se mi zdi, da je potem
to formula, ki je dobra.

PRILOGA B: Poglobljeni intervju z Markom Naberšnikom, režiserjem in avtorjem formata
oddaje Firbcologi
(Ljubljana, 19. november 2018)
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1. Kako ste si zamislili 7. sezono oddaje Firbcologi?
Zdaj vsako sezono probamo naredit korak naprej, predvsem je to zaenkrat scenaristično, pa tudi
če pogledamo pretekle sezone, smo dodali nove vmesnike, malo smo posodobili vizualno plat,
otrok je vsako leto več na avdiciji, kar nam daje možnost, da izberemo že prave male igralce,
tako da iz sezone v sezono oddaja raste, zahvaljujoč otrokom, malo grafičnim posodobitvam
… Letos smo imeli možnost, smo v enem izmed izmed evropskih razpisov dobili sredstva,
otroci so šli na teren in smo eno sezono naredili v Bruslju. V bistvu si na terenu upamo
poizkusiti tudi adrenalinska okolja, ker nas zdaj že precej poznajo in nam že v naprej pripravijo,
da je za otroke varno in za nas zanimivo, pa gremo v razne jame … V pretekli sezoni je
voditeljica Pia npr. skočila s padalom za rojstni dan, so ji Firbcologi dali za presenečenje.
Mislim kar nekaj stvari se dogaja. Imamo še načrte za naprej, da bi morda dodali kak prostor
znotraj scenografije, da bi videli še drug del Pijinega stanovanja. Saj pravim, korak za korakom.
Oddaja gre zdaj v 8. sezono, kar je že kar zelo veliko.
2. Kakšna je produkcijska praksa oddaje Firbcologi in kakšni so vaši cilji pri vsebini
oddaje?
Amm … Cilji v produkciji so izobraževalni, zabavni, tak da zabavno in izobraževalno noto
združimo. Se pravi, da nekdo, ki gleda to oddajo, da se česa nauči, da oddaja malo tudi plemeniti
obzorja otrok in odraslih. Oddaja je bila tako zasnovana že v samem začetku, da ima to neko
mozaično strukturo, da ne traja 25 minut v kosu, ampak se v teh 25 minutah zgodijo trije tereni,
ki so razdeljeni na polovico. Imamo šest različnih terenskih prispevkov in šest studijskih
prispevkov, se pravi se v 25 minutah zgodi nekih 12 enot, kar daje oddaji eno tako dinamiko,
da ko začneš gledat, imaš kar občutek, da bo enkrat konec in izobraževalna nota, kar je bilo
vedno vodilo otroškega in mladinskega programa, da se otroci izobražujejo, hkrati pa je tudi
bila želja, da otroci ustvarjajo oddajo, da so otroci glavno vodilo oddaje. V bistvu so otroci alfa
in omega te oddaje. Otroci hodijo na teren, oni tudi nastopajo praktično v vseh prizorih, ki so
množično zastopani. Ta odrasla oseba, v teh sezonah Pia Zemljič, je kot nek njihov mentor, s
tem da nismo hotli, da bi bil to mentor, ki bi jim modroval, pametoval, ampak je včasih celo
tak, da ga otroci malo umirjajo, da je mentor včasih tudi tak kot bi rekli ena razstresena doktorca
(smeh). Po drugi strani pa je njihov prijatelj, zaveznik, ker ni neke strogosti.
3. Po kakšnih kriterijih nastaja oddaja Firbcologi, glede na to da je oddaja lastne
produkcije?
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Kriteriji so, če se vrnem k temu, da so izobraževalni, da so zabavni, da širijo obzorja, da se pazi
na jezik, da se pazi na neko spoštljivost, amm … Večkrat sva si z Martino, ker sva skušaj
ustvarila to oddajo, rekla, da si želiva, da je oddaja narejena tako, da ima optimizem in da hvali
tudi dosežke iz okolja, ki jih imamo Slovenci. Tako da oddaja, vedno ko gremo na teren,
predstavlja na nek način tudi zgodbe o uspehu, al tega, da je nekdo odličen v pletenju košar, al
da ima nekdo ročne spretnosti, al kako se da prosti čas preživljat, al kako ne vem obstajajo
kakšne tehnološke ali muzejske zanimivosti. Tak da v bistvu ena oddaja ima ravno zaradi tega,
čeprav zdaj ne gremo v neke globine ne, ker predstavljamo teme, pa mislim da marsikateremu
od staršev, ki gleda to oddajo z otroki spozna kako zadevo iz terenov, ki tudi on za njo prvič
sliši.
4. Kako bi opisali strukturo oddaje?
Struktura oddaje je mozaična in mislim, da nobena zadeva v oddaji ne traja več kot tri minute
v kosu vseh teh malih delov. Delno tudi zato, ker nova generacija raste z Youtubom in na
Youtubu so posnetki kratki. Tudi oddaja Firbcologi je na Youtubu zelo gledana in smo si rekli,
da morajo zadeve biti nekako v tem hitrem duhu malo življenja in tehnologije, ki otrokom
omogoča, da lahko več stvari delajo hkrati. Vse poteka paralelno, ni tako, da se nekaj zaključi,
ampak vse poteka hkrati. Najprej en prispevek, imamo pavzo in drug prispevek in vidimo že
nov teren in se vrnemo spet nazaj na prispevek.
5. Kakšno sporočilo ima oddaja Firbcologi?
Nekoč je bila oddaja Popotna torba. Enostavno pride vedno čas, ko se kako oddajo obnovi in
želja je bila od Martine, da v oddaji nastopajo otroci. V oddaji probamo raziskovat svet okrog
nas. Sva malo tuhtala in prišla do neke zanimive besede, kot imamo biologi ne, Firbcologi, ki
je na srečo zelo edinstvena beseda. Če vtipkate Firbcologi je samo to ne, beseda se je tudi zelo
prijela. Potem sva rekla, da je fajn, da imajo na sebi uniforme, ampak da niso preveč šolske,
zato smo jim dali samo barve, se pravi punce imajo zelene majice, fantje imajo zelene majice
in budne. In se je tudi ta firbcološka uniforma zelo prijela in so in v studiu in na terenu tako
oblečeni. To je njihov kostum. Imajo tudi kapice pa rokavičke dobijo od kostumografke. Želela
sva si, ker sva skupaj naredila že toliko oddaj, da narediva oddajo, ki je vedno sodobna. Ciljna
skupina so otroci od 10. do 12. leta. Otroci prihajajo in odhajajo in s tem oddaja na nek način
ohranja aktualnost. Ni odvisna od odraslega voditelja. Funkcija otroškega in mladinskega
programa je, da bi bili otroci bogatejši, ne glede na to katero oddajo gledajo. Firbcologi pa
imajo zelo specifiko. Absolutno vsaka oddaja nas seznani s tremi temami, tremi zanimivostmi
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v principu kaj, zakaj, kako, kje … Studio je pa eno humorno dopolnilo, ki vse skupaj poveže.
Studio jih poveže kot vezivo. Minutaže je nekje pol pol ne. Se pravi polovica oddaje so
zanimivosti in izkušnje in učenje. Kaj je to arheolog, kaj počne arheolog, kaj najde arheolog?
Kakšna je specifika muzeja, kaj počne neka tovarna, kako se naredi neke zadeve, kako policisti
nekaj naredijo, kako se čisti okna na višini … To so se lastnosti, ki se jih skos učimo. Oddaja
nekako lovi ravnotežje med učenjem in zabavo.
6. Kako poteka terenski del oddaje in kako studijski?
Tudi način snemanja, je bil mišljen tako, da so terenski prispevki delani s čim manj umetne
luči, da imamo čim večjo avtentičnost. Studio pa je mišljen kot nek vezni člen, ampak je do
neke mere zgodba zase, je tak humorni element. Teren apriori ni humorni element. Seveda se
dogaja tudi kaj iz zabavnega stališča, ampak teren ima to željo po spoznavanju, po učenju,
ampak na tak rečemo sproščen način. Studio pa je tak hudomušen, ima tudi humorno noto. V
grobem bi rekli, da oddajo snemamo od januarja pa nekje do maja, posneti moramo 20 terenov,
kar posledično pomeni 20 tednov. Pa vmes so kakšne počitnice, je treba kaj kombinirat z
vremenom, kar gre narobe. Če vremena ni, kaki terenski prispevki niso mogoči, ampak
dejansko ekipa, ki stoji zadaj za oddajo je kar številčna in imamo neki planA, plan B. Zdaj se
da tudi malo prej videt vreme, napoved, hkrati pa so izjemno kooperativni in starši in otroci.
Tukaj na avdiciji se izbere otroke, ki imajo res to željo do nastopanja pred kamero, ker vseeno
mnogo ljudi si želi biti pred kamero, ampak nekak ni nujno, da ima vsak to žilico. Otroci so res
pravi mali igralci in to se čuti. Mi nimamo prav dost časa, da se nekaj uvajamo. Mi pridemo in
posnamemo v dveh urah en teren, kar pomeni, vsi smo prvič tam. In otroci in mi. Pridemo v
eno tovarno in nam tam hitro predstavijo. Mi moramo začet kar delat in ti otroci ravno s to neko
dodano vrednostjo znajo tudi improvizirat, se jim pove par vprašanj in oni kar nadaljujejo. So
res nadarjeni. In to je dodana vrednost, zaradi priljubljenosti oddaje, pride na eno avdicijo, kjer
je po 200 otrok, kar je zelo veliko. Ko smo začeli, je bilo otrok tam okrog 50 plus, kar je
dejansko naraslo na zelo veliko številko, glede na to, da iščemo kaj vem 10 otrok. Ko so otroci
starejši in se srečamo na ulici ali nas pridejo pogledat ko snemajo, nas obiščejo, se spomnijo te
izkušnje kot nekaj zelo prijetnega. Že meni, ko gremo na snemanje, se zdi fascinantno, kam vse
lahko pridemo in kaj vse lahko vidimo. Po mojem mnenju je z otroškimi očimi to vse še bolj
zanimivo in večje. Pridemo ne vem h kriminalistom in nam kažejo, kako delajo prstne odtise.
Za enega otroka je po mojem to zelo zanimivo. Faktorje odhoda na teren je več, eno je, da je
treba vse otroke razporedit, da ni zdaj samo ena skupina. Se pravi že tukaj pride do tega, da če
jih že samo razporedimo, se zgodi to, da se zgodi neka selekcija, potem pa je treba pazit, da
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določeni otroci, bojo morali priti še v studio. Ker oni rečejo, no jaz pa grem zdaj nevem spoznat,
kako vozi vlak in njega pol ni v studiu. Urednice pazijo že tudi na to, med samim snemanjem,
preden so narejeni scenariji, da določeni otroci kdaj ne grejo na teren, ampak ne zato, da niso v
oddaji, ampak zato, da bojo v studiu. Ker tisti, ki so na terenu, jih hkrati ne moremo vključiti
še v studio. To moramo upoštevati, ko enkrat otroci grejo, dokler ne opravijo terena, jih ni v
stanovanju. Tak da v bistvu noben otrok ni izključen, ampak jim tudi sami rečemo, lej, če ne
boš na terenu boš pa v studiu. In v studiu imamo 7 ali 8 otrok in to je strašna razposajenost. To
je veselje tako (smeh). So tudi oni zelo profesionalci, ko snemajo, se hitro navadijo in rečejo,
dajmo bit pridni, da bomo v prvo posneli, to rečejo sami, ja, ja.
7. Kakšna je vloga voditelja? Kakšne so njegove zadolžitve/naloge?
Pia je zaveznica in prijateljica Firbcologov, je v bistvu oseba, ki ima stanovanje in prostor v
katerem je dovoljeno več kot doma. Tu se lahko in prespi in si lahko pokonci dlje kot sicer.
Oddaja je v soboto in v scenarističnem smislu se to vedno dogaja v soboto. Hkrati jim Pia kdaj
pogleda čez prste, če pride do sladkarije, jim pogleda skozi prste, če so razposajeni in se igrajo.
Njeno stanovanje je veliko in se igrajo, vozijo kolo in brcajo žogo. Je nek tak prostor, kjer je
malo več možno in tud dovoljeno, hkrati pa vseeno drug na drugega nekako pazijo. Tud z
Martino vedno gledava, da je v scenariju nota prijateljstva, spoštljivosti, tovarištva. Da si
pomagajo in na koncu neko poanto »skupaj smo kot prijatelji močnejši«.
