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Vključenost mladih v produkcijo oddaje za mlade: Projekt Hej, dj na Drugem programu
Radia Slovenija – Valu 202
Radio ima velik potencial za doseganje mlajšega občinstva, a ga ne nagovarja prav uspešno.
Zdi se, da so medijski delavci pri vključevanju mladih v radijsko produkcijo precej okorni. Leta
2017 smo na Valu 202 zato začeli multimedijski projekt Hej, dj za mlade radijske didžeje. V
pionirskem projektu smo svoje produkcijske prakse prilagodili mlajšemu občinstvu in jih
najprej spoznali na terenu. V živo, v radijskem etru in na spletu smo jih nagovarjali, naj se nam
pridružijo pri ustvarjanju tekmovalne zabavno-izobraževalne oddaje. Poudarek je bil na glasbi,
saj jih ta nenehno spremlja, poslušajo in ustvarjajo jo v prostem času. Za produkcijo oddaje
Hej, dj smo izbrali dvajset didžejev, aktivnih mladih ustvarjalcev. Na Valu 202 so dobili
priložnost: v etru vrteti svojo glasbo in jo povezovati z govorom. Vzporedno z radijskim
prenosom smo zagnali še videoprenos 'Facebook Live' in občinstvu omogočili participacijo,
glasovanje za boljšega od dveh tekmovalcev. Mladim didžejem smo zagotovili mentorsko
podporo in jih spoznali z radijsko produkcijo, se jim prilagodili z vsebino in jezikovnimi
izbirami. Intervjuvana didžeja sta dejala, da sta se v projektu naučila nastopati, se spoprijemati
s stresom, usvojila sta nova znanja, pri tem pa se nista počutila nadzorovano ali ukalupljeno.
Bila sta slišana. Radijska oddaja Hej, dj je v zasledovanju ciljev vključenosti in nagovarjanja
mladega občinstva v številnih vidikih odstopala od običajnega programa.
Ključne besede: mladinska oddaja, vključenost mladih, radijska produkcija, besedilna analiza

Involvement of the youth in the radio production: Case study of the project Hey DJ on
Radio Slovenia – Val 202
Radio has a great potential for addressing a younger audience, although it does not address it
very successfully. It seems that reaching younger audiences and involving the young in radio
production is quite inept. Therefore, in 2017 Val 202, the Second Channel of Radio Slovenia
launched a project Hey DJ for young radio DJs, a pioneer project which tried to adapt the
production practices to younger audiences based on the knowledge of their interests we
obtained in the field study. We invited them to join our project and cooperate with us at creating
the competitive, entertaining and educational show. The emphasis was on the music, which they
listen to and create in their free time. We chose 20 DJs, 20 active young creative people to
participate in the show production. They were given the opportunity to play their music and
accompany it with live speech. Simultaneously we launched "Facebook Live" video
broadcasting and enabled the audience participation and voting for the better of the two
contestants. The young DJs were given mentoring support, they were acquainted with radio
production, and we adapted the content and language choices to the target audience. We
interviewed two DJs who said that they had learned how to perform, how to handle stress and
they had gained new knowledge during the project without a feeling of being under control or
moulded. They were heard. The radio show Hey DJ deviated from the usual programme of
Val 202 radio station in many aspects, all in the pursuit of the goals of inclusion and addressing
the young audience.
Key words: youth programme, youth involvement, radio production, text analysis
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1 UVOD
Tradicionalni medij, radio, se je znašel na točki, ko bo moral prilagoditi svojo produkcijo in
podajati vsebino na novih platformah, če bo želel (ponovno) dosegati mlajša občinstva.
Raziskave o poslušanosti kažejo, da se mladi selijo na druge platforme, saj sta “tehnološki
razvoj in digitalizacija spremenila medijsko potrošnjo med mladimi, kar je še posebej negativno
vplivalo na radio, ki med njimi ni najbolj priljubljen” (Gutiérrez, 2016, str. 289). Raziskovalci
medijev in medijskih občinstev ugotavljajo, da so današnji mladi, ki jih lahko imenujemo
digitalni domorodci (Deuze, 2011) stalno prisotni na spletu, opredeljujejo jih intenzivni vzorci
uporabe digitalnih medijev ter raznolika izkustva oziroma tipi digitalne kulture (glej tudi Oblak
Črnič, 2014). Zgodil se je premik od enosmerne množične komunikacije k interaktivni
(Livingstone, 1999); ta je za njih popolnoma običajna (Palfrey in Gasser, 2018, str. 5).
Slovenska mladina v prostem času najpogosteje posluša glasbo, kažejo raziskave prostega časa
(Lahe in Cupar, 2019), način poslušanja pa se je v zadnjem desetletju močno spremenil.
Spremembe v konzumpciji glasbe je med drugim sprožil tehnološki razvoj, to so nove naprave
in platforme za poslušanje glasbe. Radio se s tradicionalnih sprejemnikov seli na mobilne
naprave, uporabnikom ponuja vsebine na zahtevo, prisoten je na družbenih omrežjih. Ker se je
medijska potrošnja radikalno spremenila, je ne moremo več preučevati na enem samem
dominantnem mediju, poudarjata Luthar in Oblak Črnič (2015), saj “uporabljamo povezane
vrste medijev in ne enega ločeno od drugih”. S spremembami potrošnje je povezana tudi
transformacija občinstev.
Na tovrstne spremembe niso imune niti radijske postaje, ki sodijo pod okrilje javne
Radiotelevizije Slovenija. Drugi program – Val 202, najbolj poslušani program omenjene
mreže, mora služiti svojemu poslanstvu, ustvarjati kakovostne vsebine in zasledovati visoke
sporočanjske standarde, ki jih opredeljuje Zakon o Radioteleviziji Slovenija1. Tehnološkim in
drugim spremembam navkljub mora zagotavljati kakovost ter biti odgovoren medij, ki vzgaja
(Bašić Hrvatin, 2005, str. 104). Zastavlja se vprašanje, kako ostati kredibilen, izobraževalen
medij, a hkrati dovolj zanimiv za mlajše občinstvo. Nezanemarljivo je tudi vprašanje – v prizmi
spreminjanja poslušanjskih navad – na katerih platformah nagovarjati mlade.

1

Zakon o Radioteleviziji Slovenija (ZRTVS-1). (2005). Uradni list RS, št. 96/05.
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V magistrskem delu bom iskala odgovore na tovrstna vprašanja, na konkretnem primeru
multimedijskega projekta Hej, dj pa analizirala produkcijske prakse javnega radia Vala 202, ki
si prizadeva pritegniti mlajše občinstvo. Analiza je relevantna, saj želim ugotoviti, na kakšne
načine se javna radijska postaja odziva na tehnološke ter produkcijske spremembe in na
spremembe v medijski potrošnji mladih.
Eden od načinov, da se programska shema pomladi in približa točno določenemu občinstvu,
mladim pa ponudi priložnost za ustvarjanje avtorske vsebine in iskanje svojega izraza, je
sooblikovanje radijske oddaje. Na Drugem programu Radia Slovenija – Valu 202 so s sredstvi
Evropske radiofuzne zveze (EBU) leta 2017 pripravili enoletni tekmovalni projekt Hej, dj, ki
je povezoval mlade, njihovo glasbo in zgodbe. Pionirski projekt je pomenil pomemben premik
k neposrednemu vključevanju mladih ustvarjalcev v radijsko produkcijo. Kot soavtorica oddaje
sem sodelovala pri oblikovanju koncepta oddaje in sami realizaciji projekta. S predhodno
analizo radijskega dosega in poslušanosti smo spoznali, da se jim moramo približati drugače,
ne le prek radijskih valov. Prav tako smo na terenu pridobivali informacije o poslušanjskih
navadah mladih, o njihovem prostem času, prisotnosti na družbenih omrežjih in posebnostih v
mladostniškem jeziku. Prav pri oddajah za mlade lahko z govorom pridobimo ali izgubimo
poslušalce, ki jim je program namenjen. Posamezne besede ali fraze za nekatere skupine niso
sprejemljive (Pirc, 2005, str. 76).
V analizi študije primera, to je konkretnega projekta Hej, dj na Valu 202, bom predstavila
prakse nagovarjanja mladih in različne načine vključevanja mladih ustvarjalcev v radijsko
produkcijo. Zanimalo me bo, kako zagotoviti primerne pogoje za ustvarjanje, mentorstvo in
podporo, hkrati pa mladim pustiti dovolj prostora oziroma svobode za samoaktualizacijo. Z
besedilno analizo scenarijev in s poglobljenimi intervjuji bom ugotavljala, kako smo prilagodili
svojo radijsko govorico in besedišče v želji po približevanju mladim ter kako (če sploh) so oni
prilagodili svoje upovedovanje na javni radijski postaji. Domnevam, da je projekt odstopal od
običajnega radijskega programa, tako zaradi produkcijskih prilagoditev in razširitve na
družbena omrežja kot tudi izstopajočih jezikovnih izbir. Iz zastavljenih ciljev sem izpeljala več
raziskovalnih vprašanj, na katera bom odgovarjala po posamičnih poglavjih.
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1.1 Raziskovalna vprašanja in metodologija
Za raziskovanje mladega občinstva in projekta Hej, dj sem izbrala metodološko različne
pristope. Za razumevanje specifik mlajšega občinstva so pomembne študije družbenega in
kulturnega okolja, saj pomembno prispevajo k interpretaciji rezultatov v kombinaciji z drugimi
metodološkimi pristopi (Gutiérrez, 2016, str. 289). Zbrala bom vire in literaturo s področja
komunikoloških, novinarskih in kulturoloških študij, ki bodo pomembni gradniki teoretskega
dela naloge, kjer sem bom osredotočila na mlade v Sloveniji, stare od 14 do 29 let. Zanima me,
kakšni so mladi kot medijska občinstva in kako jih definira sodobna medijska kultura. Na
raziskovalno vprašanje bom odgovorila postopoma: najprej bom raziskala, kako preživljajo
svoj prosti čas in kakšno vlogo ima pri tem glasba. Ker smo v projektu Hej, dj namenili velik
poudarek glasbi, je pomembno, da razumemo, zakaj jo mladi poslušajo in kako do nje
dostopajo. S tehnološkim razvojem in spremljajočimi družbenimi spremembami se je namreč
spremenilo tudi konzumiranje glasbe – zanimalo me bo, kako. Po razumevanju pomena glasbe
za mlade bo fokus na vlogi interneta in radia ter načinov, kako mladi danes konzumirajo radio.
Pregledala bom sekundarne podatke, to so statistike poslušanosti in dosega Drugega programa
Radia Slovenija, Vala 202. Grafično jih bom prikazala in opisala pomen internih podatkov dveh
raziskav o poslušanosti (Mediana, 2019 in Radiometrija, 2019). Nato me bo zanimalo, kakšno
vlogo imajo družbena omrežja v življenju mladih in kako pomembna je zanje interaktivnost. V
tem podpoglavju bom raziskala tudi potencial družbenih omrežij za podajanje vsebine ter
možnosti participacije, torej soustvarjanja vsebine. Participacija občinstev je bila, kot bo
razvidno iz študije primera, pomemben del projekta Hej, dj. S spoznanji iz zbranega gradiva in
internih podatkov o poslušanosti in dosegu radijskih programov bom bolje razumela mlade in
njihove medijske navade in s tem lažje odgovorila na prvo raziskovalno vprašanje:

RV 1: Kakšni so mladi v Sloveniji kot medijski potrošniki?
V nadaljevanju bom pozornost namenila izbrani študiji primera. Kot piše Yin (2003, str.
14–16) lahko s kombiniranjem podatkov, pridobljenih iz kvalitativnih in kvantitativnih metod
raziskovanja, konkretno preučimo projekt. Študija primera omogoča poglobljeno raziskavo z
različnih perspektiv (Simons, 2009, str. 21), zato lahko intenzivno in podrobno analiziramo na
primer problem, osebe, skupino, institucijo ali procese znotraj nje (Sagadin, 1991, str. 31).
Študija primera je zelo uporabna, kadar želimo poglobljeno raziskati določeno področje, saj
lahko primer opazujemo dlje časa in z različnih perspektiv. Fokus preučevanja je pri študiji
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primera projekta Hej, dj jasno zastavljen, saj se nanaša na praktično problematiko nagovarjanja
mlajših občinstev. Tako bom odgovorila na tri raziskovalna vprašanja.
RV 2: Kako so na Valu 202 iskali in nagovarjali mlade ustvarjalce oddaje Hej, dj?
Zanimalo me bo tudi, katere produkcijske prilagoditve smo sprejeli in kako smo mlade
mentorsko usmerjali.
RV 3: Kakšno produkcijsko in mentorsko podporo so na Valu 202 nudili ustvarjalcem
oddaje Hej, dj?
Na drugo in tretje raziskovalno vprašanje bom odgovorila z analizo materialov, s katerimi smo
nagovarjali didžeje, izhajala bom tudi iz izsledkov opazovanja z udeležbo. S pomočjo grafičnih
prikazov bom predstavila demografske in druge značilnosti izbranih didžejev, v nadaljevanju
pa se bom sklicevala tudi na izseke iz opravljenjih intervjuvjev. Intervju in opazovanje z
udeležbo kombinirata različne metode kvalitativnega raziskovanja. Z njimi bom pridobila
veliko količino informacij, ki jih bom analizirala in strnila v razumljive enote. Babbie (2007,
str. 378) ter Bryman in Bell (2003, str. 573) kvalitativno analizo definirajo kot neštevilčen
pregled in interpretacijo opazovanja za namene odkrivanja pomenov in vzorcev medosebnih
odnosov. Kot raziskovalna strategija je v večini primerov induktivna, konstrukcionalistična in
interpretativna (Dimovski in drugi, 2008, str. 16–18).
Raziskovala bom tudi, ali so mladi ustvarjalci lahko razvili svoj avtorski stil, kako svobodni so
bili pri tem in kako je na vse skupaj vplival tekmovalni format oddaje za mlade. Z izsledki
poglobljenih intervjujev s sovoditeljico oddaje, mentorjem in mladima intervjuvanima
didžejema bom ugotavljala, kako uspešno smo mlade vključili v produkcijo tekmovalne oddaje
za mlade. Iz tega sem izpeljala četrto raziskovalno vprašanje:
RV 4: Kako so ustvarjalci oddaje Hej, dj doživljali vključenost v oddajo?
V petem poglavju bom opravila besedilno analizo pripravljenega govora voditeljic v petih
scenarijih oddaje Hej, dj. Pozornost bom namenila vsebini oddaje, ki je vplivala na govorne
izbire ter sociolektom, torej prilagajanju govora specifičnemu mlademu občinstvu. Opisala in
nanizala bom opazne slogovne pojave. Analiza bo temeljila predvsem na iskanju posebnosti v
11

jeziku in stilu upovedovanja radijcev in mladih kolegov. Iskala bom odgovor na raziskovalno
vprašanje:
RV 5: Katere jezikovne oziroma stilne izbire so zaznamovale jezik v oddaji Hej, dj?
Cilj besedilne analize je razumevanje govornih prilagoditev in zanima me, v kolikšni meri je
jezik odstopal od siceršnjega upovedovanja na javnem radiu, Valu 202. Ugotoviti želim, kako
usmerjena oddaja, namenjena mlajšemu občinstvu, vpliva na govorne prilagoditve voditeljic in
mladih ustvarjalcev. Le tako bomo lahko razumeli, kako se približati mladim, saj je radio
primarno še vedno slepi medij, ki za svoje glavno orodje izkorišča govorno podajanje
informacij.
Vse ugotovitve bom v posamičnih poglavjih predstavila v sintezi, nato pa jih združila v zadnjem
poglavju, v zaključku magistrskega dela.
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2 MEDIJSKA POTROŠNJA MLADIH
V različnih raziskavah so mladi običajno opredeljeni kot široka starostna skupina od 14. do
29. leta, ponekod od 15. pa vse do 30. leta. Označujejo jih tudi z različnimi izrazi: adolescenti,
mladostniki, najstniki; tisti, ki so v 'obdobju odraščanja'. Pogosto lahko zasledimo tudi
poimenovanja generacij s črkami (generacija X, Y, Z, I) ali s pridevniki: internetna, digitalna,
milenijska ipd. Laughey je mlade opredelil kot starostno skupino, ki zajema ljudi, ki niso nezreli
otroci in ne še popolnoma odrasli posamezniki (Laughey, 2006, str. 5).
Ko govorimo o občinstvih, jih pogosto skušamo opisati in zajeti s pojmom določene generacije.
Kot ugotavlja Buckingham (2013, str. 4) v medijskih študijah generacijska perspektiva
ponavadi pomeni osredotočanje na potencialno vlogo medijev in tehnologij pri oblikovanju ali
samooblikovanju generacij. Nekateri sociologi so generacije definirali z velikimi dogodki,
denimo vojnami. Danes bi lahko veliki premiki bili tudi tehnološki (prav tam). Ali kot je dejal
Mackenzie Wark (1993, v Buckingham, 2013, str. 5) “generacije ne opredelujejo več vojne ali
depresija, definira jih medijska kultura”.
Palfrey in Gasser (2018) generacije po letu 1980 na splošno imenujeta ‘digital natives’, torej
digitalni domačini. Definirajo jih spremenjeni, zmedeni odnosi, interakcije so intimne, vendar
prehodne, zasebnost je zmanjšana, predanost oziroma zavzetost pa spodkopava nezmožnost
daljše koncentracije (razpršena pozornost). Nenehno so povezani in se pri urejanju ter
vzpostavljanju odnosov močno zanesejo na digitalno tehnologijo, saj je komunikacija prek
spletnih portalov za njih popolnoma običajna (Palfrey in Gasser, 2018, str. 5). Deuze (2011)
digitalne domorodce opisuje kot visoko usposobljene težke uporabnike posredovanih življenj
oziroma tiste, ki živijo v medijih. Najbolje jih opredeljuje stalna prisotnost na digitalnih
družbenih omrežjih ter intenzivni vzorci uporabe digitalne kulture, medijev, informacij in
zabave.
Za razumevanje mlajšega občinstva je zlasti pomembno poznavanje generacije Z, kot jo
pogosto imenujemo, to so posamezniki, rojeni med leti 1996 in 2018. Najbolj jih zaznamuje to,
da so odrasli z mobilnimi telefoni, neprestano priključenimi na internet, zato so zelo vešči in
vajeni komuniciranja na družbenih omrežjih. Ker so odraščali v času gospodarske krize, recesije
in poudarka na individualnosti, se načeloma bolj izogibajo tveganjem kot njihovi predhodniki,
več pozornosti namenjajo študiju in karieri. Leta 2018 je bilo takih posameznikov v Sloveniji
443.000 (Biljak Gerjevič, 2018).
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Tudi Sonia Livingstone (1999, str. 63–65) je pomemben dejavnik za raziskovanje medijev
prepoznala v občinstvih. Diverzifikacija, to je razširitev medijske ponudbe, je olajšala
individualizacijo zahodne družbe. Medijska konzumpcija se je ločila od tradicionalnih
sociokulturnih determinant in se vzpostavila v raznolikih konceptih življenjskega sloga. Na to
je vplival, morda še najbolj radikalno, premik od enosmerne množične komunikacije k
interaktivni komunikaciji med medijem in uporabnikom (prav tam). “Občinstva kot uporabniki
so vedno bolj razumljena kot mnogotera (večkratna, raznolika, razdrobljena) kot aktivna
(selektivna in samoiniciativna, saj so uporabniki hkrati ustvarjalci in potrošniki besedil).
Sočasno so uporabniki vključeni in distancirani od različnih specifičnih kontekstov uporabe.
Spremembe so dobro opazne v premiku od vprašanja zmedenega televizijskega očinstva, ki se
glasi, kaj se dogaja, k vprašanju udeleženca in soustvarjalca spletnega sveta, kje sem” (Skirrow,
1986 v Livingstone, 1999, str. 64).
Pri razumevanju mladih in njihove medijske potrošnje je nezanemarljiv tudi psihološki oziroma
sociološki vidik odraščanja in adolescence. Mladi se z medijsko potrošnjo skušajo odmikati od
odraslih, po tem se njihov okus loči od okusa staršev, na primer pri poslušanju glasbe
(Buckingham, 2013, str. 5). Prav tako več niso bistvene oporne točke v odraščanju mladih ljudi
mladinske kulture in vrstniške skupine. Nadomeščajo jih druge socialne povezave, ki so
praviloma neobčutljive na starost in generacijske razlike. “Mladi si ob koncu stoletja več ne
krojijo svojega pomenskega sveta s spori in spopadi z normami in tradicijami, z institucijami
ali odraslimi, temveč s specifično udeležbo v odrasli družbi, z izbiranjem in kupovanjem
identitet, stilov, imidžev. Nove oblike zabave, ki jih nudi informacijska tehnologija
(računalniške igre, internet), so vrnile mlade iz javnosti v zasebnost, v okvire svojih sob in
računalniških okolij. Povečala se je odvisnost mladih od proizvodov komercializirane kulture”
(Ule, 2002, str. 225).
V času adolescence, obdobja samoidentifikacije in osebne rasti, starši izgubljajo vpliv na
odločanje mladostnikov in moč pri oblikovanju njihovih vrednot in okusa. Pomembnejši
postanejo vrstniki, pomenljivo socializacijsko orodje pa mediji. Raziskava in razumevanje,
kako mladi razporejajo svoj čas med različnimi mediji, prispeva k razumevanju vpliva na njihov
razvoj, samoidentifikacijo in potrošniške prakse (La Ferle in drugi, 2000, str. 244). Socializacija
izhaja iz sposobnosti, da se učijo iz medijev, opazujejo njihovo delovanje in celo zahtevajo
njihov odziv oziroma vključenost. Različni avtorji izpostavljajo, da je danes zaradi mnoštva
resnic in informacij treba razumeti, da le malo vedenj in znanj izvira iz neposredne izkušnje, te
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so pogosto (medijsko in družbeno) posredovane. Da bi razumeli, kaj zanima mlade in kakšni
so kot medijski potrošniki, moramo vedeti tudi, kako preživljajo svoj prosti čas.

2.1 Mladi, mediji in prosti čas
Tehnološki razvoj in digitalizacija sta spremenila medijsko potrošnjo med mladimi, kar je še
posebej negativno vplivalo na radio, ki med njimi ni najbolj priljubljen. Gre za globalni pojav,
h kateremu pa moramo pristopiti lokalno, z raziskavami in študijo poročil, ki omogočajo
vpogled v družbenokulturne navade. Govorimo torej o poznavanju občinstev (Gutiérrez, 2016,
str. 289). Spoznamo jih lahko tudi s študijami njihovega življenjskega stila.
V Raziskavi o življenju mladih v času deziluzij, tveganja in prekarnosti na več področjih
(Mladina, 2014) so analizirali razmišljanja in udejstvovanja mladih v prostem času in
raziskovali njihov življenjski stil. Vzorec so sestavljali mladi Slovenci, stari od 16 do 27 let, za
najbolj priljubljeno prostočasno dejavnost mladih pa se je izkazalo poslušanje glasbe. Kar
84 odstotkov mladih v Sloveniji pogosto posluša glasbo, za primerjavo: 54 odstotkov jih
pogosto gleda televizijo. Veliko manj mladih v prostem času bere knjige ali revije, le petina,
torej 20 odstotkov. Zato pa berejo na spletu, ta je namreč njihov primarni vir informacij o
političnem dogajanju, navedlo ga je kar 82 odstotkov respondentov. Sicer sta na spletu
najpogostejši dejavnosti mladih komunikacija z drugimi – to počne 86 odstotkov vprašanih in
uporaba družbenih omrežij z odstotkom manj (prav tam). V primerjavi s še vedno odmevno in
poglobljeno raziskavo Mladina 2010: Družbeni profil mladih v Sloveniji se je v treh letih
pogostost uporabe spleta povečala za 1,57 ure dnevno. V raziskavi iz leta 2013 se je pokazalo,
da slovenska mladina v povprečju uporablja splet kar 3,94 ure dnevno, anketni podatki pa
kažejo na to, da je 44,5 odstotka slovenske mladine t. i. 'težkih' (pogostih) uporabnikov spleta
(prav tam).
V najnovejšem poročilu študije Slovenska mladina 2018/2019 (Mladina, 2019) je mednarodna
ekipa raziskovalcev analizirala vedenjske vzorce mladih v nekaterih državah jugovzhodne
Evrope: v Albaniji, Bosni in Hercegovini, Bolgariji, na Hrvaškem, v Makedoniji, Črni gori,
Romuniji, Srbiji in Sloveniji. Podatke so zbirali v začetku leta 2018, v študiji je sodelovalo več
kot 10.000 mladih, starih od 14 do 29 let. Poročilo se osredotoča na raziskavo slovenske
mladine, stare od 14 do 19 let, kar pomeni, da je vzorec opredeljen s točno določeno starostno
skupino, zamejeno na petletno razliko med respondenti. Na vprašalnik je odgovarjalo
1014 posameznikov, opravili so tudi 10 poglobljenih intervjujev (prav tam). Za magistrsko
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nalogo je zlasti pomembno poglavje Življenjski slog (Lahe in Cupar, 2019, str. 13–18), saj so
ugotovitve neposredno povezane s potencialom radia kot medija. Najpogostejša posamezna
prostočasna dejavnost med slovensko mladino je poslušanje glasbe. Skoraj vsi mladi, kar je
93 odstotkov, pogosto (enkrat na teden) ali zelo pogosto (vsak dan ali skoraj vsak dan) poslušajo
glasbo. To je največ med ponujenimi prostočasnimi aktivnostmi, poslušanje glasbe prednjači
celo pred gledanjem filmov, druženjem s prijatelji ali družino in ukvarjanjem s športom. Od
prejšnje generacije se razlikujejo tudi po tem, da več časa namenijo prav poslušanju glasbe,
ugotavljata avtorici Lahe in Cupar. Bistvena sprememba v preživljanju prostega časa je tudi
povečanje uporabe 'novih medijev', ta se je v osmih letih od zadnje tovrstne raziskave mladih v
Sloveniji močno povečala. Leta 2010 so mladi povprečno porabili 2,42 ure za internet dnevno,
leta 2018 pa že 4,58 ure na dan, kar je 2,16 ure več. Podatki kažejo tudi, da 39,1 odstotka mladih
uporablja internet pet ur ali več dnevno (Lahe in Cupar, 2019, str. 15).

2.1.1 Konzumiranje glasbe in njen pomen za mladostnike
Poslušanje glasbe, ki je med mladimi najbolj priljubljena dejavnost v prostem času, in uporaba
novih medijev sta močno povezana. Medijska potrošnja glasbe se spreminja s tehnologijo in
razvojem spletnih platform. Pri raziskovanju spletnih praks moramo ločevati med vprašanji
napredka in sprememb ter med vprašanji tehnoloških in družbenih sprememb. Tako obstaja
določena ironija, da je marsikaj, kar je novega pri spletni komunikaciji, v komunikacijski teoriji
znano od pamtiveka: večpredstavnostna komunikacija, hipertekstualnost in interaktivnost so
tipični za komunikacijo iz oči v oči. Kar je novega pri internetu, je morda kombinacija
interaktivnosti in značilnosti množične komunikacije: neomejen obseg vsebine, dostop do
množičnega občinstva in globalna narava komunikacije (Livingstone, 1999, str. 64).
Razloge za priljubljenost poslušanja glasbe in preživljanje prostega časa na internetu lahko zato
iščemo tudi v gradivu izpred skoraj četrt stoletja. Arnett (1995) je takrat opredelil pet
najpogostejših razlogov za uporabo medijev med najstniki. Vsi naj bi bili razvojne narave, kar
pomeni, da so dejansko bližje in pomembnejši mladostnikom kot otrokom ali odraslim:
1. Zabava. Najstniki medije uporabljajo za zabavo, pri čemer izpostavljajo zlasti vlogo glasbe
kot sredstva za doseganje občutka zadovoljstva.
2. Oblikovanje identitete. S stališča razvojnih psihologov je v času adolescence
najpomembnejše prav oblikovanje identitete. Iz medijev lahko najstniki črpajo predstave o
delitvi vlog po spolu, o medosebnih odnosih, modnih trendih ipd. Oblikujejo si predstavo o tem,
kakšni želijo biti in kako to udejanjiti.
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3. Intenzivni občutki. Najstniki bolj kot starejši težijo k vsebinam, ki izzovejo intenzivna
občutja. To upoštevajo tudi mediji, ki jih targetirajo: ustvarjajo akcijske in interaktivne prizore,
to pa kombinirajo z vznemirljivo glasbo, ki jih lahko prevzame.
4. Spopadanje s težavami. Gre za neke vrste samoregulacijo čustev s pomočjo glasbe in drugih
vsebin, ki jim jih servirajo mediji. Informacije iz medijev lahko mladim pomagajo pri
spopadanju z negativnimi čustvi in stresom.
5. Identifikacija z mladinsko kulturo. Mladi se s konzumiranjem podobnih ali istih vsebin
povezujejo na podlagi skupnih interesov in vrednot. Na ta način lahko postanejo tudi del
določene subkulture (prav tam, str. 521–525).
Motivacija za uporabo medijev med mladimi ostaja enaka, glasba pa še vedno deluje kot
pomemben kulturni vir v družbeni konstrukciji čustev in predstav, ne glede na to, od kod jo
mladi odbirajo ali kje jo poslušajo. Ljudje glasbo večinoma poslušajo ob sočasnem opravljanju
drugih dejavnosti, kot so prebujanje, pospravljanje, tuširanje, nakupovanje ali učenje. Zavedno
ali nezavedno jo dnevno poslušamo z namenom sprostitve, povečanja pozornosti, motivacije,
vzbujanja energije, užitka in obujanja spominov. Poslušamo jo ob določenem času in na
določenem kraju, sami ali v družbi in sočasno z drugimi aktivnostmi, ki imajo kompleksne vire
pomenov in čustev (Sloboda, O'Neil in Ivaldi, 2001, str. 3). Kot poudarjajo različni avtorji, z
glasbo vplivamo na svoje razpoloženje in dojemanje samega sebe, daje nam občutek varnosti
in je predvsem sredstvo za izražanje čustev (Hesmondhalgh, 2002, str. 122; Merriam, 2000,
str. 175). Medtem ko sta na področju izobraževanja nujna storilnost in samonadzor, mladinska
kultura in porabništvo zahtevata prav hedonizem in emocije (Ule, 2002, str. 227).
Leta 2005 je v intervjuju za raziskovalni članek o poslušanju glasbe na iPodu dejala 21-letna
ameriška študentka Betty: “Če poslušam žalostno glasbo (na primer zaradi razhoda s fantom,
slabe ocene ali slabih novic), je vse sivo, četudi zunaj sije sonce. Glasba je zame droga, a ne le
ena vrsta droge, temveč več različnih drog, ki povečajo oziroma okrepijo trenutno razpoloženje.
Včasih je glasba tako močna, da celo spremeni tvoje razploženje, lahko te osreči, vzburi,
razžalosti ... Dela čudeže” (Bull, 2005, str. 348).
Na spremembe v konzumpciji glasbe je pomembno vplivala tehnologija, kot je na primer
predvajalnik iPod. Tradicionalni mediji, zlasti radijske postaje, zaradi napredka tehnologije
izgubljajo doseg v realnem času, pa tudi stik z mlajšim občinstvom, ki je vajeno interaktivnosti
in multimedijskosti. Številni novinarji, ki delujejo v okviru tradicionalnih medijev: radia,
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televizije in tiska, se počutijo, kot da imajo le dve možnosti: da se spremenijo in prilagodijo ali
propadejo (Usher, 2010, str. 924–925). Spremljanje kazalnikov konzumiranja medijskih vsebin
in raziskave med mladimi so tako spodbudile nekatere tradicionalne medije, da so prilagodili
način poročanja, podajanja informacij in produkcije vsebin za mlade. Nezanemarljivo je tudi
izkoriščanje dužbenih omrežij za doseganje občinstva na internetu. Slednji ni podoben
nobenemu drugemu komunikacijskemu mediju, saj lahko kombinira in združuje več lastnosti
drugih medijev: zvok, sliko, besedilo, odzivanje (La Ferle in drugi, 2000, str. 247).

2.1.2 Spreminjanje navad mladih pri poslušanju glasbe
Če ostajajo razlogi za uporabo medijev pri mladih podobni tistim iz leta 1995, ki jih je opisal
Arnett, je način pridobivanja in dostopanja do glasbe danes precej drugačen kot pred
petindvajsetimi leti. Vsi izumi naprav za predvajanje glasbe so na nek način spremenili navade
poslušalcev, enako velja za nosilce zvoka. Že prenosni predvajalnik glasbe iPod je leta 2001 z
datoteko mp3 revolucioniral način, kako konzumiramo glasbo. Leta 2004 je britanski
telekomunikacijski organ za oddajanje in konkurenco OFCOM zato naročil raziskavo o
napravah in željah naslednje generacije radijskih poslušalcev z naslovom 'The iPod Generation'
oziroma generacija iPoda. Branje je bilo vse prej kot prijetno za ustvarjalce pri tradicionalnih
medijih. V raziskavi so ugotovili, kar so akademiki že vedeli: da radio več ne zadosti potrebam
mladih in ga ti poslušajo v veliko manjši meri kot njihovi starši. Raje vzpostavljajo kulturo
lastnih seznamov predvajanja (OFCOM/The Knowledge Agency, 2004, str. 5). V
raziskovalnem članku o poslušanju glasbe na iPodu je intervjuvani 23-letni menedžer Terry
dejal, da ne more dovolj poudariti, kako pomembno je zanj, da ima svojo glasbo ves čas na
razpolago, na dosegu roke, “saj mi daje edinstveno čustveno kontrolo nad svojim življenjem”
(Bull, 2005, str. 343).
Glasbo lahko poslušamo na zahtevo na različnih predvajalnikih ali na telefonu, jo shranimo in
reproduciramo. Iz istih razlogov so vse bolj priljubljeni tudi podkasti, saj jih lahko ustvarja ali
posluša kdor koli, in sicer kadar koli. Domujejo na različnih platformah in so zlahka dostopni.
Poslušalec, za razliko od radia, pri poslušanju na zahtevo ni omejen s terminom predvajanja,
lahko se odloča za različne žanre, celo jezike. Podkastom zato pravimo tudi personalizirani
mediji (Berry, 2006, str. 156). Platforme za pretakanje glasbe, kot je na primer Spotify, podkasti
v aplikaciji na telefonu in spletne platforme za predvajanje, kot je Youtube, so torej spremenile
način poslušanja glasbe; mladim med drugim omogočajo ustvarjanje seznamov predvajanja, ki
jih lahko – zahvaljujoč novim predvajalnikom glasbe – nosijo kar v žepu. Ni pa tehnologija
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edina, ki je vplivala na zmanjšanje priljubljenosti radia med mladimi. Gre za globalni fenomen
med digitalnimi domačini (Gutiérrez, 2016, str. 288–290).
Tudi Luthar in Oblak Črnič (2015, str. 7–8) poudarjata, da se je medijska potrošnja radikalno
spremenila, zato je ne moremo več preučevati na enem samem dominantnem mediju. Prej se je
potrošnja dogajala v dnevni sobi, zdaj poteka sočasna uporaba več medijev. Uporabljamo
povezane vrste medijev in ne enega ločeno od drugih. V njuni študiji je zato uporabljen pojem
'medijski repertoarji', saj sta se raziskovalki želeli izogniti tradicionalnim omejitvam na en
medij in jo umestitit v širši okvir, med drugim spolnih, razrednih in generacijskih razmerij.
“Potrošnja vzpostavlja meje med posamezniki in skupinami tako, da določene kulturne prakse
in preference postanejo pomemben del samokoncepta posameznika in hkrati sredstvo
družbenega razlikovanja. Akt medijske potrošnje – z ‘novimi’ mediji in družbenimi omrežji pa
tudi praksa ‘pro sumpcije’ ali ‘protrošnje’, torej uporabnikove proizvodnje vsebin za druge
uporabnike ter proizvodnja vsebin kot način potrošnje – je vedno v osnovi družbeni akt in
gledalci, bralci, uporabniki se konstituirajo v odnosu do medijev” (Luthar in Oblak Črnič, 2015,
str. 11).
S spletnimi mediji so se odprle neskončne možnosti za produkcijo in neomejeno deljenje vsebin
brez institucionalnega filtriranja ali nadzora. Vsak potrošnik glasbe je hkrati tudi potencialni
ustvarjalec. Internet je prinesel konec pismeni kulturi, pri kateri večina ljudi bere, a le redki
objavljajo. Internet si lahko predstavljamo tudi kot neomejeno založbo, v kateri ima vsakdo
možnost prispevka (Hartley, 2009, str. 132). Učinek novomedijskih objektov in njihov prodor
v sedanjo kulturo remiksov je opisal tudi Janez Strehovec (2007), ki trdi, da digitalizacija
kulturnih vsebin generira poglavitni tok sodobne globalne kulture, ki je opredeljena z
remiksanjem, to je s predelavo obstoječih kulturnih produktov. Takoj ko je neka kulturna
vsebina dostopna v digitalni obliki, je na razpolago kot surovina za preoblikovanje v nove
izdelke. Remiksi so prisotni med vizualnimi produkti, na spletni straneh in v (tehno) glasbi
(prav tam, str. 11). Protrošnja in reprodukcija sta pomemben del konzumiranja glasbe med
mladimi.
2.2 Priljubljenost in potencial radia pri mladih
Mediji morajo biti odgovorni za vsebino, ki jo posredujejo, ta mora biti verodostojna, a hkrati
zanimiva in pritegnitvena, zlasti pri nagovarjanju mlajšega občinstva. Vzpostavljanje
ravnovesja je pogosto velik izziv za ustvarjalce. Razvoj komercialnega radia je javnopravni
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radio postavil v nov položaj in mnogi so napovedovali zmanjšanje poslušalstva. Kakovost
programa in komercialni uspeh radijske postaje nista eno in isto, hkrati pa morajo biti tudi
nacionalni programi, ki se razglašajo za najbolj kakovostne, ker nastajajo na podlagi visokih
zahtev in meril, zanimivi, poslušljivi in poslušani. Čeprav jih ustanovi, nadzoruje in plačuje
država, vendarle ne morejo biti sami sebi namen (Pirc, 2005, str. 253–254).
Hkrati mora biti radijska postaja, še posebej pri nagovarjanju mladih, občutljiva za spremembe,
ki jih mladi doživljajo in se zavedati vpliva, ki ga lahko ima. Če so v raziskavi Slovenska
mladina 2018/2019 (2019) njeni avtorji ugotovili, da največ mladih v prostem času posluša
glasbo, je jasno, da je potencial radia izjemen. A kljub možnostim, ki jih ima s selitvijo na
spletne platforme in promocije vsebin na družbenih omrežjih, ni na vrhu priljubljenosti med
mladimi. Leta 2008 je EBU (Evropska radiofuzna zveza) zaradi osipa poslušanosti pri
primladih, tako na javnih kot komercialnih radijskih postajah, izdala priporočila za radijske
delavce in jih predvsem usmerjala v razvoj spletnih platform, o čemer je pisala tudi Maria
Gutiérrez (2016, str. 288–297).
Radio ima potencial za doseganje mladega občinstva na spletu, lahko je izrazito izobraževalen
medij, saj odlično deluje na nivoju idej. Povezava govorjene besede z glasbo je zelo učinkovita,
četudi mu manjka televizijska, torej vizualna komponenta prikazovanja tabel ali grafov. Ima
zvok in glasbo. Slednja je lahko v prvem planu ali le zvočna kulisa, ki pomirja, vznemirja,
vzbuja nostalgijo, spomine in občutja. In kar je najpomembneje: radio servira in odbira glasbo
iz ogromne zbirke, ki ni dostopna kar vsakemu. DAB – digitalni radijski sprejemnik poslušalcu
z izpisom izvajalca, naslova skladbe in drugih podrobnosti omogoča dostop do podatkov o
predvajani glasbi, torej izobražuje in oblikuje okus (McLeish, 2005, str. 11–13). Robert
McLeish izpostavlja še druge pozitivne plati radia: je medij, ki daje občutek družbe oziroma
spremstva, zmanjšuje občutek osamljenosti. Nadaljuje, da je najhitrejši posrednik novic doma
in po svetu, z vsebino pa širi obzorja. Hkrati na formalen ali neformalen način izobražuje in
postavlja standarde za sprejemljivo družbeno vedenje, odpira tematike in se nenehno navezuje
na že obdelana ali nova vprašanja ter iztočnice. Radio vsekakor pomembno prispeva k širjenju
kulture in ustvarjanju nove. Za razliko od glasbe, ki jo izbiramo in predvajamo sami, ne glede
na medij (zgoščenka, plošča, kaseta, ponudniki pretočne glasbe), radijska glasba ni nujno v
skladu z našim počutjem. Je v vlogi spreminjanja razpoloženja, pripoveduje svojo zgodbo.
Ključno je, da radio preseneča. Radijski voditelji in producenti morajo resda razmišljati v
strogih okvirih radijskih vsebin in formatov, ki jih poslušalec pozna in pričakuje, vendar je
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dovolj prostora za inovacije in eksperimente. To je tveganje, ki ga morajo radijski ustvarjalci
sprejeti, če želijo ponuditi zanimivo, stimulativno, presenetljivo in kreativno vsebino (prav
tam).
Možnosti za doseganje mlajšega občinstva prek radijskih valov so, tudi s selitvijo ali podaljšano
vsebino na novih platformah. Ko so se pojavili novi mediji, ki so jih mladi posvojili, prejšnji
niso izginili. Internet ni nadomestil tiska, radia ali televizije, temveč je le odprl nove možnosti
komuniciranja, ki se od prejšnjih precej razlikujejo (Suhadolc, 2007, str. 19). Vsebinska in
tehnična prilagajanja (selitev na splet, uporaba družbenih omrežij, spletnih platform ipd.) tako
še vedno primarno potekajo zaradi želje po čim večjem dosegu in poslušanosti radijskega
programa.

2.2.1 Doseg in poslušanost radijskih postaj mreže RTV Slovenija
Za vsako radijsko postajo so pomembni podatki o priljubljenosti pri občinstvih, pri tistih, ki jih
nagovarjajo oziroma jih želijo nagovoriti. Pri analizi radijskega poslušalstva moramo upoštevati
dva parametra: delež (share) in doseg (reach). Delež pomeni odstotek časa, ki ga poslušalec
preživi na točno določeni postaji v primerjavi s poslušanostjo radia v celotni regiji; doseg
pa predstavlja odstotek ljudi, ki dnevno ali tedensko poslušajo radio, izražen v primerjavi s
celotno populacijo potencialnih poslušalcev. Množični mediji naj bi se ukvarjali zlasti s čim
večjim dosegom (McLeish, 2005, str. 3).
Pri nas ločujemo med dnevnim dosegom in poslušanostjo oziroma 'ratingom'. Dnevni doseg,
izražen v odstotkih ali absolutnem številu, prikazuje, koliko različnih posameznikov posluša
določen radijski program, to so tisti, ki ga poslušajo vsaj 15 minut na dan (100-odstotni doseg
pomeni, da je vsak prebivalec Slovenije med 10. in 75. letom starosti poslušal določeno oddajo
oziroma termin vsaj 15 minut). Poslušanost oziroma 'rating' je izražen v odstotkih ali
absolutnem številu in pove, koliko posameznikov v povprečju posluša radijsko postajo v nekem
terminu (100-odstotna poslušanost pomeni, da so v določenem časovnem intervalu poslušali
radio oziroma radijski program vsi prebivalci Slovenije) (Služba za programski kontroling RTV
Slovenija, 2019). Najprej nas torej zanima dnevni doseg programov mreže RTV Slovenija, ki
ga prikazuje Slika 2.1.

21

Slika 2.1: Dnevni doseg radijskih programov mreže RTV Slovenija (v %)
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Vir: Radiometrija (2019).
Po podatkih raziskave Radiometrija za mesec april 2019 je program mreže RTV Slovenija z
najvišjim dosegom Val 202, ki se s 14,3 % (to je z dnevnim dosegom 241.000 poslušalcev,
starih med 10 in 75 let), uvršča na skupno tretje mesto med slovenskimi radijskimi postajami
(Radiometrija, 2019). Pred njim sta dve komercialni postaji v zasebni lasti. Na četrtem mestu
med vsemi radijskimi postajami v Sloveniji je Prvi, torej program mreže RTV s 7,9 % (dnevni
doseg 133.000 poslušalcev od 10. do 75. leta). Ni pa radijska postaja Val 202 najbolj
priljubljena med mladimi, četudi je vzorec za ciljno skupino mladih, starih od 15 do 24 let, zelo
majhen. Pri meritvah imajo raziskovalci namreč velike težave, da ga dosežejo. Slika 2.2
prikazuje poslušanost radijskih postaj mreže RTV med mladimi.
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Slika 2.2: Poslušanost radijskih postaj mreže RTV pri mladih od 15. do 24. leta (v %)
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Vir: Mediana (2019).
Po podatkih internega gradiva o poslušanosti radijskih postaj mreže RTV mladi od vseh šestih
radijskih programov (Prvi, Val 202, 3. program – Ars, Radio Koper, Radio Maribor, Radio SI)
najraje poslušajo Radio SI (10, 3 %), sledi Radio Maribor (5,8 %), Val 202 si deli šele tretje
mesto s postajo Radio Koper (4,9 %). Je pa zato doseg naslednje starostne skupine večji.
Poslušalci od 25 do 34 let med radijskimi postajami RTV Slovenija prav tako najraje izberejo
Radio SI (17,3 %), sledi Val 202 (9,7 %) in 3. program – Ars (9,4 %). Ni presenečenje, da
Val 202 posluša največ poslušalcev med 35. in 44. letom starosti (23,5 %), sledi še ena starostna
skupina med 65. in 88. letom (23,4 %) (Mediana, 2019).
Očitno je torej velika vrzel med preferencami različnih starostnih skupin, saj že znotraj RTVmreže vsaka preferira svojo radijsko postajo. Tista skupina, ki dominira, se čuti najbolj
nagovorjeno z vsebino in glasbo na določeni radijski postaji. Ostale starostne skupine, ki se
najbolj odklanjajo, torej ne morejo biti naslovljene z isto vsebino. Mladi Vala 202 ne poslušajo
prav veliko, kar je izraženo tudi s precej nizkim odstotkom poslušanosti. Razloge lahko
pripišemo vsebini, pa tudi platformi, torej radiu, ki ga (kot se je pokazalo v različnih raziskavah
mladine) ne poslušajo pogosto. O dejanski spremembi v poslušanosti in dnevnemu dosegu
mladih na radijski frekvenci Vala 202 v času oddaje Hej, dj zaradi majhnosti vzorca,
združevanja baz in premalo natančnih podatkov z gotovostjo ne moremo sklepati (Služba za
programski kontroling RTV Slovenija, 2019), je pa multimedijski projekt Hej, dj vsaj v
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številkah na spletu prepričal široko občinstvo. V peti bitki smo porušili rekord RTV-mreže,
video na platformi Facebook je na vrhuncu hkrati spremljalo 1014 uporabnikov, v 45 minutah
so zapisali več kot 1000 komentarjev, podelili več kot 2000 odzvivov z všečki, v enem dnevu
si je posnetek ogledalo več kot 24.000 ljudi, dosegel pa je več kot 65.000 uporabnikov (MMC,
2017).
Če zanemarimo spletne aktivnosti in se osredotočimo na nizek odstotek poslušanosti, lahko
ugotovimo, da Slovenija v bolj globalnem oziru ni nobena izjema. Radio je, kar se tiče
nagovarjanja mladih, v krizi tudi v Veliki Britaniji. Tedensko ga sicer posluša okoli
88 odstotkov odraslih, in to skupno več kot milijardo ur, a izgubljajo mlado publiko, piše Mark
Sweney za The Guardian (Sweney, 2019). Raziskave agencije Enders Analysis kažejo, da ga je
od leta 2010 do 2018 za vedno izklopilo približno 840.000 mladih od 15. do 24. leta. Od
6,5 milijona tistih mladih, ki ga poslušajo, pa se je od leta 2010 do 2018 čas, ki ga porabijo za
poslušanje, zmanjšal za 29 odstotkov. Še slabša je statistika javnega radia BBC, ki je služil kot
model za naš javni radio – in so podatki torej na nek način relevantni tudi za nas. Skupne ure
poslušanja javnega radia so v istem časovnem obdobju osmih let med mladimi od 15. do 24. leta
v Veliki Britaniji upadle za 40 odstotkov. Pri BBC-ju so ugotovili, da gre razloge za upad iskati
(tudi) v pretočnih storitvah, kot so Spotiffy, Apple Music in Youtube. Pretakanje glasbe med
mladimi tako zajema že tretjino poslušanja glasbe. Kot je dejal raziskovalec iz podjetja MIDiA
Research Mark Mulligan: “Gre za generacijski razkol. V radijski industriji verjamejo, da se
bodo mladi nekoč postarali in vrnili k tradicionalnemu mediju, kot da je to stvar obdobja v
življenju. A vse kaže na to, da se ne bodo, saj se bodo utrdili v nekem drugem vedenju, navadah.
Generacije za njimi jim bodo sledile. Ko se bodo začeli pojavljati še oglasi na pretočnih
storitvah, bo upadlo tudi vlaganje v komercialne radijske postaje” (prav tam). Radijske kolege
že nekaj let opozarja Vivian Schiller, nekdanja direktorica ameriškega Nacionalnega javnega
radia – NPR: “Če ne boste dovolj agresivno nagovarjali občinstev na novih platformah, jih bo
nekdo drug.” Večkrat je pozvala in dodala, da se bodo še nostalgično spominjali časov, ko je
bila njihova edina konkurenca druga radijska postaja (Mullan, 2011, str. 17).
Leta 2009 so v Kataloniji organizirali srečanje šestih strokovnjakov za glasbo in vsebino na
radijskih postajah, med katerimi je bila tudi Maria Gutiérrez, ki je o tem pisala (2016, str. 292).
S kvalitativno metodo Delfi, ki temelji na izmenjavi mnenj in raziskav različnih strokovnjakov,
so izpostavili nekaj ključnih problemov, ki bi jim radijski delavci morali nameniti več
pozornosti oziroma se jim prilagoditi pri svoji radijski produkciji:
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•

Sklenili so, da radijska industrija zapostavlja mlade od 14. do 24. leta, ker nimajo kupne
moči in so komercialno posledično tudi najmanj zanimivi.

•

Radijske postaje tedensko predvajajo premalo glasbenih novosti oziroma radijskih
premier, uredniki so priznali, da se je iz petnajstih skladb to število znižalo na eno ali
nobeno. Največji izziv je pogajanje z glasbenimi založbami, saj so na tržišču še drugi
ponudniki, na primer pretočne glasbe (Spotify, Pandora …).

•

Ključno je prilagajanje digitalnemu okolju. Strokovnjaki so se strinjali, da je najboljša
strategija za ponovno pridobivanje zanimanja mladih poslušalcev ustvarjanje vsebine in
storitev v digitalni sferi (prav tam).