8. Kaj pa ekipa (snemalec, montažer, novinar)?
Če bi želeli prešteti vse ustvarjalce oddaje, je najboljše pogledati zaključno špico oddaje. Ker v
zaključni špici smo vsi, tudi tisti, ki so bili na terenu, tisti, ki so nam kaj dovolili, tisti, ki nam
dajo obleke, karkoli od rekvizitov … Zato je res najboljše pogledat špico pa preštet ljudi.
Ampak ekipa je zelo velika in tudi profesionalna, odlična. Pri otroških oddajah težko sodeluje
nekdo, ki ne bi delal s srcem. Ker so tukaj otroci, mora bit njim vse to posvečeno. Tudi, ko
gremo na teren, pazimo, da imamo in sok za otroke, vodo za otroke, sendviče za otroke. Da ne
snemamo predolgo, da se lahko spočijejo. Dejansko je poskrbljeno tudi snemanje v studiu tako,
da imajo otroci vmes pavzo, da se malo menjajo pa da lahko medtem ko mi snemamo, imajo
vrečaste stolčke, imajo tepih na tleh, so lahko tam vmes na internetu, malo počivajo. Ker na
primer na snemanjih, ko se dela film, ko je vse odrasla ekipa, se greš včasih dejansko tud kot v
službi, ko to vsi poznamo … Prideš do neke skrajnosti, si že utrujen. Pri otrocih res pazimo, da
bi z veseljem prišli. Seveda tudi delamo, ampak tudi ko grejo, grejo optimistično od nas. Ker
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vemo, da so sensibilne dušice in doživljajo te dogodivščine, ne le da snemajo oddajo, ampak
grejo naprej s pozitivnimi izkušnjami v življenju.
9. Kakšna je vaša vloga med snemanjem in v postprodukciji?
Ekipa je velika in zelo veliko zaslug, da oddaje stojijo, gre tudi uredniški ekipi, ki ta trenutek,
ko se midva pogovarjava npr., skrbi tudi da potekajo avdicije, ki skrbi za vse, da so scenariji
pravočasno napisani. Tako da tukaj dejansko smo ekipa. Moje delo je delo režiserja, se pravi,
da ko enkrat pridemo do vsebine ali na terenu ali v studiu, jaz na to vsebino bdim, da jo otroci
realizirajo, da jo smiselno interpretirajo. Ampak ekipa urednic, producenta in realizatorja,
skratka brez vseh teh ne bi sploh te oddaje bilo. Zato, ker je tako zahtevna ta oddaja, tok je enih
paralelnih zadev, da se sploh uresniči, da dejansko sfunkcioniramo kot ekipa.
10. Kakšni so kriteriji kakovostne otroške oddaje in kako se te odražajo v Firbcologih (da
je oddaja kakovostna in raznolika; da ima zanimivo in vznemirljivo zgodbo; simpatične
like in junake, humor …)?
Stvari, ki ste jih našteli, pri vseh lahko naredim kljukico. To Firbcologi imajo. Najbrž tudi zato,
ker gremo že v 8. sezono oddaje. 8. sezon znotraj televizijskega medija je ogromno. Ko enkrat
prideš čez eno 4. ali 5. sezono, lahko govorimo o zelo uspešni in kakovostni oddaji. Oddaj je
že čez 150. To je ogromno, Z Martino si nisva predstavljala, da se to lahko začne kolobarit tako
spontano in se tako daleč pride. Ampak ravno zaradi tega, ker se na nek način tudi generacije
menjujejo in oddaja ni odvisna od odrasle voditeljice. Ta neka svežina je iz sezone v sezono
prisotna. Otroška nedolžnost je še tako brezmejna, da je odgovornost vseh nas, ki ustvarjamo,
da ustvarjamo kvalitetno vsebino, da se o njej sprašujemo in da ima tudi te profesionalne
standarde, da je skadrirana, da je ton v redu, da je scenografija v redu, da so špice na nivoju, da
je cel paket profesionalen, da otroka uči, kako naj bi izgledala kvalitetna oddaja, tudi vizualno.
11. Kako v ekipi skrbite za to, da je vsebina v oddaji kakovostna in raznolika?
Z Martino narediva plan, veliko nas tudi sami kličejo za teren. Terenov imamo v bistvu kar na
zalogo. Narejena je ena časovnica, da ne bi bilo npr. preveč tovarn ali ne vem kakih muzejev.
Iščemo, da je vsega po malem. Urednice malo pazijo tudi na letne čase, da imamo malo
poletnih, malo zimskih, malo zunaj, malo notri, da imamo malo športa, malo recimo učenja, da
je vsega po malem. Če bi pogledali na Youtubu, se da zelo lepo videt, ko so vsi prispevki gor,
se res vidi, da je to strašno pestro. V vsem tem se odraža tudi zanimiva zgodba.
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12. Kaj pa simpatični liki in junaki, ki otrokom omogočajo identifikacijo?
Otroci so tisti ključni, ker ko pride nova generacija, otroci vejo vsa imena prejšnjih otrok, ki so
nastopali v oddaji. Kak je ta, kak je on, tako da v bistvu drug o drugem govorijo z vedenjem.
Tudi terene poznajo, zgodbice poznajo, skratka zelo zanimivo. To je generacija, ki je aktivna
na Youtubu in ima oddaja resnično zelo veliko ogledov. Najboljši prispevek ima čez 300.000
ogledov, cel spletna stran pa čez 11 milijonov ogledov, kar je ogromno se mi zdi, za platformo
otrok.
13. Kaj za vas pomeni otroški humor in kako se elementi humorja odražajo v sami oddaji?
Vse to je vključeno v Firbcologe. Če snemamo kakšno epizodo in se otroci smejijo, mi tega ne
črtamo ven, jim rečemo, smejte se. Saj se tudi v življenju smejimo, zato je tudi humor vključen
v Firbcologe. Ne samo v zadnji sezoni, skos je prisoten smeh. Hkrati zastavljajo svoja vprašanja
iz svoje perspektive. Mi jim vprašanja pokažemo in jih vprašamo, kaj bi pa še vi radi zastavili?
Te otroci so tako samostojni in samoiniciativni, da od recimo 100 % vprašanj, ki jih postavijo
na terenskem prispevku, je 40 % čisto njihovih, kar je veliko. Naša vprašanja so predvsem
bazična, kako kaj deluje, kako kaj nastaja in jih fascinirajo stvari, ki jih vidijo na licu mesta.
Humor je njihov in veliko smeha.
14. Kako v oddaji skrbite za to, da ima oddaja Firbcologi informativno in izobraževalno
funkcijo?
Jaz mislim, da je to, da otroci na oddaje gledajo kot zabavne oddaje, ki jih hkrati tudi
izobražujejo. Mislim, da če bi bila oddaja samo izobraževalna, je ne bi gledali, ker potem bi to
bilo mislim otroci to začutijo, pa jim hočeš nekaj moralizirat … V bistvu gre za pogled v svet,
za eno igrivo izkušnjo, za radovednost. Mislim gre za te pridevnike, iščemo to. Da je nekaj
igrivo, zabavno, slikovito, barvno, veselo, dinamično.
15. Kako so otroci postavljeni v središče zgodbe, kako soustvarjajo oddajo Firbcologi in
kakšno vlogo imajo v oddaji?
Otroci v oddaji niso klasični novinarji. To so otroci, ki so radovedni in preprosto grejo v
narekovajih na izlet, na dogodivščino, ker nimajo mikrofona, se pravi nimajo funkcije jaz
novinar, ampak grejo in spoznajo nek svet. Mi nimamo nagovora direktno v kamero, kar
pomeni, da nismo klasični novinarji. Otroci so v aktivni vlogi, zato ker tudi v stanovanju, kjer
se ta zgodba dogaja, aktivno sodelujejo pri kakih rešitvah. In Pia ni sama, ko ima kako težavo
in obratno, otroci niso sami, ko imajo kako težavo. In po navadi se zgodbice, vsaj zadnjih par
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sezon, narejene tako, da je neka prigoda. Da se kdo prehladi in mu delajo napitek, ali bi se moral
nekdo učit nekaj za šolo in mu pomagajo. Ali uprizorijo, ko se igrajo, telenovelo ali izvedejo
poskus. Tako da otroci sodelujejo. Pia ne bi morala nič naredit, če ne bi bilo njih. Otroci so
absolutno središče zgodbe. Tudi oddaja je poimenovana po njih. Tudi kaka epizoda, ko so bili
sami v stanovanju, obratno oddaja ni možna. Recimo, če Pia ostane sama, ni terenov in se je že
kdaj zgodilo, da so bile zaradi nekih okoliščin v epizodi sami in sami vodijo oddajo.
16. Kako so predstavljene zgodbe in tematike v sami oddaji?
Glede tematik se odločajo v uredništvu. Tukaj jaz ne sodelujem. Tukaj so urednice tok izurjene
in tukaj lahko Martina malo več pove, kdo vse je v teh letih sodeloval, se jih omeni, morda se
kot zanimivost omeni zaključna špica, kdo vse je notri, kot del priloge, da se vidi, kdo vse
sodeluje in kok je to ljudi.
17. Kaj otroke v oddaji Firbcologi najbolj pritegne?
Mislim, imamo informacije v tem smislu, ker se mariskje nahajamo in vidimo kako otroci
reagirajo na otroke, ki so Firbcologi in jih pridejo kam obiskat, ker naši otroci grejo včasih tudi
med otroke. Tako vidimo kakšen učinek ima oddaja in kakovost zanimanja. To so taka
vprašanja, ki jih jaz malo racionaliziram kot odrasla oseba, zato vam bodo znali otroci bolje
povedati kaj in kako. V vsakem primeru, ko se z njimi pogovarjaš, ko postanejo Firbcologi in
potem so Firbcologi za vedno ... Njim je všeč to in se že veselijo ter sprašujejo: »na kateri teren
bom šel, na kateri teren bom šel?«, »kdaj bomo Pijo spoznali«, »koliko je to stanovanje veliko?«
… Eno samo veselje jih je, ko dobijo vlogo Firbcologov. Mi pa se potrudimo, da je to veselje
vzdrževano v smislu, da se zavedamo, da delamo in oddajo, ki mora zadostit enim
profesionalnim kriterijem, to je naša naloga, ni naloga otrok. Otroci so pa radovedni in
postavljajo vprašanja in da se nekako naš profesionalni rečmo in njihov otroški svet srečata na
eni prijetni izkušnji, to je pa naša naloga. Naloga nas, ustvarjalcev, da se zavedamo te
odgovornosti, ki jo imamo. Ne težimo zdaj samo zgolj s profesionalizmom. Ne mora kar vsak
delati te oddaje, zato moramo tukaj narediti nazaj en korak, pa rečt lejte otrokom mora biti po
snemanju prijetno še vedno. In vse je narejeno z dobro voljo in resnično je v vsem teh terenih
narejeno vse brez kakršnegakoli povzdignjenega glasu in se na koncu, ko se poslavljamo, si
damo petke in si rečemo, no se vidimo in si otroci želijo priti čim hitreje nazaj.