2.3 Uporaba interneta med mladimi
'Generacija I' oziroma milenijci, kot pravimo mladostnikom, ki od nekdaj živijo s spletom, se
tam socializira, zabava in dostopa do raznih vsebin. Generacijski razkol med mladimi in
starejšimi uporabniki novih tehnologij in spleta je izredno velik. A kljub dejstvu, da so milenijci
aktivni potrošniki novih vsebin, jih ustvarjajo, regulirajo in od njih finančno profitirajo odrasli.
Novi medijski raziskovalci spremljajo dogajanje na spletu skozi odraslo perspektivo, ki
tehnološko posredovano komuniciranje predstavlja kot eksotično, medtem ko se zdi splet
mladim povsem banalen (Herring, 2008, str. 71).
Sodobna medijska kultura je kompleksno prepletena s stapljanjem medijev oziroma
konvergenco tehnoloških nosilcev številnih medijskih vsebin, ki jih mladi konzumirajo
prvenstveno prek digitalnih mobilnih naprav – med katerimi trenutno prednjačijo pametni
telefoni. Telefoni niso več omejeni na opravljanje telefonskih pogovorov ali dopisovanje,
temveč mladostniki skoznje integrirajo na videz nepovezane vsakdanje stvari: od nakupovanja,
gledanja filmov, poslušanja glasbe, ustvarjanja vsebin, sledenja novicam in dogodkom do
druženja s prijatelji itd. Prek pametnih naprav in vanje vgrajenih družbenih platform se mladi
izražajo, delijo svoja mnenja, nalagajo videoposnetke, si svetujejo, puščajo odzive v obliki
komentarjev; ali − rečeno drugače − skozi omrežno povezane pametne naprave se mladi tudi
družbeno konstituirajo. S tem ustvarjajo nove prakse, spomine in želje, pletejo odnose in
usvajajo nove izkušnje (Oblak Črnič, 2018, str. 38).
Po podatkih poročila 'Internet v vsakdanjem življenju otrok in najstnikov' (Lobe in Muha, 2011)
internet dnevno uporablja 70 odstotkov slovenskih otrok in mladih, večkrat na dan pa nekaj
manj kot polovica, to je 45 odstotkov. Delež uporabnikov interneta se v splošnem povečuje s
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starostjo, dnevna uporaba je največja pri starejših otrocih, starih od 15 do 19 let. V raziskavi
uporabe interneta v vsakdanjem življenju otrok in mladostnikov na vzorcu 691 otrok in mladih
se je pokazalo, da največji delež, to je 45 odstotkov otrok in mladih, na družbenih omrežjih
prebira, kaj počno drugi; komentarje drugim jih piše 38 odstotkov; fotografije drugih pa si
ogleduje dobra tretjina, natančneje 35 odstotkov. Tudi v raziskavi Slovenska mladina
2018/2019 (2019) so mlade spraševali, kako pogosto uporabljajo internet za različne namene,
kar grafično prikazuje Slika 2.3.
Slika 2.3: Kako pogosto mladi uporabljajo internet za različne namene
Pogosto

Včasih

Nikoli

Uporaba družbenih omrežij (Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter,
LinkedIn …)

87

Komunikacija s prijatelji/sorodniki prek klepeta ali aplikacij Skype,
WhatsApp, Viber, Facetime, …

11 2

84

14 2

71

Za šolo, izobraževanje ali delo

24

5

E-pošta

68

29

3

Prenašanje ali poslušanje glasbe

68

29

3

Prebiranje novic v spletu/iskanje informacij

66

29

5

Prenašanje ali gledanje videov ali filmov

61

33

6

Izmenjavanje slik ali video posnetkov

61

35

4

30

Igranje iger
Spletno bančništvo
Spletno nakupovanje
Ocenjevanje izdelkov ali storitev, dajanje povratnih informacij ali
priporočil

33

19

29

13
10

37
52

63
34

24
56

Vir: Slovenska Mladina 2018/2019 (2019).
Večina mladih v Sloveniji (87 %) pogosto uporablja internet za dostop do družbenih omrežij,
kot so Facebook, Instagram, Snapchat, Twitter in Linkedin, včasih jih za to internet uporablja
11 %. Naslednja najpogostejša internetna dejavnost je komunikacija s prijatelji, pogosto z njimi
na spletu komunicira 84 % mladih, včasih 14 %. Na tretjem mestu je uporaba interneta za šolo,
izobraževanje ali delo, pogosto tam podatke išče 71 % vprašanih, včasih pa 24 %. Na četrtem
mestu po pogostosti uporabe interneta sta dostopanje do e-pošte in prenašanje ter poslušanje
glasbe: oboje pogosto počne 68 %, včasih pa 29 % mladih (prav tam). Najpogostejši dejavnosti
mladih na internetu sta torej povezani z dostopom do družbenih omrežij in s komunikacijo, kar

26

pomeni, da so tam dejavni, se odzivajo in povezujejo. Mediji, ki se skušajo približati mladim,
imajo torej platformo, le pravi način nagovarjanja morajo ubrati.
2.4 Participacija mladih na družbenih omrežjih
Od devetdesetih let prejšnjega stoletja so interaktivne digitalne medijske tehnologije odprle
možnosti za novo upovedovanje na treh poglavitnih področjih. Prvič, ustvarile so nove
možnosti za participacijo občinstev; drugič, interaktivni mediji so novim glasovom omogočili,
da so slišani, da prek spleta širijo svoje ideje in zgodbe, z njimi pa dosegajo množično
občinstvo. In tretjič, interaktivni mediji so utrli dostop do nišnega občinstva, kar pomeni, da
komercialni mediji – v iskanju dobička – več ne rabijo nagovarjati vseh, torej širšega občinstva
(Carah in Louw, 2015, str. 50). Informacijsko-komunikacijske tehnologije so oblikovale novo
tehnološko paradigmo, ki je strukturno zarezala v vse pore družbenega življenja. Še vedno
nastajajo termini in neologizmi, ki opisujejo ‘nove’ medije. Izraz ‘novo’ dejansko zajema
načine in navade v konvergenčnem odnosu uporabnik–avtor, kjer vloga obeh sovpada:
bralec/poslušalec/gledalec lahko v trenutku postane avtor in obratno, hkrati pa je še potrošnik.
Je protrošnik, o čemer sta pisali tudi Luthar in Oblak Črnič (2015). To preoblikovano,
transformirano občinstvo na eni strani predstavlja javnost, na drugi potrošništvo (Kalamar,
2016, str. 190–192).
Novo pojmovanje aktivnega občinstva – participativnega uporabnika – ne izvira le iz
akademskih razprav. V nekaterih vidikih se o tem celo več razpravlja v vsakdanjih priljubljenih
tradicionalnih in novih medijih in postavlja navadne ljudi v občinstvo, ki ima lahko moč, da
spreminja svet prek konvergiranih medijev. To so tako imenovani proizvajalci. Posameznik ima
danes mnogo možnosti participacije, a Birdova vseeno izpostavlja, da velika večina ne sodeluje.
Zavzeto spremljajo medijsko posredovano vsebino, se o tem pogovarjajo in razmišljajo, a je
zelo malo mladih participatornih, aktivnih, neposredno vpletenih (Bird, 2011, str. 503–504).
Številni avtorji opozarjajo prav na to, da individualizacijo medijske potrošnje spremlja
pasivizacija. Van Dijck (2009) participacijo opredeljuje s konceptom oziroma pravilom palca,
ki pravi, da bo eden od stotih uporabnikov aktivni ustvarjalec spletne vsebine, deset jih bo
komentiralo, preostalih 89 pa preprosto le spremljalo, torej opazovalo vsebino.
Raziskave participacije na družbenih omrežjih, natančneje na Facebooku, se največkrat
osredotočajo na moč politične mobilizacije. Informacije lahko z deljenjem tam dosežejo tudi
manj angažirane uporabnike ter jih dolgoročno mobilizirajo. Aktivisti Facebook razumejo kot
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organizacijsko orodje, na katerem lahko hitro komunicirajo in koordinirajo svoje operacije
(Casteltrione, 2016, str. 177). Lahko prednosti dostopa in hitrega širjenja informacij na
družbenih omrežjih izkoristi tudi radijska postaja, pa ne zgolj za odjemanje novic, temveč za
interakcijo z uporabniki, celo za participacijo?
Tradicionalni medij mora, da bi mlade nagovoril, okrepiti svojo prisotnost na družbenih
platformah. Facebook, ena najhitreje rastočih platform, omogoča radijskemu občinstvu večjo
interakcijo ter participacijo. Posamezniki tam iščejo izboljšano medijsko izkušnjo, saj lahko
sodelujejo v pogovorih kot aktivno občinstvo. Konvergenca radia z družbenimi omrežji ustvarja
virtualne skupnosti na Facebook straneh radijskih postaj. S podaljšano oziroma poglobljeno
interakcijo nekateri uporabniki ustvarjajo družbeni kapital (McMahon, 2014, str. 665).
V študiji primera radijskih postaj na Irskem je McMahon raziskoval, v kolikšni meri ter na kak
način so radijski delavci in njihovo občinstvo sprejeli Facebook. Raziskava je relevantna, saj je
ena redkih na evropskih tleh, večinoma se te osredotočajo na velik in razpršen ameriški trg.
Prav tako je avtor že na začetku izpostavil, da tri irske radijske postaje z največ všečki na
Facebooku nagovarjajo prav mlade od 15. do 34. leta. To intenzivno počnejo na spletu, saj jim
ne uspeva prek običajnega oddajanja v radijskem etru. Opravil je deset intervjujev z radijskimi
delavci, anketiral 419 poslušalcev oziroma sledilcev in izvedel besedilno analizo Facebook
profilov štirih radijskih postaj, med njimi tudi javnega servisa, RTE 2fm. Primerljiv bi lahko
bil prav z radijsko postajo Val 202, saj je drugi program irskega javnega radia, ki predvaja
novodobno oziroma popularno glasbo, nagovarja pa občinstvo med 20. in 44. letom starosti.
Ker gre za javno postajo z nacionalno pokritostjo, je logično, da so poslušalci manj povezani,
saj so razpršeni. Prav tukaj omenjena radijska postaja prepoznava največjo priložnost na spletu:
povezovanje posameznih poslušalcev prek družbenih platform (prav tam).
Avtor raziskave (McMahon, 2014) je zaključil, da so virtualne skupnosti kljub vsem naporom
radijskih postaj še vedno v povojih, a obstaja verjetnost, da se bodo v prihodnosti res okrepile
oziroma vzpostavile. Skušal je razumeti tudi, ali se lahko na Facebook strani radijske postaje
vzpostavi javna sfera, kot jo je koncipiral Habermas (1989). Predstavljajo te strani odprt prostor,
kjer lahko vznikne racionalna, kritična debata med Facebook uporabniki, ta pa rezultira v
oblikovanju javnega mnenja? Iz besedilne analize in podatkov raziskave bi lahko sklepali, da
na Facebook straneh radijskih postaj obstajajo javne sfere, čeravno uporabniki nekatere vsebine
dojemajo kot neresne oziroma banalne. Morda bi jih lahko opredelili kot mikro javne sfere, ki
jih je definiral Keane (1995), a niso vsi pogoji za nastanek (mikro) javne sfere dovolj
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izkoriščeni, saj uporabniki na Facebook straneh radijskih postaj prvenstveno ne iščejo
priložnosti za kritično razpravo, temveč informacije in zabavo (McMahon, 2014, str. 671).
Družbenega kapitala pri interakciji med aktivnimi uporabniki ni izpostavil le McMahon (2014),
temveč tudi Krolo (2015). Osredotočil se je na prijatelje kot kazalnike strukturnih dimenzij
družbenega kapitala mladih na Hrvaškem. Rezultati so pokazali, da je število prijateljev na
Facebooku pozitivno povezano z internetno posredovanimi participativnimi praksami mladih.
To kaže na dve značilnosti uporabe Facebooka. Prva se nanaša na družbeni aktivizem,
Facebook namreč omogoča bolj fleksibilno obliko družbenega delovanja v primerjavi s
klasično obliko institucionalnega in organizacijskega delovanja. Druga značilnost pa je vloga
Facebooka kot medija, ki povezuje posameznike izven lokalne skupnosti. Obe značilnosti
pojasnjujeta, kako poteka komunikacija, pa tudi, kako se v digitalni družbi akumulira družbeni
kapital (prav tam, str. 145).
Krolo je ugotovil, da se kopičenje znancev in prijateljev ter ustvarjanje neke vrste kontaktnega
repozitorija ne odraža izključno v virtualnem svetu, temveč se prepleta z dejansko resničnostjo.
Civilni aktivizem kot pomembna participativna razsežnost družbenega delovanja je pomembno
povezan z uporabo Facebooka. Omogoča hitro izmenjavo informacij, demokratičnost
komunikacije in možnost svobodnega premikanja fokusa z ene teme na drugo. Odpira prostor
za bolj individualizirano obliko izražanja, ki sicer ni značilna za tradicionalna združenja in
organizacije. Tako se s pomočjo tega družbenega omrežja uresničuje izmenjava informacij tudi
s tistimi, s katerimi nimamo močnih vezih. Ta oblika kopičenja stikov in socialnih povezav
omogoča povezovanje, ki se manifestira v večji udeležbi v civilnih dejavnostih. Krolo
zaključuje, da stiki in prijateljstva na Facebooku – torej družbeni kapital – lahko pospešujejo
ali omogočajo participacijo v družbenih dejavnostih (prav tam, str. 164).
Dejstvo je, da imajo mladi na družbenih omrežjih veliko (virtualnih) prijateljev. Več kot dve
tretjini mladih (67,2 %) ima več kot 200 prijateljev, več kot tretjina pa več kot 500 prijateljev
(Lahe in Cupar, 2019, str. 15–18). Na Facebooku so priložnost za širjenje idej in pridobivanje
(radijskega) občinstva prek participativnih in inkluzivnih spletnih praks. Eden od načinov je
tudi glasovanje v prenosu Facebook Live, deljenje objav s prijatelji, všečkanje in komentiranje.
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2.5 Sinteza
Ugotavljam, da današnje mlade definira posebna medijska kultura. Digitalni domorodci največ
prostega časa namenijo poslušanju glasbe, ki jo poslušajo na zahtevo in to kar v žepu. Sami
izbirajo melodije in vsebine, ki jih pretočijo z različnih platform in jih predvajajo na novih
predvajalnikih. Medijska potrošnja se je drastično spremenila, zdaj poteka sočasna uporaba več
medijev, mladi so tako imenovani protrošniki (Luthar in Oblak Črnič, 2015), ki sočasno z
odjemanjem ustvarjajo.
Po podatkih iz leta 2018 mladi na spletu povprečno porabijo 4,58 ure na dan (Lahe in Cupar,
2019), največkrat dostopajo prek pametnih naprav. Po podatkih raziskave Slovenska mladina
2018/2019 (2019) večina mladih, to je 87 %, internet uporablja za dostop do družbenih omrežij,
tam komunicirajo s prijatelji, se izobražujejo in poslušajo glasbo. Kje je torej radio?
Po internih podatkih je radijska postaja Val 202 med vsemi postajami mreže RTV Slovenija na
tretjem mestu po priljubljenosti, posluša ga 4,9 odstotkov mladih (Mediana, 2019). Ker je
vzorec mladih težko doseči, pa tudi ti podatki niso najbolj zanesljivi, kaj šele spodbudni. Z
naglim upadom mlade publike se sooča tudi BBC, od leta 2010 do 2018 so skupne ure
poslušanja mladih od 15. do 24. leta upadle za 40 odstotkov (Sweney, 2019).
Radio je medij, kjer sta interakcija in reprodukcija, ki sta pomemben del konzumiranja medijev
za današnjo mladino, zelo omejeni. To lahko radijski delavci dosežejo prek družbenih omrežij
z raznimi pozivi, s podaljšano interakcijo. In seveda z vključevanjem mladih protrošnikov v
radijsko produkcijo. Kako jim ponuditi platformo in omogočiti ustvarjanje oddaje na Valu 202,
raziskujem v študiji enoletnega projekta Hej, dj.
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3 ŠTUDIJA PRIMERA: ODDAJA HEJ, DJ NA VALU 202
Oddaja Hej, dj na Valu 202 je bila zastavljena kot enoletni multimedijski projekt, neke vrste
eksperiment, kako mlade vključiti v produkcijo radijske oddaje in pridobiti mlajša občinstva.
Pod vodstvom idejnega vodje Mirka Štularja smo vzpostavili radijski okvir oddaje: voditeljici
sva vodili dialog z mladimi tekmovalci, znotraj oddaje pa so vajeti popolnoma prevzeli oni. V
časovno omejenem terminu so podajali govorno vsebino, sami izbirali in vrteli glasbo. Imeli so
proste roke, da so nagovorili svoje prijatelje, znance in neznance, skratka poslušalce, naj jih
spremljajo, poslušajo ali gledajo ter glasujejo za njihovo uvrstitev v naslednji krog tekmovanja.
V dveh sezonah so se borili za končno nagrado: sezono didžejanja oziroma lastnega ustvarjanja
oddaje na Valu 202. Dogajanje smo z mladimi soustvarjali številni radijski delavci. V stalni
ekipi sva bili voditeljici (Uršula Zaletelj in Maja Stepančič), glasbeni urednik (Jernej Sobočan)
in producent (v prvi sezoni je to vlogo prevzel Mirko Štular, tedanji odgovorni urednik Vala
202, v drugi sezoni pa Nejc Jemec, tedanji jutranji urednik). Z nami so sodelovali še tonski
mojstri, snemalci in spletni redaktor, v za to prirejenem studiu pa se nam je pridružilo občinstvo:
podporniki dveh tekmovalcev vsake oddaje Hej, dj.

3.1 Raziskovalna vprašanja in metodologija
V raziskovanju vzvodov in ciljev vključenosti mladih v produkcijo vsebin za mlade ter
uspešnosti radijske postaje Val 202 bom pod drobnogled vzela enoletni multimedijski projekt
Hej, dj. Osredotočila se bom na radijske produkcijske prakse, mentorstvo in usmerjanje mladih,
na jezikovne izbire in prilagajanje govora formatu ter občinstvu oddaje za mlade. Na prvo
raziskovalno vprašanje, kakšni so mladi v Sloveniji kot medijski potrošniki, sem odgovorila že
v prvem delu naloge, kjer sem predstavila literaturo in podatke o njihovem konzumiranju
medijskih vsebin. V študiji primera projekta Hej, dj bom iskala odgovore na temeljna
raziskovalna vprašanja, ki so ključna za razumevanje konkretnega vključevanja mladih v
radijsko produkcijo oddaje za mlade na javni radijski postaji:
RV 2: Kako so na Valu 202 iskali in nagovarjali mlade ustvarjalce oddaje Hej, dj?
RV 3: Kakšno produkcijsko in mentorsko podporo so na Valu 202 nudili ustvarjalcem
oddaje Hej, dj?
RV 4: Kako so ustvarjalci oddaje Hej, dj doživljali vključenost v oddajo?
RV 5: Katere jezikovne oziroma stilne izbire so zaznamovale jezik v oddaji Hej, dj?

31

Za raziskovanje vključenosti mladih v produkcijo oddaje za mlade Hej, dj na Drugem programu
Radia Slovenija – Vala 202 sem izbrala študijo primera. Raziskovalci jo najpogosteje uvrščajo
med kvalitativne metode raziskovanja, četudi lahko vsebuje nekatere kvantitativne vidike. Za
kvalitativno raziskovanje je značilna interpretativna paradigma: poudarek je na proučevanju
subjektivnih doživetij posameznika in na ugotavljanju pomena, ki ga posameznik pripisuje
posameznim dogodkom, pri čemer niso zanemarjeni niti subjektivni pogledi raziskovalca na
proučevano situacijo (Starman, 2013, str. 68). Četudi je široko uporabljana, pa je premalo
upoštevana. Paradoks je, da študija primera pogosto obstaja v nekem čudnem zavrženem
metodološkem prostoru, saj je ne poznamo in razumemo dovolj (Gerring, 2004, str. 341).
Pomembno je, da jo opredelimo in se izognemo zmedi, ki se običajno ustvari okoli definicije
študije primera. Helen Simons poudarja, da ni le metoda sama po sebi, temveč okvir, ki združuje
različne metode. Tako je oblikovala osrednjo definicijo: “Študija primera je poglobljeno
raziskovanje z mnogih perspektiv glede na kompleksnost in edinstvenost posameznega
projekta, politike, institucije, programa ali sistema v vsakdanjem kontekstu” (prav tam, 2009,
str. 21). Janez Sagadin (1991, str. 31) je zapisal, da lahko s študijo primera intenzivno in
podrobno analiziramo: na primer osebe, skupino oseb, institucijo, probleme, procese ali pojave
znotraj institucije. Ta omogoča poglobljeno analizo vpetosti radijskih delavcev in mladih v
tekmovalno radijsko oddajo. S študijo primera, ki kombinira podatke, pridobljene iz
kvalitativnih in kvantitativnih metod raziskovanja, lahko konkretno preučimo določen projekt
(Yin, 2003, str. 14–16). Vključuje podrobno in poglobljeno raziskovanje primera kot tudi z njim
povezanega konteksta (Creswell, 2009).
Pri študiji primera projekta Hej, dj bom kot soavtorica oddaje izhajala iz opazovanja z odkrito
enoletno udeležbo. Skupaj s produkcijsko ekipo sem leta 2017 pripravljala multimedijski
projekt in bila ena od dveh voditeljic. Zaradi intenzivne vpetosti v produkcijo mi ustvarjanje
oddaje ni tuje, od blizu sem spoznala načine vključevanja mladih v radijsko produkcijo na
Drugem programu Radia Slovenija, Valu 202. Bailey (1994, str. 243–246) je kot prednosti
metode izpostavil, da omogoča opazovanje neverbalnega vedenja, opazovanje naravnega
družbenega okolja in longitudinalno analizo dogajanja. Pomanjkljivosti pa so lahko med
drugim pri nadzoru opazovalca nad dogajanjem, težave s kvantiﬁkacijo in problemi majhnih
vzorcev (prav tam).
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Menim, da mi je opazovanje z udeležbo omogočilo neposreden uvid v idejno zasnovo projekta,
v priprave in končno produkcijo. Zaradi terenskega dela in predhodnega spoznavanja
tekmovalcev, torej mladih didžejev, sem se seznanila tudi z njihovimi prostočasnimi
aktivnostmi ter načinom življenja, šolanja in dela. Pri analizi radijske produkcije takih
razsežnosti: vzporednega oddajanja na več platformah in oddajanju v živo pred živim radijskim
občinstvom, je opazovanje z udeležbo hkrati prednost in slabost. Prednost z vidika dostopa do
informacij in samega soustvarjanja oddaje, poznavanja radijskih procesov in produkcije. Prav
tako nisem imela nobenih težav z izvedbo poglobljenih intervjujev ali dostopa do internih
podatkov o poslušanosti radijske postaje Val 202 ali gledanosti v prenosu 'Facebook Live'.
Slabost opazovanja z udeležbo je vpetost v radijski proces, a nanj gledam s časovno distanco,
opremljena s teoretičnim znanjem ter izsledki intervjujev.
V izogib pristranosti, kljub zasledovanju strogih etičnih meril metode opazovanja z udeležbo,
sem izvedla poglobljene polstrukturirane intervjuje. Poglobljeni intervju je raziskovalna
metoda, ki je namenjena zbiranju podatkov o posameznikovem dojemanju. To se lahko
razlikuje od uradnih izjav in tako ponuja bolj poglobljene informacije (Vobič, 2011, str. 952).
Odgovori tvorijo izhodiščno empirično gradivo za analizo, ki naj bi zasledovalo načelo
pridobivanja celovitih, natančnih, poglobljenih in izčrpnih podatkov, ki odslikavajo realno sliko
proučevanega raziskovalnega problema (Lamut in Macur, 2012, str. 170). Prav med
poglobljenim intervjujem, ki poteka po principih vsakodnevne konverzacije, raziskovalec
odkriva sogovornikova mnenja, ki jih z drugimi načini raziskave ne bi pridobil (Legard in drugi,
2003, str. 138).
Posnela in transkribirala sem štiri intervjuje, vsi so potekali v živo, vsak je trajal približno
30 minut, s predhodnim klepetom za sproščenost nadaljnega posnetega pogovora. Zaradi
boljšega razumevanja voditeljske vloge v radijski oddaji Hej, dj sem intervjuvala sovoditeljico
oddaje Majo Stepančič (Priloga B). Še posebej me je zanimal jezikovni izbor, pomemben za
besedilno analizo; na kak način smo prilagodili siceršnje radijsko upovedovanje in nagovarjanje
občinstva. Nadaljevala sem z vprašanji o tekmovalni zasnovi in izvedbi oddaje Hej, dj, o
participaciji in nagovarjanju mladih ter mentorstvu, torej podpori, ki smo jo nudili mladim
didžejem. Podobna vprašanja sem zastavila glasbenemu uredniku in mentorju Jerneju Sobočanu
(Priloga C), le da sem vključila še vprašanja o idejni zasnovi projekta in produkciji: kako smo
se odločili za dvajset tekmovalcev, katere kriterije smo upoštevali, kako smo jih vsebinsko,
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glasbeno in govorno usmerjali. V intervjuju je odstrl pogled na radijsko vlogo urednika,
mentorja in producenta mladinske oddaje.
Opravila sem tudi poglobljeni intervju s tekmovalcema oddaje, z mladima didžejema. Posnela
sem ju ločeno, da ne bi z odgovori ali odnosom do teme vplivala drug na drugega, a zaradi
enakih vprašanj in preglednosti odgovore transkribirala skupaj (Priloga Č). Prvega didžeja sem
navedla z oznako Didžej A, drugega z oznako Didžej B. Izbrala sem ju, ker sta v oddaji
sodelovala najdlje, prvi se je uvrstil v polfinale in izpadel tik pred finalom, drugi je bil eden od
dveh zmagovalcev in na koncu dobil priložnost ustvarjati avtorsko radijsko oddajo. Didžej A
je bil takratni 20-letni študent, sicer aktiven didžej in organizator raznih dogodkov, Didžej B pa
19-letni srednješolec na prehodu v univerzitetni študjski program, ki se je ukvarjal s številnimi
prostočasnimi dejavnostmi – od športa do glasbe.
Intervju in druge raziskovalne metode mi bodo služile pri raziskovanju in odstiranju različnih
plasti vključevanja mladih v ustvarjanje oddaje za mlade. V četrtem poglavju bom odgovorila
na tri raziskovalna vprašanja. Najprej me bo zanimalo, na kak način smo nagovarjali, poiskali
in spoznali mlade. Opisala bom delo na terenu ter pozivanje k sodelovanju na radiu in družbenih
omrežjih. Kako smo izbrali 20 didžejev in kdo so bili izbranci? Ugotovitve bom predstavila
tudi z grafičnimi prikazi. Ko smo dvajset mladih didžejev povabili k sodelovanju, smo jim
morali zagotoviti primerne pogoje za delo. To je pomenilo premik od klasičnega studijskega
dela k interaktivnemu oddajanju v živo, želeli smo poustvariti klubsko vzdušje. Kako so
prilagoditve doživljaji sami, v intervjuju pojasnjujeta didžeja. Kaj pa naše usmeritve, tako
glasbene kot vsebinske? Mentorstvu bom namenila posebno podpoglavje, vanj pa vključila tudi
povratno informacijo vseh sodelujočih. Na podlagi izčrpne analize bom skupaj s soustvarjalci
(sovoditeljico, mladima tekmovalcema, mentorjem) ocenila, ali je bilo ustvarjanje oddaje
uspešno in kje so bile pomanjkljivosti projekta. Prav tako bom namenila pozornost povratni
informaciji, saj me zanima, v kolikšni meri smo spodbudili tekmovalnost mladih didžejev in
jim omogočili razvijanje lastnega avtorskega stila. So imeli prostor, zadostno svobodo in hkrati
platformo za uspešno ustvarjanje oddaje? Raziskovala bom, kako so mladi dojemali naše
napore, da bi jim čim bolj ustregli in ujeli nišno poslušalstvo, mlade pred radijske sprejemnike
in 'Facebook Live' prenos na družbenem omrežju. Cilj magistrskega dela je celostna analiza
projekta Hej, dj z namenom bolje razumeti mlajše občinstvo in še posebej vključevanje mladih
v konkretno radijsko produkcijo.
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Peto poglavje bo namenjeno empirični besedilni analizi petih scenarijev oddaje Hej, dj.
Besedilna analiza temelji na opisu opaznih stilnih pojavov in jezikovnih prilagoditev.
Pripravljeni govor bom analizirala vsebinsko in stilistično, podala bom primere izrazito
zaznamovanega besedja, rabe tropov in figur. Kakšen je bil jezik voditeljic oddaje za mlade in
kakšen mladih didžejev? So se eni in drugi jezikovno prilagodili? Konkretna analiza bo zajeta
z raziskovalnim vprašanjem, katere jezikovne oziroma stilne izbire so zaznamovale jezik v
oddaji Hej, dj. Na začetku bom predstavila jezikovne in govorne standarde na Drugem
programu Radia Slovenija, nato pa prešla do nagovarjanja mlajšega občinstva. Predvidevam,
da sta se voditeljici jezikovno prilagodili, kar se bo najhitreje pokazalo pri stilno zaznamovanem
besedju. Podrobno bom analizirala tudi rabo tropov in figur. Menim, da so se tudi mladi
tekmovalci govorno prilagodili, saj so nastopali na javnem radiu. O tem bosta pripovedovala
intervjuvana didžeja. V Tabeli 3.1 sem sistematično popisala metode zbiranja podatkov, na
kakšnem vzorcu in v kakšnem časovnem okviru sem odgovarjala na raziskovalna vprašanja v
študiji primera oddaje Hej, dj.
Tabela 3.1: Študija primera oddaje Hej, dj na Valu 202
Raziskovalno

Metoda

vprašanje

zbiranja

Vzorec

Časovna izvedba

podatkov
RV2: Kako so na

Analiza

20 didžejev: zastopanost

Opazovanje z udeležbo

Valu 202 iskali in

podatkov;

tekmovalcev po spolu in

je trajalo od prvega

nagovarjali mlade

opazovanje z

starosti, vpetosti v

spletnega nagovora,

ustvarjalce oddaje

udeležbo;

izobraževalni proces v času

12. decembra 2016, do

Hej, dj?

poglobljeni

oddaje, način preživljanja

zadnje oddaje Hej, dj,

intervju.

prostega časa ter

27. novembra 2017.

prevladujoča glasbena zvrst,
ki so jo poslušali.
Dva radijska
novinarja (Jernej Sobočan in
Maja Stepančič) in dva
tekmovalca.
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Maj 2019, z vsakim
intervjuvancem sem se
sestala posebej in
posnela 30 minut dolg
pogovor.

RV 3: Kakšno

Poglobljeni

Neslučajnostni vzorec: dva

Maj 2019, z vsakim

produkcijsko in

intervju.

radijska novinarja in dva

intervjuvancem sem se

tekmovalca.

sestala posebej in

mentorsko podporo
so na Valu 202

posnela 30 minut dolg

nudili ustvarjalcem

pogovor.

oddaje Hej, dj?
RV 4: Kako so
ustvarjalci oddaje
Hej, dj doživljali
vključenost v
oddajo?
RV 5: Katere

Besedilna

Pet scenarijev oddaje Hej, dj.

Analiza scenarijev

jezikovne oziroma

analiza petih

petih zaporednih oddaj

stilne izbire so

scenarijev

Hej, dj: 18. in 25.

zaznamovale jezik

oddaje

septembra 2017 ter

v oddaji Hej, dj?

Hej, dj;

2., 9. in 16. oktobra

poglobljeni

2017.

intervju.

Dva radijska novinarja in dva

Maj 2019, z vsakim

tekmovalca.

intervjuvancem sem se
sestala posebej in
posnela 30 minut dolg
pogovor.
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4 PROJEKT HEJ, DJ
Socialna psihologinja Mirjana Ule pravi, da se mladi spreminjajo v starostno skupino brez
posebnosti. Večinska družba jih zazna le tedaj, ko se čuti ogroženo ali jih prepozna kot
potencialne potrošnike. Prav tako so postavljeni pred številne protislovne izzive iz 'zunanjega
sveta'. Informacijske tehnologije in mediji ponujajo prvine multikulturnosti in svetovnega
internacionalizma ter mlade obveščajo o novih kulturah in življenjskih stilih, kar po eni strani
razširja njihova obzorja in jih osvobaja nacionalnih ujetosti, po drugi pa zlahka povzroča nove
stiske in negotovosti (Ule, 2007, str. 64–66). Zavedajoč se, kako pomembno je vključevanje
mladih glasov, zamisli in idej v program nacionalnega pomena, smo želeli mladim ustvarjalcem
omogočiti podporo in platformo za izražanje.
Kot je navedeno v Zakonu o Radioteleviziji Slovenija (Zakon o Radioteleviziji Slovenija, 2005,
4. čl.) morajo avtorji zagotavljati kakovostno lastno produkcijo za otroke in mladostnike in
pripravljati kakovostne razvedrilne vsebine za vse starostne skupine. Četudi se kdaj zdi, da sta
zabava in izobraževanje dva nasprotna pola, da je mlade težko nagovarjati prek kakovostnih
vsebin, si mora za to vseeno prizadevati. Evropska radiofuzna zveza (EBU) se sooča z izzivi,
kako uspešno pritegniti mlade z zabavnimi in izobraževalnimi vsebinami. V letnem poročilu za
leto 2016–2017 so v nekaj povedih predstavili pobudo za združevanje urednikov mladinskih
programov na različnih radijskih postajah v Evropi. Na več konvencijah so si izmenjali nasvete,
kako se približati mlademu občinstvu, na medijskih dnevih New Media Day pa razpravljali o
umetni inteligenci in napravah, na katere bi lahko implementirali radio (EBU Annual Report,
2016–2017). To so udejanili leta 2017, ko je Val 202 osvojil razpis in postal prejemnik sredstev
Evropske radiofuzne zveze (EBU) za izvedbo inovativnega, interaktivnega glasbenega
projekta, ki bo dosegel najobčutljivejše in tudi najbolj izmuzljive poslušalce: mlade. Občinstvo,
ki se hitro spreminja in mu tradicionalni mediji preprosto (več) niso dovolj.
V začetku leta 2017 smo pod vodstvom idejnega vodje projekta Mirka Štularja, takratnega
odgovornega urednika Vala 202, zato pripravili načrt iskanja mladih didžejev, starih od 14 do
22 let, s čimer smo želeli zajeti zadnji razred osnovne šole, srednješolce in prve letnike
fakultete. Nagovarjali smo jih po družbenih omrežjih (Facebook, Instagram in Snapchat),
veliko pozornosti pa smo namenili obisku osnovnih in srednjih šol. Tam smo, kot smo zapisali
na plakatih, iskali: najbolj odbitega didžeja na šoli, ki raztura muziko. Iskali smo mlade, ki
'furajo šolski radio', 'rolajo' na zabavah, prireditvah ali v klubih.
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Slika 4.1: Plakat s pozivom k prijavi k ustvarjanju radijske oddaje Hej, dj

Vir: Val 202 (2017).
V želji po neposrednem nagovoru, ki ne bo izhajal iz pozicije moči odraslih, smo mladim
obljubili aktivno soustvarjanje in produkcijo mladinske oddaje. Projekt je pomenil pomemben
premik od fascinacije s tehnologijo k sami vsebini za mlade, ki so jo ustvarjali mladi. Oddaja
je temeljila na novih medijih – nagovarjanju prek družbenih omrežij in na tekmovalnem naboju,
glasovanju na Facebooku v realnem času. Vse to z neposrednim prenosom po radiu in s
končnim ciljem izbrati mladega radijskega didžeja, ki bo iz soustvarjalca oddaje postal avtor
svoje lastne oddaje. Želeli smo motivirati mlade, da namenijo svoj čas in trud soustvarjanju
oddaje za vrstnike in širše občinstvo. Načrtovali smo enoletni multimedijski projekt, razdeljen
v dve sezoni, oddajali smo vsak ponedeljek ob 20. uri. V prvi sezoni je imel vsak tekmovalec
na voljo osemminutni didžejski set, nato še dvominutnega, oba je moral izkoristiti. V drugi
sezoni smo ta čas podaljšali: izkazali so se lahko v desetminutnem didžejskem setu, ki mu je
sledil dvominutni. To je bila neke vrste oddaja znotraj oddaje, v tem času so mladi vrteli svojo
glasbo in jo pospremili s svojimi govornimi vložki. Pripovedovali so o sebi, glasbi, izvajalcih
in hkrati pozivali poslušalce, naj glasujejo v prenosu na Facebooku. Preostali čas smo klepetali,
se odzivali in poročali o glasovanju, mlade pa spodbujali, da so delili svoje mnenje. V studiu
so bili tudi podporniki in prijatelji, ki so bili pozvani h komentiranju, slišalo se je tudi njihove
glasove. Upoštevali smo torej vodilo, da mora močno radijsko sporočilo, ki je privlačno in
zanimivo za poslušalca, vključevati številne ustvarjalce. Glasovno se morajo pojavljati različni
sogovorniki, posebni intervjuvanci ali komentatorji. Interpretacija lahko zahteva dodatne
zvočne učinke ali glasbene kompilacije (McLeish, 2005, str. 278).
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Multimedijski projekt je bil torej zelo interaktiven in inkluziven. Tabela 4.1 prikazuje prerez
strukture druge sezone oddaje Hej, dj.
Tabela 4.1: Struktura oddaje Hej, dj
Scenosled oddaje Hej, dj

Nastopajoči/izvajalec

Uvodna skladba

Nipke (posnetek skladbe)

Uvodni pozdrav in nagovor poslušalcev

Voditeljici

Predstavitev didžejev A in B

Voditeljici

Nagovor in vprašanje za vsakega didžeja

Voditeljici in didžeja

Poziv gledalcem in poslušalcem, naj glasujejo za svojega Voditeljici
favorita v prenosu Facebook Live
Klepet z didžejema

Voditeljici in didžeja

Napoved prvega 10-minutnega didžejskega seta

Voditeljici

Desetminutni didžejski set

DIDŽEJ A

Pogovor s prijatelji in podporniki, poziv h glasovanju

Voditeljici in podporniki
DIDŽEJA A

Napoved drugega 10-minutnega didžejskega seta

Voditeljici

Desetminutni didžejski set

DIDŽEJ B

Pogovor s prijatelji in podporniki, poziv h glasovanju

Voditeljici in podporniki
DIDŽEJA B

Komentar in analiza gostujočega didžeja

Voditeljici in gostujoči didžej

Pregled glasov: kateri didžej vodi in kateri zaostaja

Voditeljici

Klepet o aktualni tematiki (košarka, volitve, izobraževanje ...) Voditeljici in didžeja
Napoved prvega 2-minutnega didžejskega seta
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Voditeljici

Dvominutni didžejski set

DIDŽEJ A

Napoved drugega 2-minutnega didžejskega seta

Voditeljici

Dvominutni didžejski set

DIDŽEJ A

Poziv h glasovanju

Voditeljici

Klepet z didžejema

Voditeljici in didžeja

Vabilo k spremljanju zgodb na Snapchatu/Instagramu in Voditeljici
pregled glasovanja
Zadnja minuta za zadnje besede didžejev

Didžeja

Razglasitev zmagovalca

Voditeljici

Klepet s prijatelji, z zmagovalcem in poražencem

Voditeljici, didžeja,
podporniki

Slovo in poziv, naj ostanejo na Valu 202 in spremljajo Hej, dj Voditeljici
tudi prihodnjič

Kot pravita Carah in Louw, medijskih teksti niso več ločeni nizi pomenov, proizvedeni in
posredovani občinstvom, da jih dekodirajo, temveč jih interaktivni mediji nenehno vključujejo
v produkcijo teksta, ta pa vse bolj opazujejo samega sebe med participacijo (Carah in Louw,
2015, str. 235). V predhodni analizi dostopne literature in raziskav smo ugotovili, da mladi
praktično odraščajo ob komunikaciji s pomočjo novih medijev in družbenih omrežij. Prav zato
smo se odločili, da jih tam prvič nagovorimo, vsebino pa – vzporedno z radijsko – ustvarjamo
na družbenih platformah Facebook, Snapchat in Instagram. Temu primerne so bile grafike za
družbena omrežja, kar je razvidno iz spodnje slike (Slika 4.2).
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Slika 4.2: Grafična podoba oddaje Hej, dj na družbenih platformah

Vir: Val 202 (2017).
Grafike oddaje Hej, dj so bile mladostne, igrive in barvite, izjemoma neskladne s pisavo in
celostno grafično podobo RTV Slovenija (kjer prevladujeta modra in bela barva) oziroma Vala
202 (kjer prevladujejo črna, bela in rdeča barva). Nagovarjali smo mlajše občinstvo, prvič smo
usmerjeno prodrli na družbene platforme. Kot pravi producent, mentor in glasbeni urednik
Jernej Sobočan (osebni intervju, 2019, maj)2, je pri projektu Hej, dj šlo za eksperiment
stapljanja različnih starostnih skupin in platform.
Če pogledaš podatke o poslušanosti med mladimi v starostni skupini od 15 do 24 let, je pač
radio zelo, zelo ... daleč. Mladi ga takorekoč ne zaznavajo, če pa že, pa večinoma komercialne
radijske postaje, ki so bolj specializirane za neko trendovsko glasbo. To je bil torej edini način,
da pridemo do mladih: družbena omrežja. Snapchat je bil leta 2017, ko smo začeli razmišljati
o tem, priljubljen. Ponujal je več kot Facebook ali Twitter. /.../ Bil je orodje, na katerem so
takrat 'viseli' mladi in prek katerega smo – vsaj tako smo mislili – dokaj zlahka prišli do njih.
/…/ Glavna prednost Facebooka pa je bil takrat prenos v živo, Facebook Live. Neposredni
prenos videa, ki smo ga tudi izkoristili za tekmovalni moment: glasovanje z všečki. To se je
na koncu izkazalo za zelo, zelo, zelo, zelo zmagovito potezo.

Izhodiščna ideja projekta Hej, dj je bila poiskati zanimive, medijsko še neizpostavljene mlade,
ki imajo radi glasbo, jo poslušajo in vrtijo, celo ustvarjajo. A ne le to, želeli smo privabiti
zgovorne radijske didžeje, take, ki imajo svoje mnenje in izraz. Posameznike, ki si bodo drznili

2

Transkript intervjuja je na voljo v prilogi C.
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prevzeti vajeti in ustvarjati program kot bi bil njihov, kot bi oddajali za svoje prijatelje, sošolce,
znance. Za to smo morali na teren, prodreti na družbena omrežja, prilagoditi običajne radijske
produkcijske prakse, studio in svojo govorico. Ali nam je uspelo in kaj bi lahko izboljšali, v
nadaljevanju preverjam tudi s poglobljenimi intervjuji in besedilno analizo.

4.1 Nagovarjanje in iskanje mladih ustvarjalcev
S poznavanjem statistike spremljanja medijev, natančneje radia in uporabe družbenih omrežij
med mladimi, smo se lotili nagovarjanja mladih ustvarjalcev. Najprej s spoznavanjem
srednješolcev, najširše starostne skupine, ki smo jo zajeli. Pri iskanju mladih med 14. in
22. letom smo želeli dati priložnost osnovnošolcem zadnjih razredov tretje triade, torej na
prehodu v srednjo šolo, srednješolcem in študentom prvih letnikov fakultete. Na teren sva se
odpravili obe voditeljici, najprej v okoliške ljubljanske šole: na Gimnazijo Vič, Ekonomsko
šolo Ljubljana in Gimnazijo Ledina, na mariborsko Prvo in II. gimnazijo. Ostale šole smo
nagovarjali prek elektronskih sporočil in mladih ambasadorjev, torej tistih, ki so se na šoli
ukvarjali z zanimivimi dejavnostmi, na primer s šolskim radiem, gledališčem, glasbenimi
dejavnostmi ipd. Iskali smo jih po mladinskih centrih in študentskih klubih, nagovarjali pa tudi
prek 'njihovih platform', s poudarkom na Snapchatu in Facebooku, v drugi sezoni še na
Instagramu.
4.1.1 Teren
Terensko delo je pomenilo predhodno nagovarjanje (klici, dopisovanje prek elektronske pošte)
ravnateljev in učiteljev srednje šole, naj razmislijo in poiščejo zainteresirane učence za delo
radijskega didžeja. Aktivno so jih iskali učitelji glasbe, razredniki in drugi delavci, nato smo
mlade povabili na informativni sestanek. Z izbranimi učenci, takimi, ki so aktivni, ustvarjalni
in zainteresirani za šolski radio ali glasbo nasploh, smo se družili in spoznali na njihovi šoli. Na
prvem srečanju so se že lahko preizkusili v snemanju Snapchat zgodbe, v kateri so predstavili
sebe, svojo šolo ali šolski radio. Začetni poziv je bil preprost: “Si DJ? Bi bil DJ? Boš DJ?
Iščemo bodoče didžeje. Preizkusi se in postani pravi radijski didžej!” Na šoli sva spoznali
njihove interese in govorico, tudi zato smo prilagodili svojo govorico. Spletni poziv k prijavi je
bil naslednji (Val 202, 2017):
Kaj se ti rola v glavi!? Muzika? Bi rolal/-a? Najbolj hud didžej bo na Valu 202 rolal samostojno
– vso sezono! To ni radijska oddaja, ni glasbeni dogodek, ne bitka talentov in ne žur. Ampak
mi hočemo, da bi bil – hud žur pred mikrofonom! In tekma didžejev in feni in top muzika in
tudi radijska oddaja. In ful zgodb, zgodb na Snapchatu in takih zgodb, pač, ker bo dogajalo. A
42

štekaš?! Tudi če ne, a rolaš? Muziko! A štekaš muziko? Nas že zanimaš! Te zanima? Ali pa
imaš frenda, ki bi ga zanimalo … Zmaga. Ampak počasi. Za zdaj želimo vedeti samo, da te
zanima. Vsi, ki ste prav mladi, boste v izboru. Te obvestimo. Čakamo na tvojo: top playlisto
(YouTube), top Snapchat zgodbo, v kateri se boš predstavil na najbolj svoj, odbit, glasbeni
način in nas prepričal, da ti muzika čisto zares dogaja – znajdi se, vključi bende & frende, kar
koli!

Poleg nagovarjanja prosvetnih delavcev smo vest o oddaji razširili med uveljavljene didžeje,
nagovorili glasbene šole in zbore, pa tudi organizatorje raznih koncertnih dogodkov. Želeli smo
pridobiti kar se da zanimive posameznike, pripravljene na delo in ustvarjanje radijske oddaje
Hej, dj. Že od začetka multimedijskega projekta smo poudarjali, da se bomo učili drug od
drugega. Mladim smo obljubili dostop do platform (radio, družbena omrežja) in našega znanja,
prevladovala je izobraževalna nota. Počasi smo jih spoznavali in vpeljevali v delo spletnega
redaktorja, producenta, nato voditelja oziroma didžeja. Vključevanje mladih v radijsko
produkcijo je potekalo na več nivojih: ko smo izbrali 20 didžejev, smo jih seznanili z radijskimi
prostori in produkcijo, jim poslali smernice in navodila za pripravo. Nato smo se ponovno
podali na teren: jih obiskali doma ali se z njimi sestali v šoli. Tam smo spoznali njihove družine,
prijatelje, celo hišne ljubljence, razkazali so nam svojo didžejsko opremo, najljubše
računalniške igre ali nogometno igrišče v bližini doma. Spustili so nas bližje k sebi in nam
predstavili svoje poglede na glasbo, kako preživljajo prosti čas in katere vrednote so jim zares
pomembne.

4.1.2 Pogoji sodelovanja
Po uvodnem terenskem spoznavanju na šolah smo v alinejah, objavljenih na spletni strani
Vala 202, na kratko predstavili pogoje sodelovanja za vse tiste, ki jih je prijava k projektu zares
zanimala. Iskali smo didžeja ali didžejko “od 14 do 22 let, nekoga, ki ima rad glasbo, je že od
blizu videl videl mikrofon ali še ne, ima rad šolski radio ali pa tudi ne” (Val 202, 2017).
Vsi, ki so se želeli prijaviti, so morali izpolniti obrazec in potrditi dane pogoje, v obrazcu pa
med drugim zapisati, katera družbena omrežja uporabljajo, kaj počnejo v prostem času in
kakšno glasbo poslušajo. Prav ta je bila ključna, ko smo se spraševali, kaj je mladim skupnega,
kaj jih pritegne in zakaj bi se bili pripravljeni izpostaviti v ne nujno poznanem medijskem svetu,
na radiu, ki deluje v javnem in ne komercialnem interesu.
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4.1.3 Nagovarjanje mladih z različnimi glasbenimi žanri
Glasba je nedvomno eden pomembnejših gradnikov identitete mladih po svetu. Vsaka skladba
ima svoj pomen za poslušalca, kar pomeni, da je odlično komunikacijsko sredstvo medkulturne
raznolikosti in ponuja razpravo o vrednotah (Naterer in De Bruyckere, 2018, str. 103).
Glasba je predmet osebnega okusa, zato nismo pričakovali, da bodo mladi tvorili homogeno
skupino posameznikov s poenotenim glasbenim okusom. Nagovarjali smo jih z vsemi žanri,
želeli smo dati priložnost vsem, ki imajo pozitiven odnos do ustvarjanja glasbe. “Metalci, pevci
in didžeji …,” smo pozivali mlade k prijavi (Val 202, 2017). Pričakovali smo, da bomo našli
didžeje različnih glasbenih zvrsti, da pa se bodo tisti s skupnimi interesi v glasbi bolj povezali
med sabo.
Tudi Laughley piše, da glasba predstavlja posameznikove vrednote in okus, mlade s podobnim
okusom pa povezuje v posebno mrežo, tvori odnos. Ohranja in vzpostavlja družbene in kulturne
silnice identifikacije in reprezentacije v življenju praktično vseh mladih, pa če jim je to všeč ali
ne. Ocenjuje, da lahko različne zvrsti, dostopne v multimedijskem in javnem kontekstu,
zmanjšajo heterogene družbenokulturne identitete (Laughey, 2006, str. 2–3).
Kako povezati mlade različnih starosti, ozadij in glasbenih preferenc, je zanimalo tudi nas na
Valu 202. Izhodiščna točka in gradnik oddaje je bila glasba, pravi mentor Jernej Sobočan
(osebni intervju, 2019, maj).
Brez dobre glasbe ni dobrega radia. Najlažje prideš do mladih prek dobre glasbe. Se pravi, da
jim ponudiš to, kar oni zdaj poslušajo. Če to slišijo na Valu 202 pri petnajstih, se bodo mogoče
spomnili, ko sem bil 15 star, zdaj sem pa 29, sem na Valu 202 vedno slišal najboljšo glasbo.
Šlo je tudi za prepoznavanje in utrjevanje zavedanja o znamki, če uporabim te oglaševalske
izraze. Se pravi za širjenje Vala 202 med mlado publiko, zavedanja, da Val 202 obstaja. Ti
ljudje bodo odrasli in upam, postali naši poslušalci potezo.

Kot pionirji mladinske oddaje, ki se snema v živo in jo (so)ustvarjajo mladi, tako govorno kot
glasbeno, smo želeli povezati mlade z različnim, a tudi podobnim okusom, prepričanji, interesi.
Naš cilj je bil pritegniti čim več mladih poslušalcev, hkrati pa jih spodbuditi h glasovanju,
komentiranju in razmisleku o različnih tematikah. V sporočilu pri prijavi smo zapisali še kratka
navodila oziroma pravila tekmovanja: “V vsaki oddaji se bosta v studiu spopadla dva didžeja,
in to pred svojimi najboljšimi frendi, sošolci in feni. Zmagovalca bomo dobili z glasovanjem
na Facebook Live. Uvrstil se bo v jesenski drugi krog in tako naprej do finala konec novembra.
Končni zmagovalec, torej najbolj hud didžej na svetu, bo na Valu 202 lahko rolal samostojno
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– vso sezono. Vse velja za punce in fante. Prva oddaja Hej, DJ! bo 6. marca. Komaj čakamo!”
(Val 202, 2017).
Vse to z enim ciljem: pridobiti mlajša občinstva, jih pritegniti k poslušanju in soustvarjanju,
celo k odločanju.

4.2 Vključevanje širšega mlajšega občinstva
Participacija je tista, ki jo – tako so povedali mladi – pogrešajo pri tradicionalnih medijih.
Občutek imajo, da jih nagovarjajo odrasli, ne da bi jim v resnici dali besedo. Mi smo se odločili,
da jih aktivno vključimo v produkcijo oddaje za mlade, da jim prepustimo govorno in glasbeno
vsebino znotraj časovno omejenega okvira oddaje Hej, dj. V tem času so lahko mladi didžeji
počeli, kar so želeli, govorili, kar se jim je zdelo vredno posredovati poslušalcem. A vendar
nismo želeli, da so slišani in vključeni le izbranci, temveč širše občinstvo. Facebook ima izreden
povezovalni potencial, medijske vsebine pa možnost hitrega širjenja in doseganja množic. Kot
je razvidno iz teoretskega uvoda o prisotnosti mladih na družbenih omrežjih in njihovem krogu
(virtualnih) prijateljev, se prav tam povezujejo, delijo in pridobivajo različne informacije.
Komentirajo, zapisujejo, všečkajo. To smo jim pri projektu Hej, dj omogočili z glasovanjem in
komentiranjem prenosa 'Facebook Live'. Mladi didžeji so v vsakem radijskem in spletnem
videoprenosu neznance, znance, prijatelje in ljubitelje podobne glasbe pozivali, naj glasujejo
za njih. Občinstvo (gledalci in poslušalci) so tako z všečkanjem (z všečkom WOW ali HAHA)
participirali pri odločanju, kdo od dveh didžejev si zasluži napredovati v naslednji krog
tekmovanja, kdo naj torej na koncu postane radijski didžej v pravem pomenu: producent, ki bo
vrtel glasbo in jo povezoval z govornimi vložki.
Niso pa sodelovali le na družbenem omrežju, temveč tudi v živo. Mlade smo pozivali, naj se
nam pridružijo v studiu, tekmovalca pa sta na snemanje vsake oddaje povabila svoje občinstvo:
podpornike in prijatelje. Ti so stali za njunima didžejskima pultoma in ju spodbujali z vzkliki,
navijanjem, rekviziti in plesom. S seboj so prinesli žvižgalke in sončna očala, nekateri so
poskrbeli še za maskote: tako je v studiu 13 plesal tudi velik plastični dinozaver, v katerega se
je oblekel nek didžejev podpornik. Prijatelji so poskrbeli za radijski žur, ki je bil slišan v etru
Vala 202 in viden v prenosu 'Facebook Live'. V pogovornem delu oddaje so lahko prijatelji in
podporniki podali svoje mnenje, pokomentirali glasbeni izbor in pozvali druge, naj podprejo
svojega favorita.
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4.3 Izbor didžejev za ustvarjanje oddaje Hej, dj
V dvaindvajsetih tekmovalnih oddajah, razdeljenih v dve sezoni, se je predstavilo dvajset
didžejev, ki jih je izbrala sedemčlanska žirija iz različnih kulturnih institucij in festivalskih
odborov, med njimi so bili tudi naši hišni radijci. Izbrancem smo obljubili, da jih bomo
pripravili na oddajo in jih priskrbeli vse potrebno za glasbeno radijsko zabavo. Pri odločanju,
koga vključiti v oddajo, smo se osredotočili predvsem na njihovo izvirnost in izbor glasbe,
zanimalo nas je tudi, kaj počnejo v prostem času, katero šolo obiskujejo, kaj si želijo početi
pozneje v življenju. Prednost so imeli tisti, ki so bili aktivni v šolskih in obšolskih dejavnosti
ter na družbenih omrežjih. V končnem naboru sta bili dve dekleti in osemnajst fantov, najmlajši
tekmovalec je imel 14 let, najstarejši 22 (glej Slika 4.3).
Slika 4.3: Spol in starost sodelujočih didžejev v oddaji Hej, dj na Valu 202
14-16 let

17-19 let

20-22 let

Ženske
10%
35%

25%

Moški
90%
40%

Največ didžejev je bilo starih od 17 do 19 let, to je osem tekmovalcev, sledila je starostna
skupina od 20 do 22 let, teh je bilo sedem. Najmlajših, starih od 14 do 16 let, torej na prehodu
iz osnovne v srednjo šolo, pa je bilo najmanj, le pet. Očitno smo torej zajeli največ dijakov in
študentov, nekateri med njimi so bili že zaposleni. Slika 4.4 ponazarja, v kateri izobraževalni
proces oziroma institucijo so bili vpeti didžeji pri prijavi oziroma v prvi sezoni oddaje Hej, dj.
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Slika 4.4: Vključenost didžejev v izobraževanje v terminu prve sezone oddaje Hej, dj
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Največ didžejev se je v času prve sezone izobraževalo na fakulteti, šest jih je imelo status
študenta. Pet je bilo dijakov v poklicnem izobraževanju različnih strokovnih smeri: ekonomist,
avtomehanik, tehnik računalništva. Tekmovali so tudi štirje gimnazijci in trije osnovnošolci.
Dva didžeja sta bila že zaposlena, eden je opravljal poklic vodovodarja, ena od dveh sodelujočih
deklet pa je delala kot maserka in inštruktorica bordanja.
Zanimalo nas je tudi, kaj počnejo v prostem času. Obe izbrani dekleti sta vrteli in producirali
glasbo, ena od njiju je v prostem času tudi pela in igrala v glasbeni zasedbi. Presenetilo nas je,
da je večina vlogo radijskega didžeja razumela kot nekoga, ki zna tudi ustvarjati glasbo oziroma
jo med sabo prepletati, smiselno združevati in opremljati z zvočnimi efekti. Med dvajsetimi
izbranci tako le eden v resnici ni produciral glasbe, temveč jo je le predvajal. Večini je bila torej
skupna glasbena produkcija na različnih nivojih poznavanja in obvladovanja. Ko smo
pregledovali prijavnice, smo spoznali, da so si kandidati precej različni, kot pripoveduje
voditeljica oddaje (Stepančič, osebni intervju, 2019, maj)3.
Dobili smo rock, pop, tehno, dobili smo Prodigy, rap, dobili smo vse. Imeli smo producenta,
nekoga, ki sploh ne zna vrteti glasbe, ki ne pozna prehodov, programov; do takih, ki so imeli
že vso opremo, da bi lahko kar takoj vrteli v klubu. Dobili smo res heterogeno skupino, kar je
bilo za nas veliko presenečenje. Nismo vedeli, v kaj točno se podajamo, ko smo šli s projektom
na splet, ko smo ga promovirali na vseh možnih kanalih Vala 202. Nismo si točno predstavljali,
kakšen bo nabor ljudi, a mislim, da je bilo to samo pozitivno za oddajo. /.../ Tudi interesi so
bili čisto drugačni, izražanje.
3

Transkript intervjuja je na voljo v prilogi B.
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Nekdo je bil čisto političen, včasih nekorekten, nekateri pa so bili popolnoma vezani na to
svojo tematiko, 'špuro', ki so jo peljali v Hej, dj in se niso odmikali od tega.