18. Kako si kot režiser oddaje Firbcologi zamišljajte otroke kot občinstvo?
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Kako si jaz mislim, da se oni vedejo? Otroci so zagotovo neposredni, eno stvar tudi vidim pri
otrocih … Hitreje verjamejo, v določene svetove. Mi odrasli zelo racionaliziramo, otroci so
dost bolj impulzivni, če jih nekaj prepriča jih prepriča, če pa jih ne jih takoj ne. Vidim, da ko
pridejo sami, pa ko vidijo enkrat studio kako je sestavljen, si včasih rečejo: »veš, da si nisem
predstavljal, kako je to v studiu, sem se spraševala, kako lahko tak hitro pridejo na teren iz
stanovanja pa je že naenkrat tam?« Se pravi otroci si zelo dobesedno prestavljajo stvari. Jaz
mislim, zato je ta izkušnja tudi toliko bolj dragocena, ker ko pridejo v neko okolje, po moje
omara ni samo omara, ampak je še malo več kot omara. Notri je več te otroške nedolžnosti in
igrivosti, ki smo jo mi z leti malo izgubili, odrasli. Meni pa zato, ker sva z Martino ustvarla že
več kot 250 oddaj in morda že več kot 300, nevem. In delo v otroškem mladinskem programu
enega otroka v sebi skos ohranja pri življenju. Z otroki, ko si, to se res do solz nasmejiš in
njihovi neposrednosti in iskrenosti. Mislim, ker če si predstavljamo kaj par let nazaj, je še bil
Božiček resničen (smeh). Se pravi ta nek svet, otroci tudi spoznavajo svet. Mislim mi gremo na
teren, pa se včasih tam malo pogovarjajo pa pridejo in rečejo »kaj pa ta beseda pomeni?« in mi
razlagamo kaj je to. Zdaj pa gremo tja in boste spoznali to in to. Se pravi, res se učijo, rastejo s
tem. Tudi na koncu si vedno rečejo, kateri teren je bil komu najljubši, si preštevajo, gledajo …
19. Kdo so danes vaši gledalci in kakšna je gledanost?
To bo Martina povedala, ampak feedback oddaje je nor. In otroci na to gledajo drugače kot
danes. Televizija pozna merjenje gledanosti, ampak mlajši otroci, ko gledam, oddajo ogromno
gledajo na zamik, na internetu, na Youtubu, ogromno gledajo na svoji spletni strani Firbcologi,
kar v gledanost ni všteto. Tudi s samimi otroci, ko se pol pogovarjamo, a si gledal Firbcologe
včeraj, rečejo ne, bom pogledal na zamik ali na internetu. In zdaj če vzameva za neko merilo
Youtube, je gledanost zelo velika. Kake televizijske oddaje drugih televizij nimajo niti desetino
tega. To so v bistvu otroci, ki se nekak uvajajo, jih tudi določeni starši malo nadzirajo koliko
so na internetu, so to vseeno strašno velike gledanosti.
20. So otroci zahtevni gledalci in zakaj?
Jaz mislim, da si otroci zaslužijo, da je oddaja profesionalno narejena in to je naša odgovornost.
Otrok je iskren in nedolžen gledalec in bi gledal marsikaj, kar bi mu odrasli ponudli. Naša
naloga pa je, da mu ponudimo čim boljše. Iz tega stališča bi rekel, da so odrasli bolj zahtevni
gledalci, ki začnejo racionalizirat, ampak otroci so iskreni, predvsem pa so tok nedolžni v svoji
duši in percepciji sveta, da je odgovornost odraslih, da jim damo kvalitetno oddajo. Se pravi
moja odgovornost in odgovornost ekipe je, da oddajo naredimo po vseh profesionalnih
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standardih, z odgovornostjo do otroškega sveta. Otroci so zahtevni predvsem v tem smislu, da
so iskreni. Da če jih neka stvar ne bo pritegnila, ne bojo prišli še enkrat, bi odraslega prej
prepričali, da pridejo še enkrat pogledat. Otrok pač ne bi prišel, ker je to mimo.
21. Se vam zdi, da soustvarjanje otrok v oddajah pozitivno vpliva na otrokov razvoj in na
kakšen način?
Otroci Firbcologi nas obiščejo kar sami. Ko se poslavljamo, se poslavljamo, ko pride dan, ko
veš da si tam zadnjič, otrok odraste, se vizualno spremeni, gre v puberteto, ampak nas obiščejo
med snemanjem. Ravno ta vikend sem v kinu srečal enega od preteklih Firbcologov. Sami nam
večkrat rečejo, da so to nepozabna leta in izkušnje. Se spomnim ene deklice, ki je bila na
Firbcologih, Maša. Je rekla, ko sem zvedla, da sem v Firbcologih, sem tak s kavča skočla, sem
si skoraj nogo zlomla (smeh). V sezoni so otroci lahko dve leti, odvisno pri katerih letih vstopijo
v samo oddajo. Ena oddaja cca. nastaja eno leto ne. Preden mi pridemo do konca in gledalci
gledajo, je naokrog skoraj eno leto. Avdicija je rečmo novembra, naslednje leto oktobra štarta
nova sezona. Ta deček in deklica, bosta takrat, ko bo oddaja šla ven, eno leto starejša. Probamo
dejansko vstopat tam v 9. oz. 10. leto starosti. Ampak včasih pa kdo pride, ko je pri 12. letih
čist super, ampak to pomeni, da bo z nami le eno leto, ampak je pa to lahko dragoceno leto.
Otroci veliko doživijo, res veliko. Kje vse smo, kam vse gremo, vse probajo. Vedno je želja
karkoli pokličemo, da se otroci to v živo dotaknejo in vidijo. Se spomnim recimo roladic, ko
smo jih jedli tist trenutek, ko pridejo iz tekočega traka, so jih otroci lahko vzeli in jedli, še
predno so zavite roladice. Koliko otrok lahko vidi kako nastaja kaj takega? Ali ko spoznavajo
kak šport, oni lahko vse probajo, oni lahko igrajo. Z odraslimi košarkarji, ki so veliki dva metra,
probajo igrat, jim ekipa pomaga. Mi kot ekipa pa stojimo ob strani otrokom takrat, da je
snemanje čim bolj hipno. Da nimajo otroci občutka ponavljanja. Ponavljamo malo v studiu, ko
snemamo igrane dele povadimo dvakrat, trikrat že redko, zato da ne bi otrok utrujali. Tudi
zvadimo prej, preden gremo na teren. Na terenu je praktično vse kar vidite v prvo, kar je je.
22. Se s sodelovanjem otrok v oddaji srečujete s kakšnimi izzivi?
To kar npr. naredimo posebej so otroška vprašanja, drugače pa ne. Avtentičnost je možna samo
enkrat. Tudi otroci imajo res občutek, da so to doživeli, konec. Ni ponavljanja. Mi se prej
pozanimamo približno s tistim, ki nas sprejme, kaj so nam pripravili, kaj nas čaka. Če delamo
potico, nam že pripravijo faze. Naredijo že končni izdelek, vmesni izdelek in čisti začetek. Pa
že imamo vse faze narejene v uri in pol.
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23. Kako bi kakovost otroškega programa na RTV Slovenija še izboljšali?
Otroški mladinski program, kar se tiče otroških oddaj, je vse lastna produkcija. Tukaj moram
poudarit, da Martina Peštaj, za ta nivo skrbi zelo zelo zelo in se to pozna. Te oddaje imajo en
produkcijski nivo vse po vrsti in ves čas se stalno sprašujemo, kje smo lahko še boljši. Ne
zaspimo in delamo v skladu s sredstvi, ki jih imamo. Za otroški mladinski program ni program,
ki bi bil bogat kot celota. To je stvar širše politike, ampak ni program ki bi imel neomejena
sredstva in je potrebno temu vse prilagodit. Ampak za ta sredstva, ki jih imamo, nardimo mislim
da več kot maksimum.
24. Boste v naslednji sezoni v oddaji Firbcologi kaj spremenili in zakaj?
Naše produkcijske želje so, da malo posodobimo samo stanovanje, kar pomeni, da bo oddaja
samo še malo zrastla in spremenila še na bolje. Absolutno bi rad sam in kot ekipa, bi radi, da
studijski del dobi še eno dodatno dimenzijo z dodatnimi prostori. To bi zelo popestrilo samo
dramaturologijo dogajanja. Drugače pa sam format, če pogledamo še kakšne druge serije, ki iz
sezone v sezono doživljajo ponovitve, da format ostane zvest sam sebi. Če bi res kdaj bila želja
po korenitih spremembah, bi se počasi od Firbcologov poslovili in naredili nov format. To
podobno bi rekel, če gledava kake druge sezone kakršnih koli al igranih al dokumentarnih
oddaj, format ostane zvest sam sebi. So posodobitve, ampak v enem okvirju pa format ostaja
zvest, ravno zato se imenuje Firbcologi. Marsikaj smo že posodobili, če bi pogledali prvo pa
zadnjo sezono, ampak vedno v nekih okvirih prepoznavnosti. Če bi pa želeli imeti nekaj čist
drugega, bi pa prišel čas slovesa in bi se tudi dostojno poslovili in šli naprej. Zaenkrat
Firbcologom kaže, da jih 8. sezona še čaka, je potrjena, avdicije potekajo, tako da bomo 8.
sezono zagotovo še skupaj.

PRILOGA C: Poglobljeni intervju z Natalijo Gajšek, ustvarjalko in scenaristko oddaje
Firbcologi
(Ljubljana, 28. november 2018)
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1. Kakšna je vaša funkcija v oddaji Firbcologi?
Jaz sem v oddaji Firbcologi začela s prakso, takrat je bila Martina še na porodniški. Ko se je
vrnila s porodniške je štartala z zasnovo nove oddaje, to so Firbcologi. Takrat je iskala novo
ekipo in postala sem del nje, mislim da leto ali dve kot redaktor, mogoče celo tri, potem je
Martina ponovno zanosla z drugim sinom in sem na nek način to uredniško funkcijo v roke
dobila jaz, seveda z njenim supportom in z Markotovim, istočasno se je pa takrat pokazala ena
zanimiva zadeva, in sicer, mi smo imeli scenariste, ki so super opravljali svojo nalogo, ampak
včasih so bili njihovi teksti, kako bi rekli, težko jih je bilo prevest v 8 – 10 letnike, predvsem
nam, ki smo z njimi delali od samega začetka. Mi smo jih izbrali na avdiciji, vedli smo kakšni
so, kakšen je njihov karakter, scenarij, ki pa smo jih dobivali, pa so bili napisani Firbcolog 1,
2, 3, 4, 5 … Jaz sem delala na terenu enkrat na teden, cele dneve sem preživela z njimi in se mi
je zdelo, da recimo kak Peter ima zelo dodelan karakter in mi je, če mogoče izhajam iz tega,
bilo zelo lažje in tako naravno sosledje je bilo, da sem spisala nekaj, kar je pasalo njemu v usta
in posledično tudi drugim otrokom. Scenarij se je v bistvu pisal kar sam. Kar se tega tiče je
lažje pisat. Zdaj sem v oddaji scenarist. Tekom tega procesa, ko se je Martina vrnila, sem dobila
svojo oddajo, v kateri delam kot urednica in scenaristka, ostajam pa z eno nogo na Firbcologih,
na ta način, da na leto napišem vsaj nekaj scenarijev. Letos, prejšnji teden recimo sem delala
tudi na avdiciji, pač vem približno kaj se išče in potrebujejo pomoč in potem z veseljem
vskočim.
2. Kako po vašem mnenju otroci pridobivajo znanje skozi televizijo?
Jaz sem mnenja, da je treba, ko delamo televizijo za otroke, se umaknt od edukativnega, ker
imajo tega dovolj v šoli. Se pravi, mislm umaknt, je fajn, da smo edukativni, ampak moramo
biti na način, da nas sprejmejo, ker če nas ne, potem oddaje niso gledane in je brez veze, da jih
sploh delamo. Se pravi ja, prikrita edukativnost, je tista, ki je nujna, sploh zato, ker smo javni
zavod, javni medij in moramo poskrbet za to, da so vsebine tehtne, da imajo neko težo, ampak
so pa minili časi, ko smo lahko ne vem servirali podatke, neke definicije na prvo žogo in je bilo
potem pričakovano, da se jih sprejme, ampak jih je treba zapakirat in bit zlo recimo humorn, to
je recimo neka taka norma, ki se je držim. Mislm težka naloga je, ob vsem znanju, ki ga morajo
poskrat tekom šolskega procesa, je težko pričakovat, da bodo v soboto zjutraj spet gledali neko
edukativno vsebino.
3. Kako otroci razumejo televizijsko vsebino?
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Recimo pri Firbcologih konkretno, mi smo se takrat na začetku zelo ukvarjali s tem, recimo
imeli smo prispevek o golfu. D best, igramo golf, je zabavno, nekaj izvemo, ampak znotraj tega,
pa je ostalo toliko podatkov, o golfu kot takemu o pravilih igre, da bi bilo čist preveč, prispevek
bi bil predolg, pa tudi malo dolgočasen, če bi se ukvarjali s tem, koliko lukenj, katere palce in
smo bli tko, pa dejmo napisat dejstva, to so take vrstice. In je blo to okej, a oni ko to gledajo,
sploh dojamejo ta dejstva? Ko smo dali pogledat kolegom, je blo tako ne, jaz gledam prispevek,
jaz se ne ukvarjam s tem, kaj je napisano spodaj, potem pa smo dali pogledat ciljni publiki in
je bilo tako, ja valda. In potem je bilo konkretno, daj povej kaj je pisalo, ti veš kaj je pisalo, in
so začeli razlagat o teh dejstvih, se pravi razumevanja. Zmogli so pobrat vsebino prispevka, pač
koliko jih je zanimalo in dejstva in celotno zgodbo scenarija, tako da ne vem, level up.