Njihovi interesi so bili različni, a jih kljub temu lahko razvrstimo v tri kategorije preživljanja
največjega dela prostega časa izbranih didžejev (glej Slika 4.5).
Slika 4.5: Način preživljanja največjega dela prostega časa izbranih didžejev

25%
Produkcija, ustvarjanje in
predvajanje glasbe
Petje, igranje inštrumenta ali
računalniških iger
55%
20%

Spremlja šport ali se z njim
ukvarja

Produkcija, ustvarjanje in predvajanje glasbe pričakovano predstavljajo največji delež prostega
časa za največ didžejev, kar enajst jih temu nameni največ časa. Pet se jih ukvarja s športom ali
ga redno spremlja (košarka, hokej, nogomet), štirje didžeji pa igrajo inštrument (kitara, klavir,
saksofon), pojejo ali igrajo računalniške igre. Soustvarjalci oddaje Hej, dj so se razlikovali po
starosti in spolu, izobrazbi, interesih in glasbenem žanru, ki so ga predvajali, ustvarjali oziroma
poslušali. Kljub temu je bil prevladujoči glasbeni žanr house, takoj za tem pa edm – electronic
dance music oziroma elektronska plesna glasba (glej Slika 4.6).
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Slika 4.6: Prevladujoča glasbena zvrst, ki so jo poslušali in predvajali didžeji v oddaji Hej, dj
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Prevladujoči žanr house, ki ga je vrtelo osem tekmovalcev, se je v svojih prvinah zelo
razlikoval. Didžeji so vrteli različne podzvrsti: deep, progressive ali electro house. Enako velja
za elektronsko plesno glasbo, ki je sledila po priljubljenosti. Pet didžejev je vrtelo vse od
komercialne do alternativne elektronske plesne glasbe. Tehno navdušenci so bili trije, hip hop,
rap ali R&B pa sta vrtela le dva tekmovalca, to velja tudi za rock in druge alternativne zvrsti.
Tudi vzorčenje glasbe se je med izbranimi didžeji močno razlikovalo. Glasbeni urednik Jernej
Sobočan pravi, da je pričakoval še bolj raznolik nabor didžejev, a se je ta s samim imenom
oddaje že na začetku skrčil. Večina prijavljenih posameznikov je namreč razumela, da iščemo
le klubske didžeje. “Je pa bil nabor mladih znotraj teh, ki smo jih izbrali, vseeno zelo pester.
Starostne razlike so prišle do izraza, tisti, ki so bili starejši, torej 21, 22 let, so imeli že bolj
izoblikovan glasbeni okus, so razmišljali malce širše. Mlajši tekmovalci ... Pri njih pa se je
videlo, da so še zelo, zelo omejeni z določeno sceno, najsi bo house, edm, trance, dance”
(Sobočan, osebni intervju, 2019, maj).
V oddaji Hej, dj smo zato uresničili tudi izobraževalno vlogo nacionalnega radia, mladim smo
nudili podporo in mentorstvo ter jim predstavili novo glasbo. Iskali smo bodoče radijce, ki se
ne bojijo nastopanja, povedati svojega mnenja in ustvarjati/predvajati glasbe, v katero
verjamejo, vse to pa razumeti kot zabavo, celo klubsko izkušnjo.
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4.4 Produkcijske prilagoditve
Radijska postaja javnega pomena Val 202 je morala svoje običajno studijsko oddajanje
prilagoditi mlajšemu občinstvu, obljubili smo jim klubsko zabavo. Tudi zato smo dogajanje iz
studia Vala 202 preselili v večji glasbeni studio (Studio 13) in ga opremili z barvnimi lučmi in
rekviziti. Tekmovalcem smo zagotovili didžejske pulte – privzdignjene mize s površino za
mešalko, računalnik in druge rekvizite. Studio smo okrasili in po stenah izobesili plakate Vala
202 in projekta Hej, dj. Želeli smo ustvariti posebno neformalno vzdušje ali kot klubsko ozračje
opisuje Bennett: “Ustvarjeno okolje za izražanje pripadnosti, ki temelji na zabavi, sprostitvi in
užitku. Klub je tako lahko prostor za udejanjanje ene od številnih oblik neo-plemenske
skupnosti” (Bennett, 2001, str. 128). Je pa plesišče tudi zelo individualna izbira, posameznik se
odloči, kje in na kakšno glasbo bo plesal, še dodaja avtor (prav tam). Tudi zato je vsak
tekmovalec na snemanje oddaje povabil podporno skupino prijateljev, ki so plesali na njegove
didžejske sete, navijali in ga spodbujali. V kolikšni meri nam je uspelo zagotoviti klubsko
prizorišče, razmišlja sodelujoči didžej (Didžej A, osebni intervju, 2019, maj)4.
Situacija je taka, itak, saj veš ... Sem navajen, da mora biti vse na glas. Smo kar vsi didžeji …
Edino, kar nas je motilo, je bilo to, da je bilo v studiu pretiho. Če pa to izvzamem, bi rekel, da
je bilo super. Nimam kaj reči, ideja in izvedba sta mi bili zelo všeč, ker je na precej
humoristični način prikazana klubska scena in neko dogajanje za mlade. 'Filing' pa ... Ne
morem govoriti o klubskem prizorišču, ker je bilo tekmovanje. Zame je klub nekaj, kamor se
grem 'ventilirat', kar mi po celem tednu dela predstavlja samoočiščenje, dam vse, kar sem čez
teden nabral, ven. Bi pa rekel, da vam je uspelo v res dobri meri: ambientalna luč, ono, tretje
... Pa že sama muzika. Mene je kar precej potegnilo noter, nekajkrat sem odplaval, kar se – če
gledam za nazaj kak posnetek – tudi vidi, da me je odneslo. Nisem imel nekih težav, da se ne
bi našel, da bi rekel, da ni bilo klubsko prizorišče. Prej je bila neka izkušnja, kjer bi lahko
govoril o klubskem delu.

Z njim se pri nekaterih poudarkih strinja tudi sotekmovalec (Didžej B, osebni intervju, 2019,
maj)5.
Delno ja. Ni bil ravno Cirkus (klub) v studiu, ne. Čeprav, ko je bila oddaja za 'lucky loserje'
(srečne poražence), smo bili v enem drugem studiu, ne spomnim se točno številke … Tam se
mi je pa zdelo super, tudi ozvočenje je bilo bolj na glas. Mogoče je prav to manjkalo, ker smo
skakali kot opice, muzika je bila pa precej tiho ... Lučke so bile 'dost' v redu, pa tudi mizice za
postavljat opremo. Da so bili prijatelji zraven je bilo pa tudi 'good', ker bi bilo malo čudno, da
bi mi tam sami plesali.

4
5

Transkript intervjuja je na voljo v prilogi Č.
Transkript intervjuja je na voljo v prilogi Č.
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Ko smo izbrali didžeje, vzpostavili prostor oddajanja in začeli z radijsko produkcijo, se je
izkazalo, kako pomembno je, da imajo mladi svobodo, da so slišani. Mentorstvo je pomenilo
tudi skrb in posluh za njihove ideje.

4.5 Mentorstvo in ustvarjanje oddaje
Mentorstvo je tipično opredeljeno kot odnos med mentorjem in njegovim varovancem oziroma
inštruirancem. Mentor je odrasel posameznik, ki ni starš ali skrbnik varovanca in za to ni
formalno usposobljen (na primer ni terapevt). Če govorimo o mladem mentorju, mora ta biti še
vedno starejši od varovanca. V tem razmerju je po navadi tudi čustvena povezava, ključno pa
je, da mentor nudi podporo in pomoč varovancu, pri tem pa ga usmerja pri njegovemu početju.
Mentorstvo je običajno predmet daljšega časovnega obdobja in ni le prehodno (Dubois in
Karcher, 2014, str. 4). Opredeljujemo ga tudi kot hibrid oziroma preplet horizontalnih in
vertikalnih odnosov. Pri dimenziji moči ima mentor avtoritarno vlogo, kar pomeni, da je
odgovoren za odnos z varovancem, a tudi v horizontalni dimenziji odnos ni egalitaren, kot je
pri prijateljstvu (Keller in Pryce, 2010, str. 33–50). Ključno je torej iskanje in vzpostavljanje
ravnovesja.
V enem novejših znanstvenih člankov o formalnih mentorskih odnosih z najstniki se
raziskovalci ukvarjajo s samorazkrivanjem mentorjev. Mentorji imajo unikatno vlogo, ki
povezuje elemente starševstva, prijateljstva, učenja in vzgajanja (Dutton in drugi, 2019,
str. 946), odnos pa vzpostavljajo tudi s samorazkrivanjem, torej deljenjem svojih izkustev,
spominov, vrednot, življenjskih spoznanj. V vprašalniku so mentorji izrazili, da se s svojimi
mladimi inštruiranci največkrat pogovarjajo o šoli in prostem času. Taka samorazkritja oziroma
deljenje informacij o zasebnem življenju mentorja so značilna za začetne faze odnosa z
varovancem, saj se takrat šele spoznavajo. Te tematike so morda resda površinske, a so
pomemben temelj za nadaljnji razvoj odnosa (prav tam, str. 956). Pri nadaljnjih pogovorih pa
se mora mentor zavedati tudi razlik z varovanci, ki lahko pomenijo zmanjšanje občutka
povezanosti, tako se mora v določenih primerih izogibati nekaterih tematik: na primer razlik v
kulturi ali verovanju. Čeprav so mentorji samorazkrivanje večinoma opisovali kot pozitivno
izkušnjo, ki jih je povezala, so imeli nekatere pomisleke: zamegli lahko mejo med
profesionalizmom in zasebnim. Mentorji so odrasli v poziciji moči, ki jim je zaupana naloga
usmerjanja mladih, ohranjanje profesionalnih standardov je tako zanje imperativ (prav tam,
str. 957).
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Mentorstvo lahko poteka na več ravneh, opredelila sta jih Dubois in Karcher (2014, str. 4).
Nanje lahko apliciramo tudi naše dejavnosti usmerjanja mladih didžejev:
1. Aktivnost. Na tej ravni se z aktivnostmi vzpostavljajo socialne interakcije, v katerih
odrasli mentorji brez predhodnega usposabljanja usmerjajo mlade in jim tako pomagajo
pri razvoju na enem ali več področjih.
Pri projektu Hej, dj smo izbrali 20 didžejev, različno spretnih in usposobljenih za radijsko delo
in jih najprej začeli usposabljati na isti, osnovni ravni. Spoznali smo jih z radijskim studijem in
radijsko opremo in jim nato predstavili delo radijskega voditelja na Valu 202. Seznanili smo jih
z delom spletnega redaktorja, producenta in glasbenega urednika. Ponudili smo jim pomoč in
jim posredovali usmeritve pri pripravi glasbe in govornega dela didžejskega seta. Za to radijci
nismo bili predhodno usposobljeni, ravnali smo se intuitivno in po predhodnih lastnih izkušnjah
z radijskim delom.
2.

Odnos. Na tej ravni se vzpostavijo trajne medosebne vezi, ki se stkejo z varovanci v

daljšem mentorskem obdobju.
Projekt Hej, dj je potekal v daljšem časovnem obdobju, mlade smo spoznali tudi izven
radijskega okolja: v šoli, študentskem domu, njihovem domačem kraju in celo doma. Z njimi
smo nenehno komunicirali prek elektronske pošte in SMS-sporočil, vzpostavili smo tudi
posebno telefonsko številko, prek katere so nas lahko kadar koli kontaktirali. Dopisovali smo
si na Facebooku, Instagramu in Snapchatu, z dostopom do naših omrežij, osebnih podatkov in
telefonskih številk pa smo jim izkazali veliko mero zaupanja. Zaradi medsebojnega
razumevanja in spoznavanja smo stkali močne medosebne vezi.
3.

Intervencija. To so načrtni napori organizacij in agencij, ki pripravljajo mentorske

programe za točno določene skupine mladih iz določene skupnosti.
Tudi naša intervencija je bila skrbno načrtovana in usmerjena, pripravili smo program za mlade
didžeje, nato se mentorsko in produkcijsko prilagajali zahtevam in znanju mladih tekmovalcev.
Sproti smo ugotavljali, kaj jim še lahko ponudimo in omogočimo, kaj pogrešajo, česa si želijo.
Temu primerno smo odreagirali tudi na družbenih omrežjih. Ko so po prvi sezoni izrazili, da bi
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raje ustvarjali Instagram zgodbo, ne pa več Snapchat zgodbe, smo se preselili na drugo
platformo.
4.

Strategije. To so vladne in druge institucionalne iniciative v podporo mentorskih

aktivnosti, odnosov in intervencij za mlade.
Izvedbo projekta Hej, dj je s financiranjem omogočila Evropska radiofuzna zveza (EBU), ki je
leta 2017 na razpisu izbrala idejo vodje projekta Mirka Štularja. S tem so podprli naše
mentorstvo in napore pri ustvarjanje interaktivnega glasbenega projekta z mladimi.
5.

Družbena percepcija. Ta raven mentorstva pomeni sprejemanje mentorskih aktivnosti

in pripravljenost na vključevanje ter sodelovanje pri usmerjanju mladih (prav tam).
S projektom Hej, dj smo želeli mladim omogočiti aktivno soustvarjanje, sodelovanje in
participacijo. Dali smo jim vse potrebno za to, da so se lahko izrazili s svojo glasbo in
sporočilom. Pri tem smo k sodelovanju povabili tudi druge, denimo priznane didžeje, ki so
pokomentirali njihove nastope in jim svetovali. Po koncu projekta so se ponudile nekatere
organizacije, ki so mladim izven radijskega studia omogočile tudi samostojne nastope. S
projektom smo tako k mentorstvu spodbudili tudi druge, hkrati pa mlade spodbudili k aktivnejši
vlogi v medijskem in kulturnem prostoru.
Mentorstvo v oddaji Hej, dj je potekalo na vseh ravneh, še zlasti pa na ravni aktivnosti. Mlade
smo usmerjali k razmisleku o delu radijskega didžeja, jim svetovali, kako izbirati glasbo in
besede. S tekmovalci smo vzpostavili dolgotrajnejše vezi, zlasti s tistimi, ki so z nami sodelovali
večkrat in se prebili v višji krog tekmovanja. To je bil sicer namen že od samega začetka, saj
smo jih pred tekmovanjem spoznali in dovolili, da so oni spoznali nas. Voditeljici sva
pripovedovali o svojih radijskih začetkih in jih bodrili, pogovarjali smo se tudi o zasebnem
življenju in delu. “Mislim, da smo delali z občutkom, nismo bili pokroviteljski. Tudi midve sva
se zelo trudili, ko sva šli na teren. Že takrat sva jih spodbujali. Vsakega tekmovalca sva pred
nastopom obiskali, se z njim pogovorili, povedali, da bo vse okej. Naj se ne boji. Mislim, da
nisva bili nikoli pokroviteljski, nesramni, da sva se do vseh obnašali profesionalno in
nepristransko” (Stepančič, osebni intervju, 2019, maj).
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Kako pomemben je spoštljiv in zaupanja vreden odnos mentorjev, je ugotavljal tudi avtor
doktorskega eseja o glasbenem mentorstvu v programu GOGO – Guitars Over Guns
Organization, ki promovira glasbo med srednješolci v ameriških soteskah z visoko stopnjo
nasilja. Program združuje mentorstvo, glasbeno izobraževanje in izboljševanje socialnih veščin.
Namen je ustvariti pozitivno okolje in udejstvovanje v prostem času. Mladim omogočajo, da
igrajo sodobno glasbo, tako, ki se predvaja na radiu in je zanje zanimiva, hkrati pa jih motivira
(Bernstein, 2012, str. 12). Program GOGO je obiskovalo devetnajst mladih, v študiji pa se je
avtor osredotočil tudi na mentorje. V poglobljenih intervjujih jih je spraševal, kakšen pristop je
bil najbolj učinkovit. Ukvarjali so se namreč s srednješolci, ki so prihajali iz socialno šibkejših
družin in so se soočali z učnimi težavami. Eden od mentorjev je opisal pristop, ki se mu je zdel
najboljši: “Prijateljski odnos, empatičnost, pristna zaskrbljenost in pripravljenost na pogovor
so ustvarili varno okolje za varovance, da so se odprli in delili podrobnosti o svojem zasebnem
življenju. Prav tako sem jim posredoval svojo telefonsko številko, da so razumeli, da je ta
naveza iskrena in se lahko zanesejo name tudi po koncu inštrukcij” (prav tam, str. 48).
Tudi mi smo vzpostavili posebno telefonsko številko, na kateri smo bili dosegljivi, didžeji so
imeli tudi naše osebne telefonske številke. Pred oddajami sva voditeljici poslali opomnik, naj
pripeljejo prijatelje, pogosto so poklicali, da so preverili še zadnje podrobnosti. Ker je bil cilj
oddaje vključiti mlade v radijsko produkcijo, je mentorstvo pomenilo zlasti vsebinske in
glasbene usmeritve.

4.5.1 Glasbeno in vsebinsko mentorstvo
Val 202 je radijska postaja z izdelano glasbeno vizijo, zato glasbeni uredniki dnevno presojajo
glasbo, ki jo umeščajo v radijski program. So odbiratelji, ki morajo z glasbo tudi izobraževati.
Glasbeni urednik Jernej Sobočan je bil med drugim zadolžen za mentorstvo pri glasbenem
izboru mladih didžejev. Ti so imeli svobodo pri izbiri glasbe, a so se lahko zanesli na našo
pomoč. Ker nismo izpustili priložnosti, da tudi njih postavimo pred izziv in jim hkrati
predstavimo novo glasbo, so morali v različnih radijskih izzivih v svoj set vključiti eno od
ponujenih skladb (nabor tridesetih skladb so pripravili glasbeni uredniki). Med njimi so bile
znane klubske uspešnice (Avicii: Levels, Martin Garrix: Animals, Tiesto: Wasted), žanrsko
različne skladbe v elektronski preobleki (Coldplay/Hardwell Remix: A sky full Of Stars, Bob
Marley ft. Lvndscape & Boiler: Is This Love), trendovske uspešnice (Rudimental: Feel The
Love, Dua Lipa: Blow Your Mind) in druge (glej Priloga F).
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Mladi tekmovalec pravi, da je bil izziv izobraževalen, če bi imel težave, pa bi lahko poiskal
pomoč. “To je bilo kar v redu, pa itak je bilo veliko komadov in si izbral nekaj, kar ti je bilo
všeč. V končni fazi, če si bi bil usmerjen k samo enemu žanru, si mogoče našel kak nov komad,
ki ti je bil zelo všeč, pa ga prej nisi poznal. Si slišal nekaj novega, dobrega. To je bilo v redu.
Če bi hotel koga kontaktirati, bi ti tudi pomagal. Sam nisem, ker se mi je zdelo, da si lahko po
svoje zamislim program in to izpeljem” (Didžej B, osebni intervju, 2019, maj).
Jernej Sobočan (osebni intervju, 2019, maj) pripoveduje, da so se za obvezno skladbo odločili
prav zaradi težnje po izobraževanju, pa tudi, da bi razbili enoličnost glasbe, ki so jo predvajali
mladi ustvarjalci. Maja Stepančič (osebni intervju, 2019, maj) dodaja, da so bili člani
produkcijske ekipe zelo odprti in tolerantni do glasbe, ki so jo izbrali didžeji in do njihovega
govornega povezovanja:
Njihova vloga pri ustvarjanju oddaje je bila ta, da so si sami pripravili set. Mislim, da smo
pustili vse komade, ki so si jih izbrali, tudi če so bili provokativni. To je prav, če je tvoja
oddaja, tvoj set, ne more nihče posegati v to, kar boš vrtel. /.../ Četudi se je to zelo odklanjalo
od valovskega programa. /.../ Rekli smo: platformo imate, to je vaš prostor, to je vaših deset
minut, naredite, kar hočete. Vse je prepuščeno vam in lahko počnete, kar želite. Zdi se mi, da
so to bili oni. Vmes pa smo jih malo usmerjali, vprašanja smo postavljali tudi mi, midve
(voditeljici) sva s svojimi idejami usmerjali pogovor. A sva izhajali iz njihovih interesov, saj
sva vedno preverili pri prijateljih, kaj kdo rad počne, tako da ni bilo nikoli nekih vprašanj
presenečenj, da bi bili tiho. Nisva želeli neprijetnega momenta, vedno sva spraševali o
konjičkih, o šoli.

Za motivacijo so mlade prek spletnih zgodb na družbenih omrežjih (Facebook, Snapchat in
Instagram) nagovarjali tudi znani glasbeniki in didžeji. V prvi sezoni so se z nasveti in prijaznim
sporočilom oglasili Nipke, Trkaj, Zlatko, Emiljo A. C., v drugi sezoni pa so v živo nastopili
gostujoči didžeji, ki so komentirali nastope mladih didžejev. Konstruktivne kritike so podali
Mike Vale, DJ Borka, Tim Urbanya, Tea Vučkovič, SunnySun in Gregor Zemljič. Zaupanje
smo vzpostavili tudi tako, da smo mladim v prvi sezoni prepustili Snapchat profil Vala 202,
kjer so lahko sami objavljali svoje video zgodbe oziroma dnevne pripetljaje, povedali, zakaj
imajo radi glasbo, kaj počnejo v prostem času in zakaj jim naj drugi prisluhnejo. Pomembna je
bila tudi čustvena opora in sprejemanje, tako glasbe kot vsebine njihovega ustvarjalnega
govornega dela oddaje. Kot pripoveduje voditeljica (Stepančič, osebni intervju, 2019, maj):
Nismo posegali v vsebino, kaj naj nekdo pove, ampak jim pustili, da se izražajo sami. Neke
alineje smo jim poslali že na začetku tekmovanja, smernice so seveda dobili, to so ljudje, ki
ne vedo, kako radio funkcionira, ki ne vedo, kaj bi poslušalci radi slišali. Dali smo jim
smernice, naj povedo, zakaj so izbrali te komade, kaj jim ta skladba pove, kakšne občutke
vzbudi. Tudi vmes smo imeli vprašanja, nekako smo jim oznanili, kam bo peljal pogovor.
Nismo jih želeli spraviti v kak nelagoden položaj, smo jim pa tudi pustili nek del programa,
da so bili tisto, kar so. Nekateri so to izkoristili bolje, nekateri slabše.
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Ker smo iskali didžeja, ki bo znal govoriti in komentirati glasbo, smo jih spodbujali, naj se
vsebinsko pripravijo, opozarjali smo jih na pomen besede za radijski sprejemnik. Mentor,
producent in glasbeni urednik (Sobočan, osebni intervju, 2019, maj) pravi, da je bilo to zelo
zahtevno. Po eni strani smo jim pustili svobodo ter si želeli slišati, kako govorijo in kaj mislijo,
po drugi smo jih spodbujali, naj se izboljšajo v upovedovanju svojih misli.
Govorno kaj veliko storiti v tako kratkem času ne moreš. Vseeno smo jim pripravili napotke,
imeli individualne razgovore, trudili smo se, spodbujali smo jih, naj si pripravijo kratka
besedila, iztočnice. Nekateri so to zagrabili, izkoristili, prišli po nasvet. /.../ Jaz sem jih zelo
spodbujal v smislu, če si ti izbral določen komad, si ga izbral z nekim namenom. Ne vem, ker
sem ga prvič slišal na smučanju, sem se prvič zaljubil, poljubil ob tem komadu ... Skratka, da
dajo neko osebno noto temu svojemu glasbenemu izboru. Eni so to zelo dobro znali upovedati,
spomnim se didžejke in enega didžeja, ki je zelo osebno in čustveno govoril o izboru glasbe,
ki jo je predstavljal.

Številni so se v svojem glasbeno-govornem delu oddaje oglašali bolj poredko, raje so se izrazili
skozi glasbo ali zgolj s pozivanjem poslušalcev in gledalcev, naj glasujejo za njih. Z
napredovanjem v višji krog tekmovanja smo jim zato naročili, naj se oglasijo vsaj trikrat s tremi
daljšimi vsebinskimi vklopi. Intervjuvani didžej pripoveduje o mentorstvu pri oblikovanju
govorne vsebine (Didžej B, osebni intervju, 2019, maj):
Čisto na začetku so nam rekli, če kaj rabimo, se lahko posvetujemo z ‘Jerryjem’ (Jernej
Sobočan), med samim tekmovanjem pa ne toliko. V bistvu smo lahko po svoje govorili. Kot
se spomnim, sem se med komadi bolj osredotočil na muziko, pa to. Na začetku pa sem govoril
tudi o tem, kar smo se pogovarjali med sabo, kar ste nas spraševali. Mislim, biti si moral
sproščen, ko si odgovarjal na vprašanja. Če bi zmrznil, nisi ravno kandidat za svojo oddajo.
Če si bil suveren in dobro odgovarjal, si se izmuznil. Mene to ni motilo. Se mi zdi, da je bilo
narejeno tako, da nas spodbudite k temu, da smo komunikativni, da govorimo v etru sproščeno
in damo to čez. Bilo je tako napeljano, da mi čim več povemo.

Mentorstvo je torej temeljilo na vzpostavljanju osebnega odnosa s soustvarjalci in krepitvi
zaupanja. Vsebinske in govorne usmeritve bi lahko bile še bolj konkretne, četudi smo jih z
vprašanji pogosto usmerjali k tematikam, ki so jih sami izpostavili kot zanimive in pomembne.

4.6 Vključenost mladih v produkcijo oddaje za mlade
Vključenost mladih v produkcijo oddaje za mlade Hej, dj je bilo večplastno, omenili smo že
različne platforme in mentorsko delo. Ker govorimo o produkciji vsebin, pa je treba poznati
tudi osnovne zakonitosti producentskega dela. Robert McLeish, pravi, da se mora producent
približati poslušalcu, iskati nove ideje in ne zaspati v svoji varni trdnjavi. Nova ideja pa ni nujno
tudi dobra ideja, ta mora biti premišljena in relevantna za občinstvo, ki ga naslavlja. Treba je
identificirati talentirane posameznike, ki jo lahko udejanijo (McLeish, 2005, str. 276).
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Ustvarjalce oddaje smo na Valu 202 identificirali in izbrali 20 najbolj primernih, za normalen
potek oddaje pa so vsakič skrbeli producent, voditeljici, več tonskih mojstrov, snemalec video
prenosa in spletni redaktor. Naloga producenta je bila, da je skupaj z izbranimi sodelavci pred
izvedbo oddaje natančno preučil scenarij in dodelal koncept. Producentsko delo zahteva
sprejemanje kompromisov, iskanje ravnotežja. Če je producent preveč strog, lahko negativno
vpliva na posameznikov nastop, poveča se anksioznost, studijska atmosfera pa postane
uradniška in toga. Po drugi strani lahko pretirano sproščeni producent časovno zavleče proces
dela ali demoralizira nastopajoče (prav tam, str. 280).
Radijski delavci morajo pri sodelovanju z mladimi, zunanjimi ustvarjalci prevzeti vlogo
avtoritete, a na način, da se mladi počutijo varno in sproščeno. Koncept avtoritete je podrobno
obravnaval pedagog in teoretik vzgoje dr. Robi Kroflič. Strnil je obstoječe definicije in
oblikoval naslednjo: Avtoriteta je moč, ki nekemu dejavniku omogoča vpliv na druge,
predvsem brez uporabe očitne prisile. Avtoritetni odnos označuje kot neenakovreden, v katerem
nadrejeni pol določa vsebino odnosa in teži k temu, da bi podrejeni pol ponotranjil ta vsebinska
določila in jih bolj ali manj zavestno (svobodno) sprejel za svoja (Kroflič, 1997, str. 14).
Že desetletja pred njim so teoretiki opažali, da mladi več ne priznavajo avtoritete kar tako in na
ukaz. Iz podatkov mladinskih raziskav v Evropi in Sloveniji opazimo tudi, da skušajo mladi
oblikovati svoje nišne prostore svobode, vendar ohranjajo ekonomsko in socialno odvisnost od
staršev in drugih ustanov, predvsem izobraževalnih. Ne izumljajo novih mladinskih subkultur,
tudi svoje odraslosti ne dokazujejo, ker jim to ni več treba. Za združevanje v trajnejše vrstniške
skupine jim ni mar, ampak cenijo individualizem in simbolno distanco do vsega, kar se jim
vsiljuje kot formalna, nevprašljiva avtoriteta (Ule, 2007, str. 67).
Tudi zato smo avtoriteto pri ustvarjanju oddaje Hej, dj vzpostavljali s formatom, v katerem so
lahko mladi svobodno ustvarjali, in z izzivi, ki so bili prej priložnosti kot ukazi, razlaga
sodelujoči didžej (Didžej A, osebni intervju, 2019, maj):
Jaz nasplošno sem tak človek, da navodilom preveč dobro ne sledim ... Tukaj se mi je
omogočilo večino stvari – kar sem se jaz 'preseraval'. Ne bi rekel, da sem se počutil preveč
nadzorovanega ali uokvirjenega, predvsem, kar se glasbe tiče. Kar mi je bilo sploh všeč: tudi,
ko nisem mogel izbirati glasbe, ampak sem jo dobil – je bilo super! Saj vemo, kaki smo ljudje.
V coni udobja je najlažje. /.../ Definitivno se nisem počutil, da bi me kdor koli uokvirjal, bolj
to, da ste me potisnil v take situacije, kjer sem moral samemu sebi dokazat, kaj zmorem.

A četudi smo naloge razdelili med producente, tonske mojstre, urednike, voditelje in didžeje,
ni zmeraj vse potekalo, kot bi moralo. Zalomilo se je dvakrat, in sicer pri glasovanju na
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platformi Facebook, ko smo po analizi zaznali nenavadne glasovalne vzorce in sklepali, da jih
lahko pripišemo programiranemu glasovanju. Kot o vdoru v glasovalni sistem pravi Jernej
Sobočan (2019, osebni intervju, maj), smo projekt zagnali z idejo, “da bodo ljudje prijazni,
tekmovalci, njihovi prijatelji in oboževalci pošteni. Izkazalo se je, da smo bili naivni in se iz
tega seveda nečesa naučili za naprej.”
Tudi zato sta na koncu svojo oddajo dobila oba finalista, saj je oddaja temeljila na zdravi
tekmovalnosti, na podpiranju ustvarjalnosti in promociji mladih. V duhu poštenosti smo lastno
oddajo na Valu 202 – celo sezono rolanja – omogočili obema. Pomanjkljivosti so se torej
pojavljale zlasti v tekmovalnem delu oddaje. Odgovoriti pa je treba tudi na druge dileme
izbranega formata. So lahko tekmovalnemu naboju navkljub mladi razvili svoj avtorski stil in
ostali zvesti sebi? Kakšnim pritiskom smo jih izpostavili v javnosti: na radiu in družbenih
omrežjih?

4.6.1 Tekmovanje in razvijanje lastnega avtorskega stila
V teoriji tekmovalnost prej ovira in ruši kot poglablja prijateljski odnos med adolescenti.
Hipertekmovalnost (kjer je v ospredju želja po podrejanju nasprotnika) je denimo povezana s
prekinitvijo prijateljevanja ali zmanjšano bližino. So tudi razlike med spoloma, dekleta so manj
tekmovalna v odnosu s svojimi prijatelji kot fantje, je pa zato preprosto uživanje v tekmovanju
s prijatelji nepovezano z razpadom odnosa (Schneider in drugi, 2005, str. 163).
Mi smo se za tekmovalno oddajo odločili iz več razlogov. Prevladovala je težnja po še večji
vpetosti mladih v produkcijo vsebine za mlade, pa tudi po participaciji, razlaga mentor in
producent (Sobočan, osebni intervju, 2019, maj):
Se mi zdi, da ima ta tekmovalni moment vseeno določene prednosti, vsaj kar se tiče neke
vpetosti, 'engagementa'. Če daš ljudem možnost odločanja oziroma soodločanja, se tudi bolj
poistovetijo. Bodisi s kvizom na radiu, s kontaktom ali pri nas z glasovanjem za Ime tedna.
Skratka, mislim, da je to nek psihološki moment: možnost soodločanja ljudi. Če imaš dva
tekmovalca, se mi zdi dobra poteza, da tudi onadva poskusita nagovoriti čim več svojih
prijateljev, jih nagovoriti v smislu: klikni zame haha ali wow (všeček). Nenazadnje druženje,
četudi spletno, manjka v družbi.

Zato pa na pomanjkljivosti oziroma negativne vidike take tekmovalne politike opozarjata
tekmovalca. Eden od njiju pravi, da bi tekmovanje težko naredili 'fer' za vse, a vendar je po
koncu oddaje še vedno v stiku s 70 ali 80 odstotki vseh, ki so nastopali. Skupaj ustvarjajo tudi
glasbo (Didžej A, osebni intervju, 2019, maj). Njegov kolega pa poudarja, da je šlo prej za
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nabiranje glasov kot za kakovost, saj so vse do finala odločali izključno uporabniki na
Facebooku: “Mislim, da je bilo prav, da se je aktiviralo čim več platform, edino sam sistem
glasovanja je temeljil na tem, kdo je najbolj priljubljen na Facebooku. Dejansko ni šlo za to,
kaj si govoril in rolal, edino v finalu pri tistih 50 glasovih žirije. Do takrat pa samo to, koliko
imaš všečkov in koliko spretno si nagovoril frende” (Didžej B, osebni intervju, 2019, maj).
Prav različne spretnosti pridejo v določenih tekmovalnih okoliščinah bolj do izraza, sta v študiji
improvizacije glasbenikov ugotavljala Eisenberg in Thompson. Šestnajst amaterskih
glasbenikov (starih od 18 do 36 let) je improviziralo na klavirju v različnih pogojih:
tekmovalnih in netekmovalnih, po različnih postavkah pa jih je ocenjevalo deset strokovnjakov.
Tekmovalnost ni vplivala na tehnično izpopolnjenost, je pa pozitivno vplivala na ustvarjalnost
improvizatorjev; ti so se v tekmovalnih pogojih bolj izkazali. So pa po koncu poročali o
povečani izpostavljenosti stresu in sočasno povečani notranji motivaciji (Eisenberg in
Thompson, 2011, str. 130–134).
Situacije, v katerih so se znašli mladi didžeji, so bile vsekakor stresne. Javno nastopanje,
izpostavljenost na spletu, tekmovanje in komentiranje na družbenih omrežjih. Ker je glasovalni
sistem temeljil na seštevanju točk v prenosu 'Facebook live', kjer so bili didžeji odvisni od
naklonjenosti publike, zlasti angažiranosti prijateljev, so imeli prednost tisti s širšim krogom
znancev. Poleg podpornikov so se na isti platformi znašli tudi nasprotniki, kar je mestoma
privedlo do neprimernih komentarjev. Voditeljica oddaje Hej, dj pravi, da je tak način
tekmovanja dvorezen meč (Stepančič, osebni intervju, 2019, maj):
To je morda za samozavest nekoga, ki je star 15 let, lahko zelo slabo. Lahko te obremeni, ne
vem, mogoče je to pretiravanje, te celo pahne v kakšno krizo. Vemo, kako smo občutljivi, ko
smo najstniki. Svet dojemaš na drugačen način. Hujši od glasovanja so bili komentarji,
nekateri so bili nesramni, ljudje se ne zavedajo, da lahko to na nekoga zelo slabo vpliva. Pa
tudi ni bil naš namen, da se izživljamo, ampak spodbujamo neko zdravo tekmovalnost med
mladimi. Ampak ja, mogoče smo tukaj malo pozabili na to, da jih izpostavljamo res veliki
množici ljudi, veliko jih je spremljalo na Facebooku.

Dodaja, da jo je presenetilo, da se kljub vsemu v celoletnem projektu ni nihče umaknil. Niti en
tekmovalec ni predčasno zapustil oddaje. Spopadali so se z različnimi komentarji in odzivi,
nekatere je to utrdilo in so iz izkušnje potegnili najbolje, pravi sodelujoči didžej (Didžej A,
osebni intervju, 2019, maj):
Veš, kaj je fora? Bom rekel, da sem našel velik del sebe tudi skozi to oddajo. Fora je v tem, da
mi je ta oddaja predstavljala kar veliko stresa, potem sem šele ugotovil, da je veliko informacij,
ki krožijo okoli tebe. Biti moraš zelo odziven, veliko se dogaja, veš, da te posluša toliko in
toliko ljudi ... Za moje pojme so bile te stresne situacije iz oddaje super, ker sem videl, kako
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deluje stres. Kaj se bo zgodilo, če bom pred toliko ljudmi govoril, v bistvu sem 'zdefiniral sebe
kot neko persono'. Dalo mi je napotke za naprej, kako govoriti, kaj delat, kako se obnašat.

Didžej A pravi, da ga je nastopanje oblikovalo v radijskega didžeja, hkrati pa se je priučil
spopadanja s stresom in novimi informacijami. Dodaja, da je bil cilj na nek način upravičen, saj
so mladi dobili priložnost, bili so slišani. “Moja mama je medicinska sestra v zdravstvenem
domu, so mi pisale tudi 60 ali 70 let stare gospe: joj, kako smo ponosne nate, da si zmagal! In
jaz jih sploh nisem poznal! 'Filing' je bil: vau, nekaj pa smo dosegli s tem, bili smo slišani. Vsaj
to, da vejo, da se nekaj dogaja. Ideja, izvedba? Vse mi štima. Super, no” (Didžej A, osebni
intervju, 2019, maj). Njegov kolega dodaja, da je z oddajo razvil svoje spretnosti, ki jih je lahko
pozneje pokazal še drugje, zunaj Radia Slovenija. Pravi, da mu je bilo “ful dobro, ko smo
dejansko delali to oddajo. Bilo je nekaj novega, tega nisem počel nikoli prej. Potem sem dobil
še priliko, da sem vrtel muziko na Škisovi tržnici, pa v Cirkusu. Ja, pa vseeno sem potem imel
pol leta svojo oddajo” (Didžej B, osebni intervju, 2019, maj).
Glasbeni urednik in producent Jernej Sobočan (osebni intervju, 2019, maj) pravi, da nima
jasnega odgovora na vprašanje, ali so mladi razvili svoj avtorski stil. Poudarja pomen
izobraževalne funkcije, ki se je v projektu udejanjila, pri zmagovalcih oddaje pa je opazil korak
naprej pri ustvarjanju lastne oddaje. A četudi smo se ustvarjanja oddaje za mlade z mladimi
lotili premišljeno, izsledki poglobljenih intervjujev in preučenega gradiva kažejo, da bi se dalo
nekatere vidike oddaje še izboljšati. Na vprašanje, ali bi v prihodnosti onemogočili spletno
komentiranje, odgovarja, da gre za širši družbeni pojav, ki mladim upornikom ni tuj. Na
mentorje se zaradi tovrstnih pritiskov ni obrnil nihče od tekmovalcev.
Ne vem, ali bi se drugače odločili, žaljive komentarje smo tudi skrivali oziroma brisali,
komentatorje, ki so bili večkrat žaljivi, smo blokirali. Ko smo se podali v ta eksperiment Hej,
dj, nismo točno vedeli, v kaj se podajamo. To je bila resna dilema že na sredini sezone: kaj s
temi komentarji. Na koncu smo se odločili, da raje določimo človeka, ki bo bdel nad
komentarji, jih brisal, skrival. Ampak, če imaš 500 do 1000 komentarjev v 45 minutah, je tudi
ta administrativni nadzor ... Ne bom rekel nemogoč, ampak vsega pa tudi ne moreš
nadzorovati. Na to vprašanje, ali bi se drugače odločili, nimam odgovora.

4.7 Sinteza in predlogi za izboljšave
Na Valu 202 smo z nagovarjanjem mladih na terenu in na družbenih omrežjih iskali ustvarjalce
oddaje Hej, dj. Po prijavi smo izbrali 20 mladih didžejev, ki so tvorili zanimivo heterogeno
skupino. Razlikovali so se po demografskih značilnostih, nastopali sta dve dekleti in 18 fantov,
najmlajši didžej je bil star 14, najstarejši 22 let, največ je bilo študentov. Prevladujoča glasbena
zvrst je bila house, a so se po glasbenem okusu razlikovali. Vse je družila naklonjenost do
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predvajanja in/ali produciranja glasbe. Prav z glasbo smo jih nagovarjali najbolj neposredno,
kot je dejal mentor mladih didžejev Jernej Sobočan (osebni intervju, 2019, maj): “Najlažje
prideš do mladih prek dobre glasbe. Da jim ponudiš to, kar oni zdaj poslušajo.”
Omogočili smo jim, da vrtijo svojo glasbo in jo povezujejo z govornimi vložki. Ker smo želeli
ustvariti sproščeno vzdušje, smo morali prilagoditi svojo produkcijo. V produkcijo oddaje so
bili vpeti številni radijski delavci, mentorji, redaktorji, producenti in voditeljici. Preselili smo
se v Studio 13 ter ga preuredili v klubsko prizorišče. Mladi ocenjujejo, da ni bilo ravno klubsko,
kot ga poznajo sami, a je vsekakor odstopalo od običajnega, klasičnega radijskega studia.
Menim, da bi lahko vzdušje še izboljšali, in to z majhnimi popravki. Kot je nakazal mladi
intervjuvani didžej (Didžej B, osebni intervju, 2019, maj): “Skakali smo kot opice, muzika je
bila pa precej tiho.” Izjava ne kaže le na pomanjkljivosti, temveč tudi na to, da so bili mladi
sproščeni, čeprav je bila oddaja tekmovalne narave. Pri ustvarjanju oddaje smo jim pomagali
in jih usmerjali. Nismo bili edini, motivirali so jih tudi znani didžeji in glasbeniki s spodbudnimi
sporočili. Kot pravi Maja Stepančič (osebni intervju, 2019, maj), “nismo posegali v vsebino,
ampak pustili, da se izražajo sami.” Didžeja se spominjata, da smo jim bili na voljo, vedeli so,
kam se lahko obrnejo po nasvet. Mentorsko podporo morda najbolje opiše kar izjava (Didžej
B, osebni intervju, 2019, maj): “Se mi zdi, da je bilo narejeno tako, da nas spodbudite k temu,
da smo komunikativni, da govorimo v etru sproščeno in damo to čez.”
Ugotavljam, da so mladi didžeji dobili pomembno priložnost za ustvarjanje radijske oddaje Hej,
dj in za dejansko vključenost v radijsko produkcijo. Na začetku smo premalo natančno definirali
vlogo radijskega didžeja, kar pa se je izkazalo za pozitivno, saj smo dobili pester nabor različnih
posameznikov (razlikovali so se po spolu, starosti, izobrazbi, interesih, konjičkih, glasbenih
žanrih in izkušnjah v glasbeni produkciji). Ne ozirajoč se na njihovo demografijo ali interese,
smo se z njimi ukvarjali, jih izobraževali in predstavili širši javnosti. Pri tem smo jim izkazali
dobršno mero zaupanja, prepustili smo jim radijski eter in izbor glasbe. Ob tem smo jih
spodbujali in izpraševali, nagovarjali pa tudi druga občinstva: podpornike, prijatelje, starše.
Mladi niso imeli občutka pretiranega nadzora, a so vedeli, da se lahko zanesejo na nas. Kot je
razvidno iz poglobljenih intervjujev, smo se z njimi veliko ukvarjali in komunicirali, tako pred
samim začetkom projekta kot pred pripravo vsake oddaje in v živo v etru Vala 202. Voditeljici
sva jih vključevali v razprave o aktualnih tematikah in temah, ki so jim bile blizu. Najbolj
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pomenljiv je morda komentar o vključenosti v ustvarjanje oddaje: “Bom rekel, da sem našel
velik del sebe tudi skozi to oddajo” (Didžej A, osebni intervju, 2019, maj).
V poglavju sem med drugim izpostavila tekmovalni vidik oddaje, ki je pomembno vplival na
vključenost mladih v ustvarjanje oddaje, saj so le z zmago napredovali v naslednjo oddajo in se
lahko predstavili ponovno. Kar se tekmovalnosti tiče, je mladim ustrezala, v tak format oddaje
so pristali s prijavo. A vendar bi lahko spremenili sistem glasovanja, ta jim ni bil pretirano
povšeči. Temeljil je na zbiranju všečkov, torej glasov v spletnem prenosu 'Facebook Live'. Kot
je poudaril eden od sodelujočih, sistem ni bil pravičen do kakovosti predvajanega ali slišanega,
saj je lahko zmagal kdor koli, ki je imel zadostno podporo na Facebooku. Tak način glasovanja
je pomenil tudi možnost komentiranja nastopa obeh tekmovalcev, komentarji pa niso bili nujno
pozitivni. V prihodnje bi torej morali premisliti, ali mlade izpostavljati nekaterim negativnim
odzivom na njihovo ustvarjanje – s strani kogar koli in ne za to poklicanih strokovnjakov,
radijcev ali glasbenikov. Izboljšali bi lahko torej vidik ocenjevanja kreativnosti, strokovnosti,
znanja in drugih spretnosti, ki so jih pokazali tekmovalci oddaje Hej, dj. Prav tako bi v prihodnje
morali razmisliti, kako vključiti še več mladih in jih spodbuditi k participaciji, ne nujno le na
spletu.
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5 PRILAGODITEV GOVORA: BESEDILNA ANALIZA
ODDAJE HEJ, DJ
Povezovanje z mladim občinstvom, ki ga je Val 202 nagovarjal v projektu Hej, dj, je potekalo
na več ravneh, omenili smo že približevanje prek njim bolj domačih digitalnih platform, vlogo
producentske ekipe in druge vzvode za nagovarjanje specifičnega občinstva, ki se hitro
spreminja. Mladi, ki so bili vključeni v produkcijo vsebin za vrstnike, so ustvarjali svojo
vsebino in izbirali glasbo, prav tako so se odzivali na vprašanja in zastavljene izzive voditeljic.
Kako se torej z jezikom približati mladim, je eno od izhodiščnih vprašanj za vsakega ustvarjalca
oddaje, ki nagovarja to ciljno skupino. V nadaljevanju bom izpostavila teoretska izhodišča za
nagovarjanje mladih, nato pa analizirala scenarije petih oddaj projekta Hej, dj. Besedilna
analiza je empirična metoda, s katero bom skušala raziskati stilne plati radijskega jezika
oziroma govora v oddaji Hej, dj. S pomočjo poglobljenih intervjujev bom interpretirala
izsledke, zanimalo pa me bo tudi, kakšen je bil medsebojni jezikovni vpliv mladih didžejev na
voditeljici in po drugi strani njunega upovedovanja na soustvarjalce oddaje. Odgovarjala bom
na osrednje vprašanje, katere jezikovne oziroma stilne izbire so zaznamovale jezik v oddaji Hej,
dj. Osredotočila se bom na jezikovne izbire voditeljic; zaznamovanost besed in besednih zvez,
s primeri pa bom opisala opazne stilne pojave. Za razumevanje je najprej pomembno
poznavanje jezikovnih standardov Drugega programa Radia Slovenija – Vala 202.