4. Ta dejstva pripravite vi?
Ne, to delajo uredniki. Sem, tekom procesa jih tudi jaz pripravljala. Težko delo, predvsem zato,
ker ne smeš lagat, mislim morajo biti preverjene informacije. Pripravljajo jih uredniki, to gre
potem k redaktorci, pogleda jih tudi lektorica in jih včasih opozori, a je to res. Predvsem pa je
ful hvaležno, da te podatke dobivamo od ljudi, s katerimi smo recimo delali na terenu. Se pravi,
če smo bili v zavetišču, smo njih prosili, dajte nam vi podatke, ne vem kakšno je število mačk,
da so podatki točni.
5. Kakšni so vaši cilji pri vsebini oddaje Firbcologi?
Jaz izhajam iz tega, da smo prikrito poučni in zabavni. Televizijo pri te ciljni publiki še vedno
jemljem predvsem kot nekaj, kar vklopiš v prostem času in to pogledaš z veseljem. Se pravi, da
moramo biti prijetni na pogled, to me žene naprej. Kot nekaj, kar bodo otroci izbrali, kot
aktivnost v svojem prostem času, kar pa imaš veliko kljukic, da to dosežeš, predsvem v vsem
naboru možnih prostočasnih dejavnosti.
6. Na kaj vse ste pozorni pri izboru vsebin, da lahko rečemo, da so vsebine za otroško
občinstvo, v kontekstu njegovega razvoja pravilno izbrane?
Zdaj oddaj Firbcologi je bila v osnovi zasnovana tako, da otroci pošiljajo vprašanja in se potem
na njih odgovarja. Delovalo je, super, d best, mail-i so prihajali, ampak znotraj tega, je naša
naloga, naloga ustvarjalcev, da to usmerjamo. Recimo pač imamo 60 terenov na leto in valda
bi nevem trampolin park, al pa kače ali te stvari, kljub temu, da smo to obdelali, bi oni še, še,
še, še. Naša naloga je, kot ustvarjalci, da znotraj nabora najdemo tudi take, ki na prvo žogo niso
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čisto ok, najbolj atraktivne, ampak so pa čist kul. Recimo obiranje špargljev, ki jim potem ratajo
zanimive.
7. Kako ste si zamislili 7. sezono oddaje Firbcologi?
Hec je v tem, da oddaja menjuje urednike, predvsem zato, ker ne vem bila je Martina,
porodniška, jaz, potem Martina se vrne, Dunja porodniška, Mateja porodniška, tak da …
Načeloma sta Martina in Marko avtorja oddaje, ampak znotraj tega je veliko urednikov,
urednica pa je tista, ki v tistem momentu je. Recimo konkretno Matejina, ki je zdaj na
porodniški, ampak je zasnovala 7. sezono oddaje, je bila, da bolj poveže terenske prispevke s
studijskim delom, medtem ko eno sezono nazaj, je bila ideja, da se vse veže na en lik, in sicer,
da ima Pia še eno drugo osebnost in je popularna pevka, Lady Kamen. Kakor pade načeloma,
mislim ni nepremišljeno, ampak je mnogokrat povezano glede na situacijo, v katero je oddaja
dana.
8. Kako bi opisali kakovosten otroški program?
Se pravi, kakovosten otroški program je ta, da pritegne, da je gledan, ker če ni gledan je potem
to vse brez veze, da prikrito postreže z nekimi novimi dejstvi, novimi znanji in da sprosti. Se
pravi, da vseeno ima neko zabavno noto, drugače pa kakovost lahko gledamo tudi iz druge
perspektive, recimo da so igralci dobri, da vizualno zadosti določenim kriterijem, da je glasbeno
opremljena kot mora bit, kot nekaj, kar je predvajano na javni televiziji, to no. Da je
premišljeno.
9. Kakšni so kriteriji kakovostne otroške oddaje in kako se te odražajo v Firbcologih?
Se res trudimo, včasih so nekatere stvari bolj izvedljive, včasih manj, vseeno smo tam zunaj na
trgu, ne vem RTV se je soočal z nekimi finančnimi krizami tekom let, kar se pozna, šefi bolj
ali manj prisluhnejo določenim idejam, ampak se mi zdi, da v redu jadramo znotraj tega.
10. Kako v ekipi skrbite za to, da je vsebina v oddaji kakovostna in raznolika?
Znotraj ene oddaje so trije prispevki. Pomembno je, da pritegnejo znotraj te starosti 8-12 let,
vsaj en prispevek, da pritegne, koga od njih, po spolu potem tudi in seveda tudi teme. Ni
smiselno, da so znotraj ene oddaje trije športni terenski prispevki, ni smiselno, da so trije
kulturni, in potem, ko se to naredi, vseh 60 prispevkov za eno sezono, se dogovorimo že v
naprej, kako bomo to strukturirali. Kolegice naredimo tablo z listki in jih potem sortiramo, ne
vem en šport, en kultura, en glasba … In ja, na ta način to strukturiramo, da je drugačno in da
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pritegne. Včeraj sem gledala prispevek o makronih, ker je bila želja, da se spečejo in sem iskala
Firbcološke makrone, kar je kul, mislim, če boš pogledala kaj se dogaja na Youtubu, glede
gledanosti Firbcologov in prispevkov, smo na tem področju kar močni.
11. Kako se v oddaji Firbcologi odraža zanimiva in vznemirljiva zgodba?
Sama zgodba, se ustvari preko scenarija, ki se igra v studiu. Imamo šest sekvenc, znotraj katerih
se postavi zgodba. Jaz grem klasično uvod, zasnova, tretja sekvenca vrh in potem neka
razrešitev in udaren konec. Je zelo enostavna struktura, ki se jo moraš zavedat, se je držat,
ampak saj jo zelo hitro ponotranjiš. Pa tudi to, kar jaz poudarjam in pazim, ko se piše scenarij
za Firbcologe, da so stavki kratki, jedrnati, da so besede take, kot bi jih rekli tudi oni, ker se je
brez veze it neko high slovnico, ker je ne bodo povedali oziroma ponotranjli, se pravi tud
pogovorni jezik. To je bila tud velika debata, bit pogovoren al ne, pa smo na koncu ugotovili,
da če nismo, da veliko zgubimo, ker če ne čutijo besedila, ki jim je položen, ga ne bodo odigrali
prepričljivo. Velikorat poudarjamo, govori kot bi, daj si stavek, ki ga imaš napisanega v
scenariju, preoblikuj si ga, povej kot si ga želiš, kot ga začutiš, zato, da teče. Neke fore, ki so
vezane tudi na karakter včasih, ki grejo tekom scenarija, da se ponavljajo v prvi in četrti
sekvenci, ne vem, banalno, če ima kdo strah pred kokošmi, pa se potem spet pojavi v peti
sekvenci, zato da zadržiš malo karakterja, ta napetost pa neka razrešitev in zabava za konec, da
gledalec reče: »še bi«.
12. Kaj pa simpatični liki in junaki, ki otrokom omogočajo identifikacijo?
Na avdiciji smo imeli 250 otrok, s katerimi smo govorili in jih z veseljem poprašamo po tem,
kateri od Firbcologov ti je najbolj všeč. Mislim, zanimivo je, da v množici, pa vsako sezono jih
menjamo, se identificirajo celo po imensko. Ne vem, Zarja, uau, res, Jakob. Kul, zakaj pa? Ker
je frajerski, ker ima kul frizuro … So pa tekom procesa, nektarji od desetih izbranih, pokažejo
za boljše, se pojavijo večkrat, so večkrat videni in zato bolj všečni. Zdaj jih prepoznavajo tudi
po imenih. V oddaji nastopa od 8 do 15 otrok. Znotraj sezone, se vedno pokaže nekaj tistih, ki
izstopajo. Tudi na avdicijah se pogosto zgodi, da nas prevarajo, gladko. Te prepriča, da bi lahko
odlično deloval, potem pa pride na teren, ker je vseeno druga zadeva, tudi studio recimo, ker
eni so boljši v studiu, drugi na terenu in kontra in stvari ne grejo, al pa gre kontra. D best, al pa
te presenetijo. Spomnim se fanta, Markota, dislektika, na avdiciji je bilo ok, super, ti pomagamo
pri scenariju, odigra v nulo, ko pa je prišel na teren, kjer ni blo scenarija, to je bilo pa njegovo
polje. Takrat pa se je njegova glava izkazala, sam gas.
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13. Kaj za vas pomeni otroški humor in kako se elementi humorja odražajo v sami oddaji?
Pri otroških oddajah je ravno humor tisti, ki pritegne in predvsem ubistvu zadrži pozornost
mladih gledalcev pred televizijskimi zasloni in tko dvigne sposobnost sprejemanja informacij.
Prav tako je ravno humor tisti, ki dodatno poveča privlačnost vsebine, že tako se otroci ob
gledanju televizije velik smejijo, kar je pomembno. To je naš cilj, saj otroci oddajo bolj opazijo,
si jo zapomnijo in jo še raje gledajo. Humor je definitivno pomemben pri kakovostnem
otroškem programu in pri njihovem razvoju.
14. Kako v oddaji skrbite za to, da ima oddaja Firbcologi informativno in izobraževalno
funkcijo?
Vsekakor, zveš stvari, se naučiš nekaj novega. Nikoli nismo želeli, da bi oddaja govorila o
poklicih, ampak spet na avdiciji se je izkazalo, da ta ciljna publika veliko vidi teh poklicev
znotraj tega, kar je zanimivo na nek način, ker nam nikoli ni bil cilj, da bi predstavljali poklice,
ker je bilo treba iti širše. Vsako leto 60 prispevkov, če se ukvarjaš s poklici, jih je hitro konec.
Ampak ja, vidijo ne vem, slaščičarje konc koncev, rad bi bil to pa to … Balerina, igralec,
kriminalist, tudi smetar, tud z njimi smo bli in je tko, ko smo prebirali smeti je bilo top shit. Ok,
dobro, v redu.
15. Kako so otroci postavljeni v središče zgodbe?
S tem, da imajo besedo, da imajo besedilo, ki ima podobno težo kot Pijino, da tudi oni
mnogokrat vodijo zgodbo, da je Pia postavljena na stran, da oni vlečejo špuro, kam in kaj bo
šlo. To no, da so enakovredni gledalci. Vseeno je pa Pia njihova zaveznica in prijateljica, to je
bilo težko. Lažje je delati z moškimi figurami na televiziji, ker so lahko ne vem, po moji oceni
bolj goofy. Moški lažje postane spet mlad in nagajiv, če imaš pa žensko vlogo, hitreje postane
materinska kot prijateljska in pri Pii je bil to glavni izziv in mislim, da je to kar ratalo. Kot
igralka je zelo dobra, je dojela, o čem govorimo, da naj ne bo materinska, da ne bo
pokroviteljska, naj bo njihova prjatlca, kul in je šlo. To smo si večkrat ponavljali, ti si zmedena,
oni te rešijo, oni so bolj odrasli od tebe, imej to v mislih. Tudi Pia je del scenarija, ker je to
zgodba, valda, kar se mi zdi še en tak pokazatelj, da je dobra igralka res drži. Ona vzame
scenarij, ga prebere, naštudira, reče dober je, tako kot je napisano bomo posneli. Se mi ni še
enkrat zgodilo, da bi kaj spreminjala. To je velika stvar, ker bi kdaj marsikdo kaj naredil po
svoje, pa kamor bomo šli bomo šli. Ne, to je to, gremo, zvadimo in nardimo.
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16. Kako lahko opredelite produkcijsko prakso oddaje in po kakšnih kriterijih nastaja
oddaja Firbcologi, glede na to, da je oddaja lastne produkcije?
Ti bom opisala kar postopek tekom celega leta. Recimo, če zdele začnemo, ko smo imeli
avdicijo, se bo izbralo nove sodelujoče. Nekaj Firbcologov ostane od lani, tisti, ki so stari še
dovolj, tisti, ki so to prerasli, se od njih žal poslovimo. Žalosten dogodek ampak je del procesa.
In z novimi, ki se jih izbere, se začne z januarjem, enkrat na teden snemat prispevke. Vsak dan
posnamemo tri, ki se snemajo vsak teden. Mislim, da vse skupaj poteka nekje do konca maja.