5.1 Jezikovni in govorni standardi na Drugem programu Radia Slovenija
Četudi javni radio Val 202 neposredno ne tekmuje s komercialnimi postajami, se prilagaja
svojim naslovnikom in občinstvu. Komercialne radijske postaje jih nagovarjajo z usmerjeno
glasbo, neposrednimi pozivi k aktivnostim na spletu, z vsebino, ki je lahkotnejša in izzivalna.
Če se želi javni radio približati mlajšemu občinstvu, mora ustvariti vsebino, ki je zanimiva in
jih pritegne, ne sme pa zanemariti izobraževalne note in svojega osnovnega poslanstva. Pri tem
je izredno pomembna kultura govornega izražanja. Bralci, novinarji in voditelji na RTV
Slovenija moramo opraviti enoletni tečaj fonetike, to je jezikovno usposabljanje na Centru za
kulturo govornega izražanja Radia Slovenija. Učimo se teorije slovenskega jezika in
prevzemanja, pri dodeljenem mentorju pa pilimo govor in izgovarjavo. Šele po opravljenih
vmesnih in končni govorni avdiciji ter uspešno prestanih preizkusih znanja iz teorije lahko
voditelj, novinar ali bralec zares stopi pred mikrofon in spregovori za radijsko občinstvo.
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Po pravilniku o poklicnih standardih RTV Slovenija (2000), ki določa poklicna merila in načela
novinarske etike v programih RTV Slovenija, je v točki 1.9 Jezik, določeno, da mora biti jezik
jasen, preprost, jedrnat in nedvoumen. “Bralci, voditelji oddaj in novinarji (pa tudi redni in
pogodbeni sodelavci) so dolžni dosledno uporabljati slovenski knjižni jezik ali knjižni jezik
narodnih skupnosti. Profesionalni bralci in novinarji pri branju uporabljajo zborni jezik, pri
vodenju pogovorov pa je dopustno uporabljati splošni pogovorni jezik. Uporaba narečij je
dopustna samo, če jih uporabljajo nastopajoči, ki niso zaposleni na RTV Slovenija, ali če to
zahteva poseben družbeni interes (npr. ohranitev določenih narečij).” Razberemo lahko, da je
torej splošni pogovorni jezik dovoljen, vendar le v določenih okoliščinah. Vsekakor je naloga
novinarja ali voditelja, da zna presoditi, kdaj je tak jezik zaželen in kdaj odveč. V resni, denimo
politični oddaji, je tak jezik nedopusten, v sproščeni pogovorni oddaji pa mestoma popolnoma
nemoteč. Nadalje je v Pravilniku o poklicnih standardih (2000) zapisano, da v oddajah in
programih RTV Slovenija praviloma ni dovoljeno uporabljati prostaških izrazov ali načina
izražanja, ki ni v skladu s splošnimi družbenimi normami. “Zavedati se moramo, da se javna
sprejemljivost posameznih besed in drugih izrazov neprenehoma spreminja. V določenih
okoliščinah je jezikovno izražanje, ki sicer izziva pritožbe, v oddajah upravičeno. Taka raba
jezika mora prispevati k sporočilnosti oddaje. Še več, očitno mora biti, da bi izogibanje takemu
izražanju okrnilo celovitost določene oddaje” (prav tam). Iz te točke je torej razvidno, da so
okoliščine tiste, ki določajo jezikovno rabo, ki od novinarja ali voditelja zahtevajo izbor, torej
stilne in zvrstne odločitve. Zlasti radijski govor je zelo specifičen, saj so vanj vgrajene
performativne prvine, delno prevzete iz zasebnih govornih praks ali razvite posebej za medijske
diskurze, katerih namen je zmanjševanje občutka distance med medijem in njegovim
občinstvom (Lengar Verovnik, 2012, str. 38–39).
Tatjana Pirc je v delu Radio: zakaj te imamo radi (2005) zapisala, da je govor najpomembnejša
prvina radijskega govorca. Vsaka radijska postaja ima svojo jezikovno politiko, ki določa,
kakšen jezik in besednjak je treba oziroma je dovoljeno uporabljati, pa tudi, v katerih oddajah
lahko uporabljamo narečja ali način izražanja skupin, ki imajo svoj jezikovni stil. Na primer pri
oddajah za mlade lahko z govorom pridobimo ali izgubimo poslušalce, ki jim je program
namenjen. Posamezne besede ali fraze za nekatere skupine niso sprejemljive (prav tam, str. 76).
Različni radijski diskurzi tako zahtevajo različno jezikovno podobo, ki je povezana z
uredniškimi smernicami. Gre za smernice, ki nastanejo na podlagi namena in ciljev medija ob
upoštevanju potreb in zahtev občinstva. So v pomoč tako urednikom kot avtorjem prispevkov,
da priprava medijskih vsebin ostaja znotraj koherentnih okvirov (Lengar Verovnik, 2018,
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str. 145). Na RTV Slovenija za to skrbijo uredniki, pa tudi novinarji, voditelji in napovedovalci.
Kot je zapisal Ivančič (2012, str. 95), radio tudi jezikovno odraža čas, prostor in kulturo
ustvarjalcev programa ter predvsem njegove publike. Vlogo radia pri tem opredeljuje na dveh
ravneh: radio kot nosilec javne besede sooblikuje jezik, ki ga mora spoštovati in negovati, ker
pa je tudi kontaktni medij, ki je v stalnem odnosu s poslušalci (ti njegov program do neke mere
tudi govorno sooblikujejo), se bolj ali manj prilagaja jeziku prostora, v katerem deluje (prav
tam).
V znanstvenem članku o jezikovni uredniški politiki in slovenskem radijskem mediju je Lengar
Verovnik (2018) med drugim raziskovala, kdo so oblikovalci in usmerjevalci jezikovne
uredniške politike radijskega medija. Najpogosteje v tej vlogi nastopajo uredniki oziroma
uredništva, vendar imajo pri tem zelo opazno vlogo tudi lektorji, fonetiki in drugi strokovnjaki
za govor (prav tam, str. 149). Iz usmerjenih vprašalnikov in intervjujev z uredniki je razbrati,
da posamezni akterji različno presojajo, ali je izražanje v skladu s splošnimi družbenimi
normami. Prva skupina medijskih delavcev kot merilo izpostavlja odzive občinstev, torej ciljne
skupine, ki jo nagovarjajo. Druga skupina izpostavlja avtonomijo in integriteto (ter
odgovornost) posameznikov, ki medije ustvarjajo, to so na primer uredniki, ki se posvetujejo z
voditelji, lektorji ipd. V tretji skupini odgovorov anketiranci izpostavljajo (delno) subjektivno
presojo, na primer ravnanje po lastni vesti in subjektivnih preferencah. V četrti skupini so
navajali vire, na katere se pri konkretnih presojah opirajo (na primer pravopis, SSKJ,
dogovorjene interne norme, Google ipd.) (Lengar Verovnik, 2018, str. 153–154).
Jezikovna politika je torej skupek več dejavnikov, oblikujejo jo uredniki, lektorji, fonetiki ter
tisti, ki najbolj neposredno predajajo govorjeno besedo: novinarji, voditelji, napovedovalci. Ves
čas morajo presojati, kaj je primerno, še zlasti pri nagovarjanju točno določenega občinstva.
Radijski jezik je, kot je razvidno iz različnih virov in intervjujev z ustvarjalci, odvisen od
sporočanjskih okoliščin, vsebine in formata oddaje. Kako se torej z govorico približati mladim?
Se hkrati jezikovno prilagoditi, a ohraniti visoko raven, ki jo zahteva radijska postaja Val 202,
institucija, ki je zaprisežena kakovosti in visokim sporočanjskim standardom javnega medija?
Javni radio ima poseben status, saj mora skrbeti za kakovostne izobraževalne in vzgojne
oddaje.
McLeish poudarja, da je vsaka radijska vsebina namenjena specifičnemu občinstvu: to je lahko
zahtevno, skoraj elitistično ali povsem 'običajno'. V vsakem primeru bo dosegla tudi del ljudi,
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ki jih prvotno morda ne naslavlja. Producent mora razumeti, da obstaja družbeno tveganje
nesprejemljivosti. Ko se ekipa odloča, kakšen jezik bo uporabljala in ali vključiti določeno šalo
ali ne, obstaja preprosto pravilo: bi to v živo, na štiri oči, izrekli nekomu, ki ga ne poznate prav
dobro? Ker je studio izoliran oziroma odmaknjen od poslušalcev, je pogosto mikavno, da bi bili
drzni in prestopili mejo. A vendar ta razdalja ni razlog za junačenje, temveč občutljivost.
Vprašanje dobrega okusa se tako lahko razreši le s poznavanjem medija in njegovega občinstva
(McLeish, 2005, str. 282).

5.2 Jezik pri nagovarjanju mlajšega občinstva
Najvišja in najbolj uzaveščena zvrst slovenskega jezika je knjižni jezik. Norma današnjega
jezika je zajeta v glasoslovju, pisavi, oblikah, zvezah in besedju ter predpisana za rabo v
besedilih vseh knjižnih funkcijskih zvrsti. Javnemu ustnemu sporočanju po radiu je namenjena
knjižna zborna zvrst, medtem ko je za knjižno pogovorno zvrst značilno, da tvorimo besedilo v
navzočnosti naslovnika. Uporabljamo jo na primer v intervjujih ali celo v zasebnih pogovorih,
pogosteje se v njej uveljavljajo značilnosti vsakdanjega pogovarjalnega jezika (Toporišič, 1995,
str. 48). Ta manj stroga različica govorjenega knjižnega jezika je še vedno v glavnem vezana
na dvogovor, na menjavanje vlog govorca in poslušalca. Je pa lahko tak govor do določene
mere pripravljen vnaprej. Kdaj uporabiti tak govor, je pogojeno z zunajjezikovnimi
okoliščinami. Na radiu so to: značilnosti občinstva, tema pogovora oziroma oddaje, vnaprejšnja
pripravljenost in prestižnost termina (Verovnik, 2004, str. 165–175).
V oddaji Hej, dj smo nagovarjali mlajše občinstvo, mladi so bili tudi njeni soustvarjalci. Termin
je bil torej namenjen izključno njim, nanj pa smo se vsi skupaj tedensko pripravljali. Mlado
občinstvo smo v projektu Hej, dj dodobra spoznali s predhodno terensko raziskavo. Obiskovali
smo osnovne in srednje šole, z mladimi ambasadorji projekta pa debatirali in tako spoznavali
njihov jezik in interese. “Odgovorni, torej vodje projekta, so naju pooblastili, da greva preverit
‘na ulico’, kakšna je scena, kako se izražajo mladi,” se spominja voditeljica Maja Stepančič
(osebni intervju, 2019, maj). Pri pripovedovanju o šolskih in prostočasnih dejavnostih so se
mladi pogosto zelo razživeli in razkrili svoja čustva. Tudi Conroy in Wilby (1994) poudarjata,
da je lahko glede na vsebino govora in interese poslušalcev odnos med govorcem in
poslušalcem čustveno nabit. Poslušalci vplivajo na radio kot občinstvo oziroma javno mnenje.
Pri vzpostavljanju povezave s poslušalci je zato najpomembnejši nastop radijskih govorcev, ta
povezava namreč postane komunikacijski dogodek skozi človeški glas in način, na katerega je
uporabljen (prav tam, str. 127).
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Radijsko branje se vedno bolj spreminja v govorno branje (branje, ki posnema spontani govor),
kar lahko pripišemo demokratizaciji medijev. Radijski govorci vsebino poslušalcu lažje
približajo, tudi kadar jo ubesedijo po svoje. Če bi jo prebrali, kot je zapisana – denimo v
časopisu ali zakonu, bi lahko bila poslušalcu nerazumljiva. Radijski jezik je zato zelo
specifičen: odsvetujejo se predolge besede ali stavki, zapleteni uvodi in sklepi, v katerih se
poslušalci izgubijo. Radijski govor, ki nastaja na enem kraju, slišati pa ga je drugje, ima tako
lastnost vsakdanjega govora in tudi institucionalnih govornih oblik. Na radiu velja tiho pravilo,
po katerem nikoli ne priznamo, da je bil naš govor pravzaprav napisan (Crisell, 1994, str. 55).
Kot svetuje Crisell (prav tam, str. 59), mora pisec radijskih besedil včasih pozabiti na stroge
konservativne jezikovne konvencije, da bi prišel do spontane interpretacije.
Ta se zlasti manifestira v pogovornih oddajah, poklicni govorci ob pogovorih z gosti prehajajo
celo do meje zasebnega pogovora. To se najbolj kaže na komercialni radijski postaji, prav tako
pa pri nekaterih poklicnih govorcih celo na javni (Valh Lopert, 2005). Kot piše Lengar
Verovnik (2016), se pri vodenem programu zlasti v zadnjih letih uporabljajo tudi govorni
pristopi, ki bolj kot prej temeljijo na zasebnih govornih praksah posameznih govorcev (prav
tam, str. 318). Že od osemdesetih let prejšnjega stoletja narašča raba neknjižnih prvin na radiu
in televiziji, najprej z namenom provociranja in tako približevanja vsebine mladim, nato s
ciljem približevanja dejanskemu vsakdanjemu govoru v zasebnih okoliščinah. Ta pojav je v
gradivu poimenovan nezaznamovana neknjižnost (Kalin Golob in Poler Kovačič, 2004,
str. 79–81).

5.2.1 Ogovarjanje in dvogovornost
Pri pogovoru z gosti v mreži radijskih in televizijskih postaj RTV Slovenija se izogibamo
tikanju in je to sprejemljivo le v primeru, ko se novinar in intervjuvanec poznata, to pa na
začetku (praviloma) obelodanita in poslušalca opozorita na manj formalno različico
ogovarjanja. Zaradi naslavljanja mlajšega poslušalstva in tekmovalcev, pa tudi v želji po čim
večji sproščenosti, smo se v oddaji Hej, dj odločili za tikanje. Odločitev je bila preprosta in
intuitivna, v radijsko produkcijo smo vključili mlajše soustvarjalce, zato smo želeli, da se
počutijo enakovredne. Mlade tekmovalce sva voditeljici občasno ogovarjali tudi z vzdevki ali
njihovimi umetniškimi imeni (Alex Agara, Bendžo, Lim Nylon, Redhedii …). Tekmovalce smo
ogovarjali z zaimkom 'ti' namesto 'vi', precej netipičen za radijsko nagovarjanje občinstva na
Valu 202 pa je bil tudi nagovor oziroma pozdrav. Običajno pozdravimo v bolj uradnem tonu,
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torej z besedno zvezo dober dan, dober večer ali redkeje živijo, ki nakazuje bolj sproščen,
pogovorni jezik. V oddaji Hej, dj je bil največkrat uporabljen nek drug medmet: hej. Tako smo
pozdravljali in nagovarjali ustvarjalce in poslušalce: Hej! Dobrodošli z nami v Studiu 13 Vala
202! Hej, fanta, kako sta? Hej v oddaji Hej, dj! Izbira je bila povsem intuitivna, saj smo
nagovarjali mlajše občinstvo, in neposredno povezana z imenom oddaje.
Da bi govor zvenel kar se da vsakdanje in sproščeno, smo oddajo na Valu 202 zasnovali na
konceptu dveh voditeljic: na dvogovoru. Število govorcev ne vpliva na opredelitev žanra kot
dvogovornega, zato vse novinarske forme z enim ali več sogovorci tako kot Lengar Verovnik
(2012) opredeljujem kot dvogovorne in ne kot večgovorne. Izraz večgovor v slovenščini še ni
bil natančneje opredeljen, iz posamičnih rab izraza pa je mogoče sklepati, da se z njim označuje
pogovor več (enakovrednih) udeležencev (prav tam, str. 11).
Z izmenjavo dveh glasov, torej z dialogom, smo uresničili navidezno pogovornost. V
moderiranem delu oddaje Hej, dj, sva se tako dopolnjevali, izpraševali in pogovarjali dve
voditeljici, Maja Stepančič in jaz, Uršula Zaletelj. Povezovali sva program in nagovarjali mlade
ustvarjalce. Zgledovali sva se po govorici didžejev in njihovih vrstnikov, ki sva jih spoznali
med terenskim in studijskim delom. Voditelj oddaje za mlade mora biti pri kombiniranju
zabavne in izobraževalne vsebine prav tak: zabaven in pristen, kar pomeni, da razkrije tudi
svoja čustva. Če ni iskren, to poslušalec hitro zazna. Voditelj mora biti odziven in zbrano
poslušati sogovornika, da se lahko odzove (Watts, 2009, str. 72).
To je, smo spoznali, lažje v radijski dvogovorni obliki. Voditeljici sva se lahko zanesli druga
na drugo ter se dopolnjevali, enako so lahko počeli didžeji, obkroženi s svojimi prijatelji in
podporniki. Stremeli smo k zanimivi, razgibani govorici, moderatorki sva se igrali s pomeni
besed, s frazemi in drugimi retoričnimi figurami, se pri tem na videz zbadali in izpraševali.
Pripravljeni radijski govor petih scenarijev oddaje Hej, dj se tako kar ponuja za nadaljnjo
analizo. V spodnjem primeru dialoga (16. oktober 2017) se prepletajo besedne igre s pomočjo
paronomazije, večpomenskosti in ironije. Primer bom pozneje podrobneje analizirala, zaenkrat
naj služi kot ponazoritev dvogovora, v katerem se prepletajo različne besedne igre.
MAJA: V tej bitki ne poznamo predvolilnega molka.
URŠULA: Ti ga tudi sicer ne poznaš.
MAJA: Poznam pa Mišo Molk. Čau, Miša!
URŠULA: Eden od predsedniških kandidatov pa bi rekel: čau, miška.
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MAJA: Zdaj pa zares … Naj računalniška miška v tem trenutku ustavi glasovanje.
V vsaki oddaji sva voditeljici v dialogu pozivali tudi h glasovanju za enega od tekmovalcev.
Pozivi so se zaradi praktičnosti in lažjega pomnjenja hitro avtomatizirali, na primer:
“Z znakcem WOW lahko glasujete za _____, z všečkom HAHA za _____.”
“Glasujte za svojega favorita, ki bo morda kar celo sezono vrtel muziko na Valu 202.”
“Delite Facebook live prenos, vendar glasujte le na valovski Facebook strani.”
Kot definira Korošec, gre pri avtomatizaciji za ustaljevanje posameznih jezikovnih sredstev, da
postanejo za opravljanje določene naloge običajna in se utrdijo v konvenciji med tvorci in
naslovniki (Korošec, 1998, str. 16). Avtomatizirana jezikovna sredstva so služila informativni
in pozivni funkciji, vpeljali sva jih voditeljici, ki sva si pri upovedovanju izmenjavali besedo.
Napovedali sva tudi časovno omejen avtorski pas, v katerem so mladi didžeji vrteli svojo glasbo
in nagovarjali poslušalce. Takrat je radijski eter prevzel didžej, ki je bil na vrsti za svoj avtorski
glasbeno-govorni prispevek. Scenarij oddaje je brez izjeme nastajal v paru, torej ob klepetu in
izmenjavi idej v živo, saj bi bil sicer tekst za eno od voditeljic neoseben, tuj. Pogovor s
soustvarjalci oziroma tekmovalci je prav tako potekal v živo v studiu, s predhodnim dogovorom
o okvirnih temah, ki so močno zaznamovale jezikovne izbire. Z dvogovornostjo in izmenjavo
glasov voditeljic se jezik v analiziranih scenarijih približuje spontanemu govoru.

5.2.2 Sociolekti
Skubic sociolekte – govorice zasebnosti – deli glede na različne parametre (družbeno moč,
geografsko poreklo, poklic, starost ipd. govorcev). Kot poglavitne opredeljuje sociolekte
družbenih slojev: obrobne, ekscesne in kultivirane (Skubic, 2005, str. 51–53). Vnašanje prvin
iz sociolektov se je v slovenskem medijskem govoru najprej začelo dogajati prav v
nenovinarskih dvogovornih žanrih (v moderiranem delu radijskega programa zlasti zasebnih
pridobitnih radijskih postaj) (Lengar Verovnik, 2012, str. 25).
V dvogovornem žanru v oddaji Hej, dj smo se pri prilagajanju besedila za mlado radijsko
občinstvo približevali zlasti ekscesnim sociolektom, ki vključujejo tudi to, kar tradicionalna
slovenska zvrstna razdelitev pojmuje pod slengom. Ekscesni sociolekti pa se po Skubičevem
pojmovanju ne omejujejo zgolj na jezik mladine, temveč vključujejo tudi prvine žargona in
argoja oziroma latovščine. Njihovi govorci se deklarirajo kot boljši, neposrednejši, slikovitejši
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in iskrenejši, skratka nezamenljivi. Njihove vrednote se bojevito zoperstavljajo dominantnim
vrednotam: njihovemu racionalizmu se pogosto zoperstavljajo skupinska solidarnost,
ekspresivnost in hedonizem. Tipični predstavniki takih skupin so različne moratorijske skupine,
kot so na primer mladinske subkulture v urbanem okolju (Skubic, 2004, str. 303). Razumljivo
je, da ekscesni sociolekti cvetijo predvsem v urbanih okoljih, kjer so govorci vpeti v pestrejši
in bolj kaotičen sistem hierarhičnih družbenih povezav; večja fragmentiranost urbanega
življenja nudi tudi večjo jezikovno svobodo v primerjavi z ruralnimi okolji. Ekscesni sociolekti
se vzpostavljajo prek besedišča, zanje je značilna t. i. releksikalizacija: “Skupnost z
alternativnimi vrednotami pojme iz skupnega jezika skupnosti preimenuje – z izposojenkami iz
drugih jezikov (npr. ludnica, izi, iber), drugih narečij (npr. kažin, žganjica), z arhaizmi (npr.
bojda), z inovativnimi tvorjenkami (npr. džazno, špinel) ali z metaforičnim/metonimičnim
sprevračanjem pomena splošno znanim besedam (npr. teta za žensko, stari za prijatelja)” (prav
tam). V analiziranih scenarijih oddaje Hej, dj je releksikalizacija opazna prav pri izposojenkah
iz drugih jezikov: denimo plac 'prostor' ali zagruvati 'zaplesati'; iz drugih narečij nona 'babica';
pri inovativnih tvorjenkah hilaričen v pomenu 'smešen'.
Skubic sleng torej uvršča med ekscesne sociolekte, za Gjurina (1974) pa je sleng neformalna
varianta občevalnega jeika, za katerega je značilna ekspresivnost ali celo afektacija. Prepoznava
več besedotvornih načinov nastajanja slengizmov, pomembni so tudi vplivi tujih jezikov (danes
zlasti angleščine), sleng lahko vsebuje tudi frazeme (prav tam, str. 67). V doktorski disertaciji
Maša Rolih (2017) povzema, da lahko v skladu z Gjurinovo teorijo trdimo, da sleng nastaja in
se razvija zaradi težnje mladih po izvirnosti, drugačnosti in zanimivosti, to pa je tudi razlog za
uporabo ekspresivnih izrazov oziroma izrazov z ekspresivno konotacijo. Mladostniki imajo
torej svojo govorico, s katero izražajo identiteto in pripadnost, pa tudi upor, željo po drugačnosti
ipd. Mladostniška govorica deluje kot kohezivna vez med določeno starostno skupino in je
nujna spremljevalka odraščanja. Kljub temu, da je sleng sestavni del tvorjenja besedil mladih,
avtorica poudarja, da se slovenska slovnica s slengom ne ukvarja podrobneje, ampak ga le
uvršča med interesne govorice (prav tam, str. 63).

5.3 Prilagoditev govora voditeljic
S predhodnim poznavanjem Pravilnika o poklicnih standardih RTV Slovenija (2000), a tudi z
zavedanjem, da jezikovno politiko usmerjajo tudi njeni ustvarjalci ter poslušalci, še zlasti, če
oddaja nagovarja točno določeno občinstvo, smo se pri projektu Hej, dj odločili za scenarij, ki
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je temeljil na pripravljenem govorjenem besedilu. To je odstopalo od običajnega, vse besede
niso bile zvrstno nevtralne, posnemali smo jezik zasebnega sporazumevanja ter uresničevali
dvogovornost s pogostimi vprašanji in replikami. Radijski jezik je odvisen od formata oddaje
in vsebine; kot pravi Zgrabljić Rotar (2002), sta jezik in govor v radijski oddaji odvisna od vrste
programa in občinstva, ki ga ustvarjalci nagovarjajo. Jezik radia tako ne le da moremo, ampak
moramo raziskovati glede na funkcijo, ki jo ima v določenih okoliščinah (prav tam, str. 47).
Voditelj mora jezik prilagajati vsebini: bolj je ta zabavna, več domačnosti in sproščenosti si
lahko privošči (Boyd, 2008, str. 171). Radijski govor je torej odvisen od okoliščin. Govor v
oddaji Hej, dj bi lahko poimenovali knjižna govorica (Urbančič, 1987), neknjižne prvine pa
zajeli s pojmom nezaznamovana neknjižnost (Kalin Golob in Poler Kovačič, 2004). Voditeljica
Maja Stepančič pravi, da so se jezikovne izbire v oddaji Hej, dj večinoma dogajale spontano.
“Jezik je bil včasih zelo slengovski, približan mlajšim, mladim generacijam, ki smo jih
nagovarjali ves čas. To je bila naša ciljna publika” (Stepančič, osebni intervju, 2019, maj).
Zakonitosti radijskega govora so podali številni teoretiki, ki se strinjajo, da so povedi v njem
manj zapletene in krajše kot v pisnih besedilih. Jezik mora biti skladenjsko preprost in čim bolj
podoben govoru poslušalcev (Pirc, 2005, str. 76). Kot je v svojem magistrskem delu ugotovila
Mateja Ramovš (2013), je bila celo v kontaktni oddaji Dobro jutro! na Valu 202 glasovna,
oblikoslovna in naglasna podoba v splošnem prekrivna s knjižno. Na tej ravni sta norma knjižne
slovenščine in njene zborne oblike temeljna izbira govorcev (prav tam, 2013, str. 40). Verjetno
je na Valu 202 pravilna izreka tudi rezultat govornega izobraževanja. Na podlagi analize petih
scenarijev oddaje Hej, dj lahko trdim, da so bile glasovno-naglasna in oblikoslovna ter
skladenjska podoba v splošnem knjižne, a prilagojene prenosniku, torej radiu. Oblikoglasnih in
skladenjskih značilnosti zato ne bom analizirala, saj se največje posebnosti in odkloni od
knjižnosti v napisanem povezovalnem govoru oddaje Hej, dj kažejo na ravni besedišča. V
analizi se bom osredotočila na stilno zaznamovano besedje glede na stilno-zvrstne oznake v
Slovenskem pravopisu (2014) in Slovarju slovenskega knjižnega jezika (2014), nato bom
analizirala še uporabo tropov in figur, ki kažejo na jezikovno ustvarjalnost. Podala bom najbolj
ilustrativne primere.
Pri pregledu scenarijev lahko takoj opazimo nekatere ponavljajoče se besede in besedne zveze,
ki so skoraj popolnoma nadomestile bolj nezaznamovane izraze, ki jih predlagajo jezikovni
priročniki. Glagol predvajati (glasbo) je nadomestil glagol (za)rolati, v tem primeru pogovorni
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izraz, ki pomeni 'predvajati, reproducirati glasbo, posnetke'. V scenarijih se v različnih oblikah
pojavi kar 30-krat. Nekateri primeri:
“Zmagovalec bo znan 27. novembra, nagrada pa je že znana: cela sezona rolanja na Valu 202.”
(18. september 2017)
“Si čez vikend kje rolal?” (25. september 2017)
“Potem pa zarolaj.” (2. oktober 2017)
“Ki bo na Valu 202 že prihodnje leto celo sezono rolal muziko.” (9. oktober 2017)
“Tea se je s produkcijo in rolanjem srečala v očetovem glasbenem studiu, kaj pa vidva?”
(16. oktober 2017)
V scenarijih se 17-krat pojavijo tudi pogovorni izraz miksati ali samostalnik miks in žargonska
glasbena izraza semplati, ki je definiran kot 'posnet vzorec zvoka, glasbe, ki se uporabi kot del
nove skladbe' ter set, ki je del športnega in glasbenega žargona, v tem primeru pomeni 'več
istovrstnih ali dopolnjujočih se predmetov, stvari, ki spadajo skupaj’. Primeri:
“Misliš, da si v teh minutah pokazal vse, kar znaš, da so ljudje plesali na tvoj miks?”
(25. september 2017)
“Danes ne bo miksal, ampak komentiral.” (9. oktober 2017)
“Vsak tekmovalec bo imel na voljo 10-minutni didžejski set, nato še dve minuti za zaključni
didžejski miks.” (16. oktober 2019)
“Je to težko? Tako imenovano semplanje?” (9. oktober 2017)
Prav tako smo uporabljali termin mešalka za mešalno mizo, sestavni del didžejske opreme:
“Pokomentiral bo vajina nastopa pred mešalko in mikrofonom.” (25. september 2017)
Namesto seznama predvajanja se je v oddaji uveljavila beseda playlista, ki izvira iz angleške
playlist:
“Kakšnega poslušalca si si predstavljal, ko si izbiral komade in testiral playlisto?” (9. oktober
2017)
Voditeljici uporabljava tudi slengovske izraze, velikokrat se pojavi pritrdilni oziroma
navezovalni okej s pomensko uvrstitvijo 'dobro, zadovoljivo' (Slovenski pravopis, 2014).
K večji sproščenosti so prispevali še prislovi, ki so na primer izražali navdušenje: fino in
pogovorni izrazi pritrjevanja, kot je super 'kar presega navadne, običajne lastnosti česa' (SSKJ,
2014).
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Besedo glasba največkrat zamenjuje muzika, ki je v SSKJ (2014) označena kot manj ustrezna
za knjižno rabo in je značilna za interesno skupino mladih. V nadaljevanju podrobneje
analiziram in nizam primere stilno oziroma zvrstno zaznamovanih izrazov.