Firbcologe načeloma, izbor od 10 – 15 se jih vzame na teren, po dva in dva sta v prispevku, en
več, en manj, odvisno tudi, kaj jih zanima in v čem so dobri. Tisti, ki je dober v športu, se ga
izkoristi tam in se ga ne daje na balet ali v opero in kontra. Malo se obračamo tudi po interesih.
Se nam je tudi že zgodilo, da so nam oni zrihtali fajne terene, ki imajo veze in poznanstva, na
primer ženska košarka, ena Firbcologinja igra košarko v enem izmed bolj priznanih klubov in
evo. To je to. Potem nastajajo prispevki, vzporedno s tem, se dogajajo montaže, če je snemanje
v četrtek, je montaža v ponedeljek, za urednike in redaktorje to pomeni, da vse kar se posname,
pogleda in naredi papirnato montažo, se pravi od 00:30 do 00:45 mi vzami ven in daj na
timeline. Taki popis je, to gre potem v montažo in se prispevke zmontira. To je ta proces, tekom
tega, sploh proti koncu, da je treba razmišljat o scenarijih in jih tudi naročit. Nekaj je zunanjih
scenaristov, še vedno nekaj urednice napišejo, nekaj tudi jaz. In ko se scenariji napišejo in
prispevki posnamejo, se otroke razvrsti z imeni in priimki na te scenarije in uvrsti te prispevke
znotraj scenarija. Včasih gre to lahko zelo vzporedno, ne vem, imam idejo, pišem scenarij o
psu, pa se pokaže, da bi šli lahko snemati v zavetišče in se to dvoje poveže. Zelo različno, to je
proces, ki je zelo prepleten. Ampak praviloma je tak, da se najprej naredi prispevke in se potem
piše scenarije. Tudi ko naročiš scenarij, pri zunanjem scenaristu, tak do takrat in takrat ga rabim,
dajva se pogovorit o temi, v katero smer bi to šlo in potem je up to you, da ga napišeš. Kot
uredniki, ti povemo, je kul ne ni, spremeni. To je to, pol so pa te izvedeni sestanki, ko se recimo
s sektorjem garderobe in sektorjem za rekvizite, pogovarjamo, sedimo tudi po več ur in je
debate katere kostume, katere rekvizite potrebujemo. Če ima ne vem rojstnodnevno
praznovanje, to pomeni, da rabimo torto, kar morajo vsi rekviziterji naročit. To je potem junija,
imajo otroci čas, da se pripravijo, ker avgusta pa potem snemamo studijski del. Od 15. avgusta
do zadnjega avgusta, se vsak dan posnameta dve oddaji, takrat otroci prihajajo, dobijo scenarij,
ga pogledajo in odigrajo sekvenco po sekvenco. Terenski deli so čisto drugačni, je čisto
drugačna klima. Terenski prispevki izgledajo tako, da se otroci nabašejo v kombi, režiser,
snemalec, asistent, urednik in dva ali trije mulci, medtem ko je v studiu vseh 15 otrok spodaj,
laufajo od garderobe, maske, sem tja. Totalno hektično in je tudi videt drugače, tudi oni vse
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doživljajo drugače. Veliko bolj se veselijo studijskega dela, ker so bolj skupaj in se bolj
povežejo, zato je na koncu, zadnji dan, ko se poslavljajo prav žalostno. Hec je v tem, da otroci
niso izbrani na podlagi ničesar drugega, kot svoje lastne osebnosti. Recimo Ljubljana, pa niso
vsi otroci iz istih šol in ratajo med seboj pravi prijatelji. In pol so Viber skupine, v kateri smo
tudi mi in je potem kar pestro.
17. Kakšno sporočilo ima oddaja Firbcologi?
Radovednost, od tod tudi ime, da je radovednost kul, da s tem ni nič narobe, da bolj kot si
radoveden, več izveš, si moraš upat, pa to veselje do življenja bi jaz rekla. Fajn nam je, skupaj
smo, prihajamo, odhajamo, še vedno nas povezuje to Pijino stanovanje in raziskujemo, ker nas
zanimajo različne stvari. Nič ni narobe, če ene zanimajo ene stvari, druge nekaj drugega.
18. So v oddaji odražajo elementi, ki vzpodbujajo otrokov razvoj in učenje ter na kakšen
način?
Za te, ki sodelujejo … Spomnim se ene mame, ki v oddaji sploh nismo vedeli, da ima fant
kakršnekoli težave s komunikacijo, ampak, ko smo z njim po treh letih končali, je mama klicala,
z besedami: »najlepša hvala, iz mojega fanta ste naredili na nek način moža, nima težav s
komunikacijo, ljudi gleda v oči, se rokuje, pozdravlja in glasno govori z njimi, kar je bil pred
leti konkreten problem.« To smo vse zvedli kasneje in tudi, ko smo z njim štartali, odnosi s
sošolci niso bli, ker je bil tak razgrajač, nam pa je bilo to všeč, ker mi potrebujemo ljudi s tako
energijo, ker te pridni učenci za nas žal no go, ker ko pridejo pred kamero, mi rabimo energijo
in on jo je mel, kakorkoli je plezal, skakal naokoli. Ampak je dostavljal, naredil je na kameri in
se je to vidlo. To energijo, smo mi baje znali kanalizirat v neko aktivnost in če še pred tem ni
vedel, kaj bi počel, je imel eno uro kasneje zelo jasno, da se nevem hoče ukvarjat z glasbo. Res
se spomnim tistih besed od mame.
19. Kaj otroke v oddaji Firbcologi najbolj pritegne?
Različno odgovarjajo. Zanimivo, enim je všeč to, da se vsakič nekaj novega naučijo, to tud
rečejo, ne vem sicer, koliko je dejansko to njihov odgovor in koliko je to odgovor njihovih
staršev. Največkrat rečejo tudi, ker je smešno. S prve. Kaj pa je smešno? Ja Pia je smešna, pa
oni so smešni. To no. To vse jih sprašujemo tudi na avdicijah. Jaz konkretno vprašam tudi kateri
teren pa zakaj, katera zgodba, kaj bi spremenili na primer, kaj jim ni blo všeč. In odgovorijo,
da ne vem, oddaja je prekratka in tko.
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20. Katere teme so med otroki najbolj sprejete in katere manj?
A veš kaj, odvisno od njihovih, v te starosti imajo že veliko svojih interesov. Eni jih imajo
ogromno, eni jih imajo malo manj, ampak večina, veliko od njih, igra en inštrument recimo. In
potem vse teme, ki so povezane z glasbo jih bolj pritegnejo in bolj zanimajo. Na drugi strani so
športniki, ki jih zanima kaj drugega. Ne vem, težko bi rekla. Zdaj bi bila krivična, če bi rekla,
katere teme so bolj sprejete in katere manj. Je tisto, kar mene bolj zanima, ampak to je drugo.
To je recimo stvar zakaj je fajn, zakaj nas je več ustvarjalcev, ker pritegnem neko dinamiko,
bolj športne teme, medtem ko Martina, je bila vedno bolj tudi pri snovanju terenov zelo kulturno
usmerjena, od gledališča, Drame in tako.
21. Kako si, kot scenaristka v oddaji Firbcologi zamišljajte otroke kot občinstvo?
Kar je najtežje pri nas, je gledalce že dobiti, zato ker je v množici ponudbe na drugih kanalih
težko opozorit nase, kaj šele, da zadriš njihovo pozornost. Ampak, ko pa jo enkrat dobiš, jo pa
maš. To so ciljna publika, ki čaka oddajo, pritegne, zato ker je slovensko okolje, ker se govori
slovensko, ker so strokovnjaki oziroma sogovorniki slovenci, ker so mulci taki kot oni, so
njihovi vrstniki, recimo to bi lahko bil tudi jaz in to pritegne no.
22. So otroci zahtevni gledalci in zakaj?
Odvisno od staršev. Ne morajo se opret na neko zgodovino, se pravi lastno zgodovino gledanja,
da bi rekli kaj je kakovostno in kaj ne, in posledično … Mislm nočem jim delat krivice, ampak
pač, velika mera odgovornosti je tu na starših. Če poznajo le isti koncept risank, potem niso,
potem je samo kriterij to, da je vsebina ves čas dostopna. In prepogosto je to kriterij. Kar se pa
tiče potem znotraj naših gledalcev, to pa ja, povejo ti, da so ene oddaje boljše kot druge, ene
bolj in druge manj zanimive. Mogoče izhajajo iz sebe iz svojega zanimanja, amm pa to so tud
starši kritični po moje. Tisti, ki ti zna povedat, kaj ga je pri neki oddaji pritegnilo in kaj pri drugi
ne, iz tega jaz izhajam, da pride to tega, ker so doma govorili o oddaji. Se pravi to so starši, ki
gledajo, pa ko se pogovarjajo. Marsikdo od staršev, ki spremlja naše vsebine, potem z otrokom
tudi govori o tem, gleda zraven, ne pusti da gleda sam in se potem pogovarjajo in potem znajo
tudi neke težje teme … Ne vem sem mela v scenariju o zlati ribici, ki umre in potem je meni tu
izhodišče, starši, dajte se pogovarjat o teh vsebinah in če se starši dejansko pogovarjajo, potem
znajo mulci tudi kritično ovrednotit stvari. Če pa se pusti, tam zunaj vse, potem pa vprašanje.
23. Kako po vašem mnenju otroško občinstvo prepozna izobraževalno oddajo za otroke?
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Jaz upam, da jih ne dojemajo kot izobraževalne oddaje, da jih ne prepoznavajo kot
izobraževalne, ampak jih v osnovi prepoznavajo kot uuu, imam prosti čas, zdaj bom tole
pogledal in to izkoristil. Da gre res za uno prikrito edukativno vsebino.
24. Kakšna merila za kakovosten program imajo otroci in kakšni kriteriji vplivajo na
otrokov izbor programa?
Mislim, velik dejavnik je to, da ni zateženo, da jim je pač fajn. Mogoče se spet ponavljam,
ampak jaz sem delala magistrsko nalogo iz humorja o oddajah za otroke in tam se je pokazalo,
da je ta humornost, da jih sprosti, zelo pomembna. To je recimo en tak dejavnik, ki vpliva kot
kriterij.
25. Kako otroci soustvarjajo oddajo Firbcologi in kakšno vlogo imajo v oddaji?
Vsekakor dajejo svoj obraz, svoje besede, svojo energijo. Mislim, jaz samo napišem besedilo,
kar oni naredijo z njim je na nek način njihova stvar, jaz lahko potem oziroma urednik vpliva,
jih opozori, daj tko, tko, tko … Lahko naredi, lahko da ne, lahko ima dober dan in bo danes
odigral odlično, jutri boš pa moral uporabit vsa svoja sredstva, da boš iz njega spravil vsaj kaj.
Tak da, imajo, seveda, lahko uničijo oddajo, lahko pa jo ponesejo v nebo in na nas je, da
probamo izsledit tisto drugo. Zraven je vedno tudi psihologinja, ki je prisotna v studiu, z otroki
hodi na terene in pozitivno vpliva na njih, kar je super, ker kot urednik odgovarjaš vsem
sektorjem, se pravi režiserjem, garderoberjem, rekviziterjem, konec koncev kamermanom in
takrat je nujno potrebno, da je nekdo tam ves čas zraven njih ali je to za lulat jit ali pa konkretno
nekaj drugega.
26. Se s sodelovanjem otrok v oddaji srečujete s kakšnimi izzivi?
Vprašanje na terenu postavljajo otroki in se ponavljajo, zaradi kontra planov, ker je samo ena
kamera. Se pravi, če se snema zdaj obraz otroka, ki sprašuje, bo naslednja ponovitev za
odgovarjanje strokovnjaka, da gre potem v montaži to skupaj. Seveda se z izzivi vedno
srečujemo, ampak zato sta na terenu vedno dva Firbcologa, ki sta si v support in potem en
prevzame malo več, drugi malo manj in se pogovarjaš, kaj se je zgodilo. Imeli smo konkretne
primere, da je nekdo zmrznil, konkretno od Kreslina tamala. Smo šli k učiteljici petja, ker pač
igra violino oziroma je glasbeno zelo profesionalna, se nam je zdelo logično, da bo to naredila
ona, imeli smo tudi avtorske pravice, ampak ji ni bilo čisto prijetno da je mogla tam pet in tud
ni čist padla notr. Bla je ta meja, da je že odraščala in takrat je imel na papirju ta teren vse pred
dispozicije, da bo odličen. Muzika, žur, vokalno, malo smo naredili edukativno na začetku,
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kako se pravilno poje, kdo ma posluh, vsi ga mamo, nihče ga nima in potem žur, ampak ta žur
se ni zgodil in takrat je bil Gašper z njo in vse to rešil.
27. Se vam zdi, da soustvarjanje otrok v oddajah pozitivno vpliva na otrokov razvoj in na
kakšen način?
Mi smo tekom procesa, pred dvema ali tremi leti ugotovili, da je mogoče fino, da smo poleg
psihologinje najeli tudi učiteljico igranja. Dva dni pred samim snemanjem imamo delavnice.
Igralska šola se imenuje Satirikon in jim pomaga pri tem, na kak način igrat, brat scenarij, se
obnašat pred kamero … To je ena taka stvar, ki je hvaležna njim in nam. Pa konec koncev se
otroci tako tudi povežejo pred samim snemanjem. Otroke zberemo in na teren nikoli ne hodijo
vsi skupaj, ampak hodijo izmenično, tam se spoznavajo selektivno. Včasih se, včasih se ne. Eni
se prvič vidijo šele v studiu, zato je fajn, da se kak dan prej že spoznajo in vidijo. Ampak morš
vedt, da je prvi, drugi, tretji dan še malo rešpekta, potem pa, ko gre proti koncu, je pa razpad
sistema. Žur, njim je fajn, oni tega ne dojamejo kot delo, kar je super. Oni se počutijo ok, gremo
malo tja, na nek način je tud staršem to varstvo konec avgusta, njim pa druženje, kar je
pomembno, ker če jim postane delo, potem je to delo. Zato je od 8 – 12 let še tista meja, ko še
niso najstniki in jim je zabavno. Recimo včasih so kaki scenariji malo na meji in ti ta veliki tudi
povejo: »ej to so malo bruke.« (smeh). Ampak tak 8 in 10 let ne dojemajo na tak način, to
dojemajo kot igro in jim je tudi bolj zabavno. To je to.
28. Kako vidite prihodnost izobraževalnega televizijskega programa?
Jo vidim, je pomembna, zelo, tak da starši in učitelji večkrat opozorijo na naše vsebine, ker so
to vsebine lastne produkcije. Tudi starši in učitelji večkrat opozorijo na naše vsebine, ker so
vsebine lastne produkcije, kar vidim kot pomembno. Oddaja Firbcologi je lastna produkcija, ki
jo ustvarjamo in nam je ljubo, da smo 'tam zunaj', na zemljevidu pa saj vem, da gledanost kot
taka javni televiziji ne sme biti merilo, ampak če je nimamo, to pomeni, da nas nihče ne gleda
in če nihče ne gleda, delamo sami sebi v namen. Želimo imeti prepoznavnost, gledanost in s
tem vedno večje število oddaj in sezon. Če pa imamo nek argument gledanosti, je potem tudi
lažje doseči, da se število oddaj poveča, sicer je to tudi finančne narave, ampak da ja …
29. Boste v naslednji sezoni v oddaji Firbcologi kaj spremenili in zakaj?
Tekom teh sezon so se začele kreirati ene zgodbe, nekateri bolj zapleti. Na začetku, ko smo to
pisali, smo si rekli aha ok, imamo te terene in dajmo zdaj oni so tam, oni grejo tja, tja tja in
potem se pogovarjajo o tem, kako je bilo na terenu. Zdaj, tekom 6., 7. sezone, pa smo prišli do
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tega, da se praktično ne ukvarjamo več samo oziroma toliko s terenom kot takim, ampak da ta
studijska zgodba stoji sam zase. Kar pomeni, da morš konkretno razmislit o dramaturškem loku
in zgodbo konkretno postavit ne vem, recimo, eden izmed mojih scenarijev je, da Pia igra poker
in potem je obljubljeno, da bo plavala z delfini in potem mulci že v osnovi vejo, da gre za
potegavščino, ona temu verjame in na koncu pridemo do tega, da moralno predelamo zgodbo o
prevarah na spletu, ampak predela pa se jo na totalno banalen način, lej Pia, samo ti tako
neumna, da temu verjameš, kaj je s tabo narobe, to je prvo in pač zgodba je, neodvisna od
terenov. Zgodi se, da se na koncu naučimo o vsemu, kar je na spletu, ampak preko šest zelo
humornih in smešnih sekvenc. To je recimo tak preskok, ker se spomnim tistih prvih oddaj, ok
zdaj smo prišli, zdaj gremo pa na teren. Ti greš tja, ti greš tja, ti greš tja. Tak da to, čim več
takih zgodb.

PRILOGA Č: Poglobljeni intervju s Firbcologom 1
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(Ljubljana, 3. marec 2019)
1. Kaj ti je v oddaji Firbcologi najbolj všeč in najbolj zanimivo?
Da lahko izkusm različne stvari, ki jih drugače ne bi imela priložnosti videti. Na terenu lahko
poskusiš stvari, katerih drugače nikoli ne bil mogel. Prav tako spoznaš ljudi, ki so strokovnjaki
na svojem področju in ti povejo zanimive stvari. Pa pisatelje, glasbenike, čarovnike in
imitatorje. Ni vse samo to kar posnamemo, ker se velik zanimivega zgodi tudi med pripravami
na snemanje ali pa meed čakanjem. Takrat se po navadi z ljudmi, ki jih intervjujaš pogovarjaš
še kaj drugega, se kaj pohecaš in poklepetaš.
2. Kaj ti pomeni vloga novinarja in sodelovanje v oddaji Firbcologi?
Ammm predvsem pridobivanje izkušenj, rada delam nove stvari, spoznavam nove ljudi in kraje.
Imaš neko odgovornost, da to delaš za gledalce in da je cela ekipa zadovoljna s tabo.
3. Si skozi sodelovanje v oddaji spoznal/a veliko novih prijateljev in v kakšnem odnosu
ste?
Ja, spoznala sem veliko novih prijateljev, tako iz terenov kot iz studia. Ker sem bila v oddaji tri
sezone, se je veliko otrok tudi zamenjalo in v vsaki sezoni je bilo nekaj otrok, s katerimi sem
še posebej dobro razumela. Z nekaterimi »firbcologi« se tudi kdaj dobimo, z eno pa si piševa
tudi pisma. Vedno pa smo veseli, če se kje naključno srečamo, se objamemo in poklepetamo.
4. Kako poteka snemanje oddaje? Se na snemanjih zabavate?
Na terenu je vedno zanimivo tudi izven kadra, prav tako v studiu. Izven scene se tudi veliko
družimo, pogovarjamo, igramo družabne igre, si ogledamo kakšen film, pokukamo v kakšno
pisarno RTV-ja, da vidmo kaj delajo. V studiu en dan pred snemanjem dobimo scenarij, ki ga
preberemo samo toliko, da vemo za kaj gre, ne smemo pa se ga naučiti na pamet, ker potem bi
zgledalo preveč umetno in narejeno. Potem pa snemamo posamezne sekvence, ki jih večkrat
ponovimo. Na terenu pa bolj improviziramo, tudi nimamo v naprej nekako določenih vprašanj
ampak se vsak spomni kaj bi vprašal, potem tudi med samim snemanjem dobiš še kakšno novo
idejo kaj bi še vprašal. V studiu ima vsaka oddaja tudi neko temo, vsebino, večkrat je potem
studio tematsko urejen, nas pa opremijo z rekviziti ali pa nam dajo posebne kostume. Ko nismo
na vrsti za snemanje, je z nami »vzgojiteljica«, s katero počnemo razne stvari, da se ne
dolgočasimo, med odmorom gremo pa vsi na kosilo v menzo RTV-ja.
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5. Ti je bolj všeč studijski ali terenski del, ko snemate oddaje in zakaj?
Rajši imam terenski del, ker nimamo scenarija in je vse bolj nepredvidljivo in vedno se zgodi
nekaj čisto drugačnega. Velikokrat se snema tudi živali, kar mi je ful všeč.
6. Imaš kdaj tremo, ko snemate oddajo v studiu ali na terenu?
Jaz osebno nikoli nisem imela težave s tremo … Tud na avdiciji šteje, da nimaš treme in si
sproščen. Edino v studiu je bilo samo prvič malo neprijetno, ker te gleda toliko ljudi. V bistvu
je to cela ekipa in si to kot gledalc sploh ne predstavljaš, kaj vse je za kamero ampak sem se zlo
hitro privadila.
7. Kaj pa voditeljica Pia? Kakšna se ti zdi in kakšen odnos imate otroci Firbcologi z njo?
Pia je kul. Včasih si mal ponagajamo in se med snemanjem pozabavamo. Med odmori pa
poklepetamo o vsakodnevnih temah in mal klepetamo.
8. Kako se otroci Firbcologi razumete z ostalimi soustvarjalci oddaje, s katerimi
sodelujete?
Supr. Vsi so zelo prijazni, zabavni in z vsemi se super razumem. Recimo Marko nas včasih
pelje v režijo, tonski mojster me je naučil nekaj o tehniki, kamermani pokažejo kako se upravlja
z kamerami, v maski se z maskerkami in frizerkami tud veliko pogovarjamo, pa z
kostumografko, pa ostali ustvarjalci oddaje z njimi se tudi pogovarjamo, jih obiščemo v
pisarnah, če niso v studiu. Super se mamo.
9. Se ti zdi sodelovanje v oddaji Firbcologi dobra izkušnja in zakaj?
Ja, seveda. Zaradi Firbcologov sem bila povabljena še v druge oddaje, kjer sem predstavila naša
snemanja in nove oddaje. Bila sem gostja oddaje Dobro jutro, gostja oddaje Vse je mogoče,
testirala sm prenovljeno snemanje Male sive celice, bila povabljena kot žirantka v ekipo
International Youth Jury PJ 2018, ki je mednarodni festival televizijskih oddaj za otroke, na
Kulturnem bazarju v Cankarjevem domu smo predstavljali oddajo na stojnici RTVSLO in
sodelovali na posvetovanju kulturnih delavcev in učiteljev … Prav tako sem snemala
Firbcologe v Bruslju in to je bla res posebna izkušnja zame, kjer smo ekipa štirih RTVjevcev
in dve Firbcologinji štiri dni preživeli v Bruslju in obiskali pa posneli znamenitosti, intervjuvali
veleposlanika Rada Genoria, evroposlanca Igorja Šoltesa, tam živeče slovenske otroke in tko.
Od leta 2015 sem tudi Junior ambasadorka Unicefa in ker vedo, da imam izkušnje z
nastopanjem sem dobila veliko priložnosti. Vodila sem osrednji TV Dnevnik na RTV SLO z
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Dejanom Ladiko ob svetovnem dnevu otroka, bila povabljena na Radio 1 na intervju z
Boštjanom Romihom v oddajo Nedeljski zajtrk z zvezdami, v reviji National Geographic Junior
predstavila primer dobre prakse otrok v medijih, bla sem moderatorka otvoritve razstav Unicefa
Punčk iz cunj v Državnem zboru in na Ljubljanskem gradu, 2017 prevzela za en dan funkcijo
predsednika Državnega zbora in bila govornica na novinarski konferenci predsednika Boruta
Pahorja. Rekla bi, da so mi Firbcologi tako odpili še mnoga vrata in nove priložnosti, ki sem
jih res z veseljem izkoristila. To so izkušnje tudi za naprej v življenju.
10. Kaj si si iz snemanja oddaj najbolj zapomnil/a?
To, da sem spoznala zelo dobre prijatle, od terenov pa letenje v vetrovniku in pa snemanje v
Bruslju. Drugač mi je pa vsak teren nekaj posebnega in zanimivega. Spoznala sem tud različne
poklice, delovanja ustanov in vidla zakulisja mnogih stvari.
11. Kdo so po tvojem mnenju gledalci, ki gledajo oddajo Firbcologi?
Firbčni otroci stari od 5 do 10 ali 12 let, ki želijo izvedeti kaj novega. Tud veliko staršev,
predvsem mam gleda Firbcologe. Velikokrat mi je kakšna mama razlagala, kako skupaj z otroci
gleda oddajo. Da so zelo kvalitetne oddaje in da so ene redkih slovenskih oddaj za otroke.
12. Na podlagi česa si predstavljaš občinstvo, tako kot si ga?
Iz izkušenj, recimo včasih v trgovini vidim otroke, ki si med seboj ali pa staršem šepetajo:
»mami poglej, tista z dolgimi lasmi je Firbcologinja«, al pa kaj podobnega. Pa tudi na podlagi
sebe, kot gledalke oddaje, še preden sem postala Firbcologinja.
13. Kako ta predstava vpliva na tvoje delo in soustvarjanje v oddaji Firbcologi?
Vem, kakšen način je meni všeč in na tak način predstavim vsebine. Tudi med snemanjem se
kdo pri meni pozanima, kako se mi je zdelo, ali pa kako bi kaj naredili, mislim, da upoštevajo
tudi naša mnenja med snemanjem.
14. Kako bi opisal/a kakovostno otroško oddajo?
Idealna oddaja zame vsebuje malo humorja, da nastopajo moji vrstniki, ki raziskujejo. Pa
kakšne napete vsebine, ki niso čist vsakdanje.
15. Kaj meniš, da mora kakovostna oddaja za otroke vsebovati? (je to privlačen naslov,
privlačni karakterji, dobra vsebina, čustva in humor v oddaji, stil oddaje …)
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Kot prvo je to naslov, da si oddajo sploh želim ogledati. Vse mora izpast čim bolj naravno, saj
zafnani in važni igralci/voditelji lahko uničijo čar oddaje, torej zanimivi in čim bolj realni liki
al pa liki polni humorja. Vsebina igra ključno vlogo, stil pa mora biti čim bolj edinstven in
privlačen.
16. Kako se v oddaji Firbcologi odraža zanimiva in vznemirljiva zgodba?
Pri oddaji je vse bolj zanimivo in vznemirljivo zaradi pretiravanja. Dogajajo se zelo nemogoče
situacije, predvsem s strani odrasle osebe, to je naša Pia, kar je za otroke vznemirljivo pa tud
smešno.
17. Kaj pa simpatični liki in junaki, ki pritegnejo otroke h gledanju?
Jaz sem se na avdicijo prijavila iz dveh razlogov. Prvi je, da sem želela novih izkušenj in drugi
je bil izjemno zanimiv lik, takrat je bil še voditelj Gašper Tič. Zelo lepo se je vživel v karakter
in izpadel zelo naravo pa tud mal norčavo. Žal nisem imela priložnosti zaigrati z njim. Prav
tako se mi zdi, da je glavni odrasel lik enakovreden otroškemu sogovorniku, oziroma da ga
moramo otroci kdaj spravljati na pravo pot ali pa k pameti.
18. Se ti zdi, da oddaja Firbcologi vsebuje humorne vsebine in kje se to odraža?
Ja se mi zdi, vsebuje jih v studiu, ki je vezni člen med snemanji na terenu. Zdi pa se mi, da
mogoče oddaja prevečkrat temelji na prepiru med glavnim likom in otroci in da ta prepir se
počasi rešuje proti koncu oddaje, ko se vse reši. Mogoče bi morala večkrat temeljiti tudi na
temeljih humornih dogodivščin ali pa v zmotah in pomotah.
19. Kaj te v oddaji najbolj pritegne in kakšne vsebine rad/a spremljaš?
Najbolj me pritegne raziskovanje, način ko detektivi ali pa znanstveniki nekaj odkrivajo.
20. Kako se gledalci iz oddaje Firbcologi otroci kaj novega naučijo in ali ima oddaja
informativno funkcijo?
Na terenu, ko Firbcologi sprašujemo stvari, ki zanimajo vse otroke, zato pa se za ta vprašanja
nikoli ne zmenimo v naprej, ker naj bi bila naša – otroška vprašanja. Pa tudi v podnapisih, kjer
pišejo razne zanimivosti o temi, o kateri se govori.
21. Kako ste otroci Firbcologi po tvojem mnenju postavljeni v središče zgodbe?
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Ker smo glavni spraševalci na terenu, Pia pa nam z svojo otročjostjo daje vedeti, da starost ni
pomembna in da ona ni glavna, ker jo moramo otroci velikokrat kaj naučit, spravit iz zagate in
ji kaj svetovat.
22. Se ti zdi oddaja Firbcologi kakovostna oddaja in zakaj?
Ja res se mi zdi, ker se lahko naučimo veliko novega in zanimivega ter ima svoj edinstevn čar
studia. Je verjetno edina taka oddaja, ki je narejena pri nas in ni ena tuja oddaja, ki bi bila
sinhronizirana.
23. Se iz oddaje Firbcologi naučiš veliko novega? Kaj na primer?
Vsekakor tako kako se oddaja snema, kaj vse se rabi v ozadju, da je nekaj sploh posneto, do
dela v režiji in studio. Pridobiš tudi igralske izkušnje in izkušnje z delom pred kamero. In pa
seveda vsi tereni na katerih sem bila, so bili zanimivi. Na terenu sem spoznala veliko poklicev
in raznih dejavnosti, na primer kaj dela zobozdravnik, obisk z nosečnico na ultrazvoku, obiskala
sem brezdomca, bila pri veterinarju, delala z reševalnimi psi, bla sem na agilitiju s trenerji psov,
obiskala pisatelja Vinka Mördorferja in urednico mladinskega leposlovja, se dobila s skupino
mladih, ki se dobivajo v skupini fejstbukarjev, se učila igrati trobento in učila plesati step, bla
na učenju športnega plesa ob drogu, se poizkusila kot nogometni vratar, tekala na smučeh, bila
na treningu gimnastike, letela v vetrovniku, bila na ARSO-tu, kjer sem spoznala delo
vremenarjev in kako dela vremenska postaja, spoznala delovanje potujoče knjižnice, z Dunking
Devils delala akrobacije in bila z njimi v wooparku, obiskala šolski muzej, kjer smo se učili po
starih pravilih, obiskala starejše v doma za ostarele, kjer smo se pogovarjali o njihovem
vsakdanu, bila na paintballu, obiskala Letališče Maribor, ustvarjala s skupino Prismojenih
profesorjev bluza … Če bi lahko bi šla na vse terene, tudi ko so drugi šli na teren so povedali
kako je bilo in sem jih potem z veseljem gledala.
24. Bi rad/a še kaj dodal/a?
Ko sem prišla na avdicijo ns je bilo tam čez 250, izbrali pa so samo nekaj otrok. Takrat nisem
niti pomislila, da bom kdaj zbrana. Potem je bila še avdicija za ožji izbor, kjer ns je blo 27, pa
tudi takrat sem mislila, da ne bom prišla zraven, ker je bilo tam veliko otrok, ki so si želeli
postati del ekipe. Imela sem tudi srečo, da sem lahko snemala tri sezone, ker jih večina jih sam
eno sezono, največ dve, tri sezone pa nas je do zdaj snemalo samo nekaj otrok, mislim, da štirje,
tako sem še bolj stkala posebne vezi z sodelavci in soigralci. Nikoli ne bom pozabila takšne
izkušnje. Rada sem bila del ekipe Firbcologov.
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PRILOGA D: Poglobljeni intervju s Firbcologom 2
(Ljubljana, 8. marec 2019)
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1. Kaj ti je v oddaji Firbcologi najbolj všeč in najbolj zanimivo?
Najbolj mi je všeč, ker sem spoznala veliko ljudi in videla, kako poteka snemanje oddaje, kako
vse skupaj nastaja in kaj vse je potrebno, da pripraviš tako oddajo za otroke.
2. Kaj ti pomeni vloga novinarja in sodelovanje v oddaji Firbcologi?
Pomeni mi zelo veliko, saj vem, da ni veliko otrok dobilo te priložnosti ki sem jo imela jaz.
Blo je zelo zabavno, ker je ekipa super in izveš veliko novega. Otroci smo si lahko tudi sami
izmislili vprašanja in vprašali, kar nas je zanimalo.
3. Si skozi sodelovanje v oddaji spoznal/a veliko novih prijateljev in v kakšnem odnosu
ste?
Seveda, spoznala sem veliko otrok, prijateljev in še vedno smo smo povezani na skupini Viber.
Še posebno z Izabelo, saj si še vedno pošiljava pisma, na stari način, po pošti. Najbolj sem si
zapomnila, ko sva se med snemanji z Izabelo vozili po RTV-ju z nakupovalnim vozičkom in
pozdravljali vse začudene, ki so nama stali na poti. Markotu se še vedno nasmejem. Ko smo šli
narazen, nam je bilo res hudo in smo bili vsi zelo žalostni.
4. Kako poteka snemanje oddaje? Se na snemanjih zabavate?
Otroci se najprej zberemo, se odpeljemo na teren in snemamo. Super ekipa poskrbi, da vse teče
tako kot je treba. Na snemanjih se zgodi veliko zabavnih stvari, super je tudi, ko gremo na
kosilo in nam režiser plača sladoled al pa bombone.
5. Ti je bolj všeč studijski ali terenski del, ko snemate oddaje in zakaj?
Oboje mi je všeč. V studiu je super, ker imamo še scenarije, na terenu pa je fino, ker lahko
govoriš tudi po svoje in v živo tudi vse doživiš.
6. Imaš kdaj tremo, ko snemate oddajo v studiu ali na terenu?
Ne, to nimam. Lahko se zgodi, da se zmotiš ampak takrat ni nihče jezen in potem še enkrat
ponovimo.
7. Kaj pa voditeljica Pia? Kakšna se ti zdi in kakšen odnos imate otroci Firbcologi z njo?
Pia rada pripoveduje zgodbe iz vsakdanjega življenja. Otroci se z njo tudi malo pogovarjamo.
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8. Kako se otroci Firbcologi razumete z ostalimi soustvarjalci oddaje, s katerimi
sodelujete?
Vsi so izjemno prijazni in strpni, ko jim ponagajamo. Režiser Marko je najboljši režiser, Borut
je top, Zvonka rada pripoveduje o svoji vnučki, Mateja pazi, da česa ne ušpičimo. Super so tudi
varuške med počitnicami k se pol z njimi igramo igre, gledamo filme in se tud zabavamo.
9. Se ti zdi sodelovanje v oddaji Firbcologi dobra izkušnja in zakaj?
Zelo. Tudi sama želim biti igralka in tako sem videla, kako poteka delo.
10. Kaj si si iz snemanja oddaj najbolj zapomnil/a?
Zapomnila sem si vse naše dogodivščine in okusno hrano. Še posebno sem uživala, ko smo
snemali s kužki. Super je bilo tudi v režiji in v montaži.
11. Kdo so po tvojem mnenju gledalci, ki gledajo oddajo Firbcologi?
Gledalci so mlajši otroci, saj me otroci od prvega do tretjega razreda ustavljajo in pozdravljajo,
jst mislim da nekje od 6 do 12 leta. Gledajo pa tudi starejši, moji starši in moja babi.
12. Na podlagi česa si predstavljaš občinstvo, tako kot si ga?
Ker me prepoznajo na hodniku šole, v vodnem parku, pri sosedih, pa tudi drugje. Povedali so
mi tudi, kaj so gledali in kaj jim je bilo všeč.
13. Kako ta predstava vpliva na tvoje delo in soustvarjanje v oddaji Firbcologi?
Na to sploh ne mislim, saj se tam ogromno dogaja.
14. Kako bi opisal/a kakovostno otroško oddajo?
Kakovostna oddaja uči otroke na zabaven način. Meni se zdi ful dobr in mi je všeč, če nastopajo
tudi živali.
15. Kaj meniš, da mora kakovostna oddaja za otroke vsebovati?
Men so pomembni nastopajoči, zabava in grafika. Zanimiva zgodba, npr. detektivska, poučna.
16. Kako se v oddaji Firbcologi odraža zanimiva in vznemirljiva zgodba?
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Ker je zabavna in veliko nauči, ker v oddaji veliko raziskujemo in vsak najde zgodbo, ki mu je
všeč. Včasih je tudi bolj napeto, recimo takrat ko smo imeli snemanje s posebnimi učinki, je
kar fino pokalo.
17. Kaj pa simpatični liki in junaki, ki pritegnejo otroke h gledanju?
Tudi to je pomembno, da si otroci res pogledajo oddajo.
18. Se ti zdi, da oddaja Firbcologi vsebuje humorne vsebine in kje se to odraža?
Ja, seveda. To se vidi v studiu, kjer je hecna zgodba že napisana in na terenu, ko se nam zgodi
kaj smešnega. Tudi mi se veliko smejemo.
19. Kaj te v oddaji najbolj pritegne in kakšne vsebine rad/a spremljaš?
V oddaji mi je najbolj všeč zanimiva zgodba, hecni otroci, delo v režiji, delo na terenu. Rada
imam zabavne, raziskovalne in tud malo detektivske zgodbe.
20. Kako se gledalci iz oddaje Firbcologi otroci kaj novega naučijo in ali ima oddaja
informativno funkcijo?
Otroci se veliko naučijo iz zgodb na terenih in teh podnapisov na zaslonu, kjer so bolj
poudarjena dejstva in te pomembne stvari, ki jih ugotovimo.
21. Kako ste otroci Firbcologi po tvojem mnenju postavljeni v središče zgodbe?
Otroci smo firbci in si želimo izvedeti veliko novega. Režiser nam zaupa in lahko delamo tudi
malo po svoje, to nm je vedno fajn in nm je všeč.
21. Se ti zdi oddaja Firbcologi kakovostna oddaja in zakaj?
Ja, kakovostna je, ker na njej dela veliko super ljudi in ker otroke veliko nauči. Tudi jaz se
veliko naučim in si zapomnim veliko stvari, sploh takrat, ko snemamo prispevke na terenu in
spremljamo vse procese. Odvisno kaj snemamo. Otroci se lahko naučimo veliko novega in
nekaj, česar ne izvemo v šoli. V šoli npr. nismo izvedeli, kakšne banane obstajajo, kako pridejo
v trgovine in koliko vrst paradižnikov obstaja, pa da za opraševanje paradižnikov potrebujejo
čmrlje. To sem si najbolj zapomnila in mi je najbolj ostalo v spominu.
22. Bi rad/a še kaj dodal/a?
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Vesela sem, da sem imela priložnost biti Firbcolog. Večkrat sem tudi v šoli povedala, kaj sem
novega izvedela. Super je bilo takrat, ko smo imeli vodiče na terenih samo zase in sem veliko
več slišala in izvedela.
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PRILOGA E: Poglobljeni intervju s Firbcologom 3
(Ljubljana, 11. marec 2019)
1. Kaj ti je v oddaji Firbcologi najbolj všeč in najbolj zanimivo?
Res je dobro, saj sem dobil veliko prijateljev in ker si tako izboljšujem svoje igralske
sposobnosti, to me res osrečuje.
2. Kaj ti pomeni vloga novinarja in sodelovanje v oddaji Firbcologi?
Pomeni mi zelo veliko, ker sem na začetku mislil, da sploh ne bom izbran, ker je bilo na avdiciji
tako veliko otrok.
3. Si skozi sodelovanje v oddaji spoznal/a veliko novih prijateljev in v kakšnem odnosu
ste?
Spoznal sem veliko ljudi, tako otrok kot odraslih s katerimi sem še vedno v stiku.
4. Kako poteka snemanje oddaje? Se na snemanjih zabavate?
Na snemanjih se res zabavam, vsi se. Potekajo na zelo zabaven način, pravzaprav je večinoma
samo zabava.
5. Ti je bolj všeč studijski ali terenski del, ko snemate oddaje in zakaj?
V obeh primerih se zabavamo in mi je oboje všeč. Na terenu se veliko naučim, ker hodimo
naokrog in sprašujemo stvari, ki nas zanimajo, v studiu pa zaradi družbe, ker smo tam vsi skupaj
in se imamo super.
6. Imaš kdaj tremo, ko snemate oddajo v studiu ali na terenu?
Ja res jo imam kdaj, ampak je to normalno in me potem sprosti moja navdušenost.
7. Kaj pa voditeljica Pia? Kakšna se ti zdi in kakšen odnos imate otroci Firbcologi z njo?
Kot lik je Pia zelo zanimiva, po snemanjih, ko malo klepetamo pa je tudi zelo zabavna in takšna,
kot je
8. Kako se otroci Firbcologi razumete z ostalimi soustvarjalci oddaje, s katerimi
sodelujete?
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Vsi, s katerimi sodelujemo so zelo v redu in smo v res dobrih odnosih. Super se razmemo.
9. Se ti zdi sodelovanje v oddaji Firbcologi dobra izkušnja in zakaj?
Seveda, zelo dobra. Z igranjem in nastopanjem se zelo veliko naučim in s tem širim moje
igralske sposobnosti.
10. Kaj si si iz snemanja oddaj najbolj zapomnil/a?
Ko smo izvedeli, da si je Pia zlomila nogo.
11. Kdo so po tvojem mnenju gledalci, ki gledajo oddajo Firbcologi?
In Gledalci so po mojem mnenju otroci med 7 in 12 letom starosti, gledajo pa jo tudi starejši,
med drugim moji starši.
12. Na podlagi česa si predstavljaš občinstvo, tako kot si ga?
Glede na teme v oddaji. Odvisno kakšne teme so.
13. Kako ta predstava vpliva na tvoje delo in soustvarjanje v oddaji Firbcologi?
To nič ne vpliva. Sam poskušam biti zanimiv, pa tudi zabaven otrokom, ki oddajo spremljajo
in gledajo.
14. Kako bi opisal/a kakovostno otroško oddajo?
Kakovostna otroška oddaja je zame zabavna, zanimiva in poučna.
15. Kaj meniš, da mora kakovostna oddaja za otroke vsebovati?
Jaz mislim, da čustva in pa humor v oddaji, da se lahko veliko smejimo.
16. Kako se v oddaji Firbcologi odraža zanimiva in vznemirljiva zgodba?
S povezovanjem studijskim in zunanjih prispevkov s terena, kjer se vedno kaj naučimo.
17. Kaj pa simpatični liki in junaki, ki pritegnejo otroke h gledanju?
Ni prav veliko razlik v likih, otrokom, ki gledajo oddajo je tudi Pia zelo všeč, saj ni navadna
odrasla oseba. Drugače pa se mi zdi, da mora dobra oddaja vsebovati prijazne like, morajo biti
prisotni, ker tako oddajo še rajši spremljamo.
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18. Se ti zdi, da oddaja Firbcologi vsebuje humorne vsebine in kje se to odraža?
Ja, mislim, da se skoraj v vsaki oddaji vidi humorna vsebina. V studijskem delu, ko nas je več,
gre za bolj humorne vsebine, terenski prispevki pa so bolj resni in poučni.
19. Kaj te v oddaji najbolj pritegne in kakšne vsebine rad/a spremljaš?
Najbolj mi je všeč različnost, da so si oddaje različne in se iz vsake nekaj naučim. Najraje
spremljam športne in adrenalinske oddaje.
20. Kako se gledalci iz oddaje Firbcologi otroci kaj novega naučijo in ali ima oddaja
informativno funkcijo?
Seveda se veliko naučimo, saj je temu oddaja tudi namenjena, da ima informativno funkcijo,
največ pa se gledalci in mi, Firbcologi naučimo iz terenskih prispevkov, saj je vsak drugačen
in vedno kaj drugega raziskujemo.
21. Kako ste otroci Firbcologi po tvojem mnenju postavljeni v središče zgodbe?
Tako, da smo normalni otroci, ki radi poskušamo nove stvari in se družimo s kul odraslo osebo,
Pio.
21. Se ti zdi oddaja Firbcologi kakovostna oddaja in zakaj?
Ja, saj se otroci iz nje veliko naučimo, tako mi, ki sodelujemo v oddaji kot otroci, ki oddajo
gledajo doma.
22. Se tudi ti iz oddaje Firbcologi naučiš veliko novega? Kaj na primer?
Ko gledam oddajo slišim in se naučim veliko novih stvari, vedno izvem kaj novega o poklicih,
slovenski pokrajini, živalih in športu. To so tudi moje najljubše vsebine.
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PRILOGA F: Obveščeno soglasje k sodelovanju v raziskavi
OBVEŠČENO SOGLASJE K SODELOVANJU V RAZISKAVI
INFORMACIJE O RAZISKAVI: Izobraževalne oddaje za otroke na RTV Slovenija: Analiza
oddaje Firbcologi
Vljudno vas vabim k sodelovanju v raziskavi Izobraževalne oddaje za otroke na RTV Slovenija:
Analiza oddaje Firbcologi, ki jo v okviru magistrske naloge izvaja Eva Rupnik, univ. dipl. nov.
Raziskava poteka na Fakulteti za družbene vede, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom izr.
prof. dr. Igor Vobič.
Namen raziskave je ugotoviti, kako se razumevanje otrok kot občinstva odraža skozi
produkcijske prakse ustvarjalcev televizijske oddaje Firbcologi, med katere sodijo tudi otroci
in s tem povezano zbiranje podatkov, njihova analiza in hranjenje za znanstveno raziskovalne
namene.
Z vašim otrokom želim opraviti raziskovalni intervju o teh vprašanjih. Pogovor bo trajal
približno 30 minut.
Vaše sodelovanje oz. sodelovanje vašega otroka v raziskavi je v celoti prostovoljno, lahko
zavrnete odgovore na določena vprašanja ali pa sodelovanje kadarkoli prekinete brez posledic
ter zahtevate uničenje zbranih osebnih podatkov. Prav tako lahko sodelujete v dogovarjanju o
kraju in času ter drugih okoliščinah pogovora.
Skladno s priznanimi etičnimi standardi znanstvenega raziskovanja in s Splošno uredbo EU o
varstvu podatkov (GDPR) bomo izvedli ukrepe za varstvo vaših osebnih podatkov v postopkih
zbiranja in uporabe v izobraževalne in znanstveno raziskovalne namene:
Zapisi vaših izkušenj oz. izkušenj vaših otrok in spremljajoči demografski podatki (npr. starost
in spol) bodo shranjeni pod slučajno raziskovalno šifro ali naključnim izmišljenim imenom
(psevdonimizacija). Baza s podatki bo objavljena in dostopna. S tehničnimi in organizacijskimi
načini bomo poskrbeli, da vaša identiteta oz. identiteta vašega otroka ne bo razkrita.
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Udeležba v raziskavi ne prinaša posebnih tveganj. Sodelovanje v raziskavi ne prinaša posebnih
koristi z izjemo znanja in izkušenj, ki jih boste pridobili v okviru sodelovanja.
V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Eva Rupnik, 031 245 011,
eva.rupnik@gmail.com.
SOGLASJE ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI, UPORABO PRIDOBLJENIH
INFORMACIJ IN HRAMBO
Spodaj podpisan/a potrjujem, da bom sodeloval/a v opisani raziskavi v okviru priprave
magistrske naloge "Izobraževalne oddaje za otroke na RTV Slovenija: Analiza oddaje
Firbcologi", in sicer v intervjuju.
DA/NE
Razumem, da je moje sodelovanje v raziskavi v celoti prostovoljno, lahko zavrnem odgovore
na določena vprašanja ali pa sodelovanje kadarkoli prekinem brez posledic ter zahtevam
uničenje zbranih osebnih podatkov.
DA/NE
Strinjam se, da so podatki pridobljeni v raziskavi uporabljeni za namene te raziskave – tj.
priprava magistrskega dela.
DA/NE
Razumem, da so zbrani osebni podatki (npr. ime, priimek, kraj bivanja, drugi osebni podatki),
po katerih me je mogoče razkriti, dostopni samo raziskovalcu, mentorju oziroma članom
komisije za zagovor magistrskega dela ter ustrezno tehnično in organizacijsko varovani.
DA/NE
Strinjam se, da so zbrani neanonimizirani podatki hranjeni v javno dostopnem arhivu (npr.
Arhiv družboslovnih podatkov ali Repozitoriju Univerze v Ljubljani) vsaj 10 let.
DA/NE
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Če DA, označi v kakšni obliki7?
a) v neanonimizirani obliki , tj. da osebni podatki niso zakriti
b) v anonimizirani obliki, tj. da bodo osebni podatki zakriti oziroma odstranjeni
Razumem, da lahko drugi uporabniki zbrane in hranjene podatke ponovno uporabijo v
izobraževalne in znanstveno raziskovalne namene in rezultate analiz objavijo v svojih poročilih
DA/NE
Imel/a sem priložnost za postavitev vprašanj v zvezi z raziskavo in sem nanje dobil/a
zadovoljive odgovore.
DA/NE

Ime, priimek in podpis udeleženca

Datum

Ime, priimek in podpis izvajalke raziskave

Datum

Ime, priimek in podpis mentorja

Datum

7

V primeru, da se udeleženec v raziskavi odloči, da se strinja z objavo in hranjenjem zbranih osebnih podatkov v
javno dostopnem arhivu, se lahko kljub temu odloči, da je njegova identiteta zakrita, torej da so njegovi osebni
podatki objavljeni v anonimizirani obliki.
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