5.4 Stilno zaznamovano besedje
Zaradi težnje po dinamičnem in zanimivem upovedovanju je v scenarijih oddaje Hej, dj veliko
stilno zaznamovanih besed, pri katerih prevladujejo neknjižne prvine (pogovorno, žargonsko,
neknjižno, pokrajinsko, slengovsko, narečno, ljudsko).
5.4.1 Pogovorni in nižjepogovorni izrazi
V pripravljenem govorjenem besedilu je bilo največ pogovornih izrazov (SSKJ, 2014).
Navajam le nekaj zapisov iz scenarija, zaznamovani pogovorni izrazi so zapisani v poševnem
tisku, pod njimi pa je še kratka razlaga iz priročnika:
“Torej boš danes premierno zarolal tudi svoj poletni hit?” (18. september 2017)
•

Hit je uspešnica

“Je strokovno uho zaznalo kakšen kiks?” (18. september 2017)
•

Izraz kiks je definiran kot spodrsljaj, napaka

“Jan, verjameva, da ob slišanem niso plesale samo none, ampak tudi nune.” (25. september
2017)
•

Nuna je članica samostanskega, verskega reda – redovnica

“Da bo fer, še za Timoteja v nemščini, ker številni Štajerci delajo v Avstriji.” (25. september
2017)
•

Fer pomeni v skladu z določenimi normami, pravili

“Kako tanka je meja med tem, da z izborom glasbe povsem omrežiš množico ali pa povsem
udariš mimo?” (2. oktober 2017)
•

Udariti mimo pomeni reči, storiti kaj napačnega
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“Aleksandra, ti si edina punca v jesenski ediciji Hej, dj. Braniš čast in slavo didžejk.”
(9. oktober 2017)
•

Punca je dekle

“Če imaš šanse, da boš še kdaj, preverimo zdaj. Na Facebook live trenutno vodi …” (9. oktober
2017)
•

Šansa je možnost, priložnost, prilika

Pojavljajo se tudi izrazi, ki so po SSKJ nižje pogovorni, na primer:
“Timotej je mariborski ‘podzemnik’, ki rola house. Ne v domači hiši, ampak na placu …”
(25. september 2017)
“Vi pa le ostanite na istem placu. Oziroma na istem programu.” (25. september 2017)
•

Plac je prostor, kraj

Zanimive so tudi kombinacije več zaznamovanih besed v isti povedi. Za ponazoritev služita
dva primera:
“Prvčki, fazani, bruci in vsi vmes, hej v oddaji Hej, dj!” (9. oktober 2019)
•

Prvček: pog. prvošolec

•

Bruc: šol. žarg. študent prvega letnika

•

Fazan: kot drugi pomen se je v SSKJ uveljavila razlaga: dijak prvega letnika srednje
šole

“Katero področje pa te najbolj zanima – je to sociala, zdravstvo, penzije?” (9. oktober 2019)
•

Sociala: publ. socialna dejavnost

•

Penzija: pog. pokoj, upokojitev, pokojnina

5.4.2 Narečni izrazi

V analiziranih petih scenarijih se pojavlja narečna primorska beseda nona, ki pomeni stara
mati, babica. Primeri:
“Napeto bo, menda so none že kupile nove telefone.” (18. september 2017)
“Njegova največja podpornica je namreč nona Mara.” (25. september 2017)
“Si je nona že odprla Facebook profil, da bo lahko glasovala zate?” (25. september 2017)
“None, mame, sestre, bratranci, vsi ste danes zelo pomembni.” (25. september 2017)
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Razloge za uporabo narečnih besed moramo iskati v govorici tekmovalcev in voditeljic. Če je
tekmovalec prihajal iz Maribora, torej s štajerskega konca, sva se mu približali z narečnimi
besedami iz mariborskega narečja. Enako je veljalo za tekmovalce z drugih koncev Slovenije.
Primorci in Kraševci babici narečno pravijo nona, zato je bila ta jezikovna izbira smiselna.
Voditeljici sva besedišče črpali iz svojih domačih in drugih narečij ter lastnega znanja tujih
jezikov, pripoveduje Maja Stepančič. Tak primer je tudi poziv h glasovanju za didžeja s
primorskega konca in didžeja s štajerskega v tujih jezikih – zaradi doseganja komičnega učinka
je bil uresničen v dialogu. Prvi poziv je bil v italijanščini, drugi v nemščini: Se volete votare per
Jan Novak, dovete premere il tasto WOW su Facebook live. Wenn Sie für Timi stimmen
möchten, drücken Sie HAHA bei Facebook.
Maja Stepančič (osebni intervju, 2019, maj) razlaga, da so bile take jezikovne izbire sicer
intuitivne in utemeljene na predhodnih spoznanjih s terenskega druženja z mladino, a tudi
načrtno prilagojene mlajši publiki in tekmovalcem:
Če ti z nekom govoriš uradno, v knjižni slovenščini, se morda zapre pred tabo, zveniš zelo
uradno, vzvišeno. Takrat je človek nesproščen, mogoče ne pove ničesar. Tega si nismo želeli,
seveda je bil cilj, da se pogovarjajo, povedo kaj o sebi. Ne samo, da vrtijo glasbo, ampak da
spoznamo, kdo so mladi danes. Kdo je mladina. Ja ... Približati tudi s tem, nismo imeli samo
mladih iz ljubljanske kotline, ampak s cele Slovenije. Ko sva govorili o Mariboru, zraven je
Avstrija, sva govorili malo nemško, ko sva govorili o Primorski, tam je Italija, sva šli na
italijanščino. Mislim, da se nič ni izgubilo v programu, to je bil samo plus.

Ko sva govorili o Mariborčanih, je v ospredje prišla tudi narečnost, na primer pri vprašanju:
“Ste ga v Mariboru na pune poslušali?” (2. oktober 2017).
•

Na pune pomeni veliko, intenzivno

Pojavil pa se je tudi osrednjeslovenski narečni izraz nič bat: “Nič bat, čas je za zahvale mami
in poziv poslušalcem.” (18. september 2017).
•

Izraz nič bat pomeni, da so skrbi odveč

5.4.3 Ekspresivni izrazi
V scenarijih petih oddaj so pogosti tudi izrazi, ki so v slovarju označeni s kvalifikatorjem
ekspresivno (SSKJ, 2014) in so v vlogi poživljanja besedila. Gre za stilno zaznamovane besede,
ki so nasprotne nevtralnim, saj so čustveno obarvane. Voditeljici sva jih uporabljali, da bi
pritegnili pozornost tekmovalcev in poslušalcev. Primeri so:
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“Maj, si med poletjem sproduciral kakšen hud komad?” (18. september 2017)
•

Izraz hud pomeni dober

“Blaž je mariborski drugogimnazijec, ki poje, igra klavir in bas kitaro, ampak ne bo koncertni
glasbenik, leta 2010 se je namreč zaljubil v elektroniko.” (2. oktober 2017)
•

Zaljubiti se v glasbo pomeni čustveno se navezati na kaj tako, da se vidijo, upoštevajo
predvsem lepe, dobre strani

“Lepo je deliti in glasovati, a to počnite preudarno in z napetimi ušesi.” (2. oktober 2017)
•

Z napetimi ušesi pomeni pozorno (poslušati)

“Tudi nama pomaga robot, s katerega bereva ta izjemen scenarij.” (9. oktober 2017)
•

Izjemno je tisto, kar presega splošno, navadno

“Jezik vama očitno teče.” (2. oktober 2017)
•

Besedno zvezo spremlja definicija izražati se spretno, z lahkoto

V analiziranem pripravljenem govorjenem besedilu nisem našla izrazov, ki bi bili časovno
zaznamovani (označeni z normativnimi kvalifikatorji starinsko, zastarelo, redko, raba peša,
raba narašča), kar lahko pripišemo ciljem nagovarjanja mlajšega občinstva, ki takih izrazov
morda ne bi razumelo ali bi se jim lahko zdeli odtujeni. A vendar tudi novo besedje ni bilo
pogosto. Izstopata le pridevnik viralen, novotvorjenka, ki še ni splošno uveljavljena in pomeni
'ki se hitro širi po internetu, zlasti z medsebojno izmenjavo od uporabnika do uporabnika' ter
milenijec 'pripadnik generacije, rojene po letu 1980, za katero je značilna zlasti visoka stopnja
izobrazbe, dobro obvladanje digitalnih tehnologij, a slabe možnosti zaposlitve’ (Sprotni slovar
slovenskega jezika, 2014–2017). Primeri:
“Gašper, ti slediš viralnim senzacijam.” (9. oktober 2017)
”Milenijci vam bodo vse do desete rolali popularno muziko.” (2. oktober 2017)

5.4.4 Priložnostnice, intelektualizmi, ironija
Ker smo ves čas poudarjali, kako pomembna je kreativnost za radijskega didžeja, se je naša
manifestirala tudi v jeziku. Voditeljici sva iz samostalnikov ali glagolov (slovenskih in
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tujejezičnih) izpeljali oziroma skovali nove besede in besedne zveze, t. i. priložnostnice
(okazionalizme):
“Mariborski podzemnik, ki rola house …” (25. september 2017)
•

Izpeljanka iz samostalnika podzemlje, ki pomeni zemljo oziroma prostor pod zemeljsko
površino (SSKJ, 2014).

“Nasproti ni Hilary, ampak hilarični protikandidat …” (25. september 2017)
•

Novotvorjeni pridevnik iz angleškega hilarious, ki pomeni zelo smešen, zelo zabaven
(PONS, 2019).

“Kateri nasvet našega rezidentala, hišnega didžeja, se vama zdi najbolj uporaben?”
(25. september 2017)
•

Resident DJ v angleškem žargonu pomeni didžeja, ki redno nastopa na enem mestu: v
klubu ali lokalu, je torej rezident tega kluba. Residental pa v prevodu pomeni
stanovanjski oziroma rezidenčen (PONS, 2019). Iz tega smo ustvarili samostalnik
rezidental. Lahko bi uporabili rezident, ki sicer pomeni fizično ali pravno osebo, ki ima
stalno prebivališče ali sedež v državi, v kateri trenutno biva, posluje (SSKJ, 2014).

“Zakaj so še vedno tvoji najlubši trancerji?” (2. oktober 2017)
•

Izraz trance je definiran kot 'zvrst elektronske glasbe, ki je nastala v 90. letih 20. stoletja
kot združitev tehna in housa' (SSKJ, 2014). Iz tega smo za nekoga, ki vrti trance,
izpeljali izraz trancer.

“Res smo zagruvali v Studiu 13.” (9. oktober 2017)
•

V angleškem slengu grooving pomeni 'plesati na popularno glasbo' (Oxford
Dictionaries, 2019). Iz tega smo izpeljali glagol gruvati oziroma zagruvati.

Zasledila sem tudi uporabo prevzetih besed edicija in epilog, ki bi ju lahko uvrstila med
intelektualizme. Lengar Verovnik (2010, str. 140) je te opredelila kot znak 'višje pismenosti', ki
jim je skupno, da so raznolikih izvorov. Primeri iz scenarija:
“Kako je biti prvi zmagovalec jesenske edicije?” (18. september 2017)
“Aleksandra, ti si edina punca v jesenski ediciji Hej, dj.” (9. oktober 2017)
“Komaj čakava epilog.” (25. september 2017)
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Za ponazoritev vključevanja sredstev humorja prek hitrih, provokativnih replik, služi naslednji
zgled. V oddaji (25. september 2017) sva se voditeljici šalili in uporabljali prvine ironije, ki so
razvidne iz sobesedila:
MAJA: Da bosta imela več možnosti, delite prenos, a glasujte le na valovski Facebook strani,
saj samo tam štejejo glasovi, ki bodo enemu od njiju podarili karto ...
URŠULA: … za celoletni obisk fitnesa.
MAJA: A ni bilo to tvoje rojstnodnevno darilo?
URŠULA: Ja, in mislim, da bi morala tudi ti dobiti kaj podobnega :) Hec.
MAJA: Wooooo :) Nizka.
URŠULA: In še k besednemu fitnesu … z nami v studiu sta Jan in Timotej.
Posamostaljena pridevniška beseda nizka (iz nizka izjava) je v tem primeru ekspresivna, s
pomenom: ki ima negativne moralne lastnosti (SSKJ, 2014). Beseda hec pa je nižje pogovorna
oziroma ekspresivna in dodana besedilu, da poudari komičnost situacije in opozori na šalo.
Dvogovor se nadaljuje z navezavo na izhodišče, fitnes, in ga zaokroži z metaforo besedni fitnes.
Komično deluje tudi vikanje, ogovarjanje z zaimkom, ki ga sicer v oddaji nismo uporabljali in
je prav zato izstopalo, zlasti v dialogu z dvema enakovrednima sogovornicama, voditeljicama
(16. oktober 2019):
MAJA: Kolegica Uršula, spoštovana, pustite mi dokončati. A smem?
URŠULA: Izvolite.
Kar je v analizi leksike kontaktne oddaje Dobro jutro! na Valu 202 spoznala že Mateja Ramovš
(2013, str. 44), sem potrdila tudi sama pri analizi scenarijev oddaje za mlade Hej, dj. Avtorji na
Valu 202 obvladajo za specifični diskurz veljavno jezikovno normo in so spretni pri
poigravanju z jezikom. Vulgarizmov tudi sama v besedilu nisem našla, narečnost in
pogovornost pa sta bili uporabljeni premišljeno. Izstopajo tudi druga jezikovna sredstva, ki so
zlasti v vlogi poživljanja besedila, humorja in poigravanja z besedami.
Največ je bilo prav pogovornih in narečnih izrazov. Prvi so bili logična izbira pri pogovoru z
mladimi o ustvarjanju in predvajanju glasbe, denimo glagol (za)rolati se v analiziranih
scenarijih pojavi kar 30-krat. Narečni izrazi so se največkrat pojavili pri pogovoru z govorci
različnih lokalnih narečij, pogoste so bile tudi čustveno obarvane besede, v SSKJ označene s
kvalifikatorjem ekspresivno. Presenetilo me je, da je bilo veliko izmišljenih besed oziroma
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skovank, ki so nastale predvsem pod vplivom angleščine (hilaričen, trancer, zagruvati …) in
jih razumem kot znak jezikovne ustvarjalnosti ter približevanja jezika mladim.

5.5 Tropi in figure
Pogovornost se je v oddaji Hej, dj uresničila z rabo pogovornih prvin in stilno zaznamovanega
besedja, zanimiva pa je tudi stilizacija besedila s tropi in (retoričnimi) figurami. Tovrstna stilna
sredstva so opazna, razkrivajo avtorjev stil in jezikovno kreativnost, pa tudi njegov odnos do
upovedanega.
5.5.1 Frazemi
Janez Keber je v uvodu v Slovar slovenskih frazemov povzel, da so frazeološke enote ali frazemi
stalne besedne zveze, katerih pomen ni ali je samo delno ugotovljiv iz pomenov njihovih
sestavin in ki imajo praviloma stalno in samo omejeno spremenljivo sestavo. V širšem smislu
spadajo v frazeologijo vse stalne besedne zveze, med njimi tudi terminološke, dalje frazemi s
stavčno ali večstavčno sestavo, kot so reki, pregovori in krilatice (Keber, 2001, str. 9).
Frazemi vrednotijo in izražajo avtorjevo stališče ter poživljajo besedilo. S pomočjo Slovarja
slovenskih frazemov (2015) sem iz analiziranih scenarijev izluščila nekatere primere:
“In se v tujini res cedita med in mleko? Ali se cedijo samo sline?” (18. september 2017)
•

Frazem cedita se med in mleko pomeni, da je vsega dovolj. Cediti sline je ekspresivni
izraz, ki pomeni nekaj si zelo želeti ali si zaman želeti.

“Sledi namreč desetminutni didžejski set, kjer bosta Luka in Blaž pokazala, ali sta iz pravega
testa. Enkrat sta že bila v tej zmesi, verjamem, da se bosta tudi danes odlično znašla.” (2. oktober
2017)
•

Frazem biti iz pravega testa pomeni imeti drugačne, navadno pozitivne lastnosti,
sposobnosti. Iz tega je sledila besedna igra biti v tej zmesi, ki implicira na zmes, iz
katere se naredi kruh, ponovno metaforično.

“Upam, da boš ohranil mirne prste in hladno kri.” (2. oktober 2017)
•

Frazem ohraniti hladno kri pomeni mirnost, hladnokrvnost, prisebnost.

“Gregor, ti daješ komadom tisto piko na i, je didžejanje in produciranje zmagovalna
kombinacija?” (2. oktober 2017)
79

•

Narediti piko na i pomeni z majhnim, a pomembnim dejanjem končati kaj.

“Nismo šli po gobe, še smo tu. Dvanajst najboljših didžejev tekmuje za naslov radijskega
didžeja.” (9. oktober 2017)
•

Frazem iti po gobe pomeni umreti, propasti.

“Morda bo to Aleksandra, pevka v kamniškem rock bandu, ki živi na robu zakona. V začetku
leta so jo ustavili policisti, ker je med vožnjo pogledala skozi streho avtomobila.” (9. oktober
2017)
•

Živeti na robu oziroma biti na robu (prepada) pomeni biti v veliki nevarnosti za obstoj,
prenovitev frazema živeti na robu zakona torej pomeni, da se giblješ na meji
dopustnega, zakonsko sprejemljivega.

“Prejšnji teden je šlo za las oziroma za en glas, zato se potrudite in glasujte za svojega favorita.”
(16. oktober 2017)
•

Frazem zmagati za las je pomensko definiran kot zelo malo je manjkalo.

Zanimiv primer je raba frazema imeti krompir, ki pomeni doživeti nepričakovano ugoden, dober
izid, konec česa. Še posebej izstopa dialog oziroma besedna igra, ki kombinira frazem (imeti
krompir) s paronomazijo (ocvreti – ucvreti ga/jo):
URŠULA: Kakšen je njun glasbeni okus, slišite kmalu. Z nami sta 19-letni Matic Kosem in
17-letni Matic Čebulj.
MAJA: Ki se potegujeta za nastop v četrtfinalu oddaje Hej, dj in morebitno zmago. Nagrada:
cela sezona pobiranja krompirja.
URŠULA: Ne drži. Moraš pa res imeti krompir, da zmagaš in celo sezono rolaš muziko na
Valu 202!
MAJA: Če ti ni všeč, pa ga lahko še vedno ucvreš (16. oktober 2017).
V analizi različnih prvin radijskega govora je Alenka Valh Lopert ugotovila, da poklicni
govorci pogosteje uporabljajo frazeme na komercialni postaji, na javnem radiu precej manj, več
le voditelji mladinske oddaje. Pri reproduktivnem govoru na nacionalnem radiu ga, razen v
mladinski oddaji, sploh ni zasledila (Valh Lopert, 2013, str. 273). Prav zaradi formata oddaje
Hej, dj je frazemov več, ti po količini odstopajo od ostalih radijskih oddaj na Valu 202, ki niso
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posebej usmerjene k nagovarjanju mladega občinstva. Če bi v kateri drugi oddaji ali žanru
izstopali, pa so bili v tej mladinski oddaji bolj pričakovani in neprisiljeni.
5.5.2 Komparacije in metafore
Pri pregledu petih scenarijev oddaje Hej, dj količinsko izstopajo komparacije (primere,
prispodobe) in metafore. Komparacija je retorična figura, pri kateri nekaj primerjamo s stvarjo,
medtem ko je metafora s to stvarjo izražena. Kvintiljan je metaforo imenoval kar krajša oblika
komparacije (Smolej in Hriberšek, 2006, str. 25). V analiziranih besedilih se pogosto pojavlja
metaforika, ki črpa besedišče iz vojaške terminologije, na primer (dvo)boj ali bitka. V zgolj eni
oddaji (25. september 2017) se je ta izraz pojavil kar štirikrat:
“Tisti, ki je v prejšnji bitki stavil na glasove zavednih Primorcev in babic.”
“Timotej, Timi, kdo vse te podpira v didžejski bitki?”
“Upoštevajta ga v naslednjem setu, pred vama je dvominutna didžejska bitka.”
“S čim boš prepričal v naslednji bitki?”
Uporabili smo tudi metaforo za zmago – odpirati šampanjec:
“Benjamin Agič je odprl novo sezono Hej, DJ. Če bo odprl šampanjec, bomo še videli.”
(18. september 2017)
In metaforo za govorne spretnosti – besedni fitnes:
“In še k besednemu fitnesu …” (25. september 2017)
Pojavljajo se tudi preneseni pomeni oziroma sobesedilne metafore:
“Naprej vas peljejo milenijci.” (16. oktober 2017)
Metafora je zelo priročno jezikovno sredstvo za aktualizacijo in popestritev besedila,
komparacija (primera ali prispodoba) pa služi primerjavi. Ta je lahko zelo slikovita. Primeri iz
besedila so jokati kot pri rezanju čebule, kar je hkrati besedna igra, ki izhaja iz ustvarjalčevega
priimka:
“Matic Čebulj, upam, da ob tvojem setu ne bomo jokali, kot jočemo pri rezanju čebule.”
(16. oktober 2017)
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Še ena komparacija je zanimiva: napeto kot razglasitev Nobelovih nagrajencev ali napeto kot
košarkarska tekma Slovenije in Latvije. Izstopa tudi dialog, ki sočasno preigrava pomen besede
zaviti hrano ali v prenesenem pomenu zaviti, skreniti s teme (18. september 2019):
MAJA: S tribune sporočajo, da je napeto kot košarkarska tekma Slovenije in Latvije …
URŠULA: Koliko je že bil rezultat na koncu?
MAJA: Dovolj za stavo in za kebab, ki mi ga zdaj dolguješ.
URŠULA: Boste tu pojedli ali vam zavijem za sabo?
MAJA: Tu, ker sva zavili s teme.
Našla sem še eno duhovito primero, ki se hkrati navezuje na naslov televizijske nadaljevanke
Usodno vino: “To zveni zelo usodno, skoraj tako kot vino …” (18. september 2019)
V prenesenem pomenu sva uporabili tudi izraz smetiti: “Midve sva spremljali MTV, še preden
so kanal zasmetili z resničnostnimi šovi.” (25. september 2017)
Uporaba tovrstnih stilnih prvin je zelo pogosta, po jezikovni kreativnosti izstopajo predvsem
prenovitve frazemov in metafore. Delujejo manj formalno, tiste manj ustaljene in bolj kreativne
pa presenetijo poslušalca.
5.5.3 Paronomazija, polisemija in rima
V govorjenih besedilih sva se voditeljici pogosto poigravali s pomeni. Zasledila sem
paronomazijo, besedno igro, ki temelji na ponavljanju besed z isto ali podobno zvočno podobo,
a z različnim pomenom. Ponavljajo se lahko enakozvočnice – homonimi ali blizuzvočnice –
paronomi (Smolej in Hriberšek, 2006, str. 66). Primeri:
“Benjamin Agič, ki nama dovoli, da ga kličeva Bendžo. Čeprav ne igra bendža, ampak
saksofon.” (18. september 2017)
“Verjameva, da ob slišanem niso plesale samo none, ampak tudi nune.” (25. september 2019)
“Po kateri bomo ali siti ali sitni.” (9. oktober 2019)
“Danes ne bomo preklinjali … Tudi prekinjali vaju ne bomo.” (16. oktober 2019)
Izstopa paronomazija, ki kombinira blizuzvočnici iz slovenskega in angleškega jezika:
“Tole ni bilo za deset, ampak za osem. Ker je ta oddaja awesome!” (16. oktober 2017)
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Da smo se pri nastanku scenarija ukvarjali s stiliziranjem besedila z različnimi sredstvi, priča
tudi prevpraševanje rabe besed v iskanju odgovora, ali gre za enako- ali blizuzvočnico. Tak je
naslednji dialog (2. oktober 2017):
URŠULA: Študent filozofije in rezident kultnega doma Akademc.
MAJA: Čakaj, kultnega ali kulturnega?
V analiziranem scenariju oddaje Hej, dj je iz konteksta pogosto razbrati, da je raba določenih
besed ali besednih zvez načrtno lahko razumljena tako ali drugače, je namenoma dvoumna. Ali
pa se avtorici govorjenega besedila z replikami dopolnjujeva na način, da uporabiva besedo, ki
ima več pomenov. Gre torej za polisemijo oziroma večpomenskost. V primeru besede miška
(gl. spodaj) gre tudi za homonimijo, ki se sloveni kot enakoizraznost in vključuje tako
enakozvočnice kot enakopisnice (Vidovič Muha, 1997, str. 9). V zvezi s homonimijo se
običajno sprašujemo, kaj je dejansko to, kar imajo določene besede skupnega. Kako lahko iste
(oziroma enake) besede pomenijo različne stvari? Za razumevanje je ključen kontekst, saj v
vsakdanjih govornih situacijah raba besed skoraj nikoli ni dvoumna. Drugačno je stanje v
slovarjih, kjer je večpomenskost načeloma obravnavana znotraj ene iztočnice, homonimija pa
znotraj več samostojnih iztočnic (Gantar, 2015, str. 341). Primer iz scenarija je raba besede
miška, ki je ekspresivni izraz za žensko in hkrati izraz za vodljivo računalniško napravo, ter
besede Molk/molk, ki je v prvem primeru priimek znane televizijske voditeljice, v drugem pa
stanje miru pred volitvami.
MAJA: V tej bitki ne poznamo predvolilnega molka.
URŠULA: Ti ga tudi sicer ne poznaš.
MAJA: Poznam pa Mišo Molk. Čau, Miša!
URŠULA: Eden od predsedniških kandidatov pa bi rekel: čau, miška.
MAJA: Zdaj pa zares … Naj računalniška miška v tem trenutku ustavi glasovanje.
Podobno velja za rabo besed zaprt in odprt; prva namiguje na oteženo iztrebljanje, druga na
radio, ki je odprt, torej na voljo za poslušanje vsem občinstvom (9. oktober 2017):
“Do prihodnjega ponedeljka se ne prenajejte kostanjev, da ne boste zaprti. Ker mi smo odprti
za vse.”
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V analiziranih scenarijih je zelo izrazito prav jezikovno igranje s pomeni besed. Na podlagi
sobesedila izpostavljam nekaj dialogov, kjer je isti glagol uporabljen izmenjaje v dobesednem
in prenesenem pomenu:
“Tudi midve sva rolali. Ena po cesti, druga sarme.” (25. september 2017)
•

Rolati lahko razumemo kot cestni šport ali kod dejanje zvijanja, na primer zvitkov
sarme, zeljnih listov, polnjenih z mesom in rižem.

“Jezik vama očitno teče. Čas tudi, zato pohitite na Facebook live in glasujte.” (2. oktober 2017)
•

Če teče jezik, to seveda mislimo v prenesenem pomenu in se nanaša na sposobnost
govorjenja. Če teče čas, pa to pomeni, da mineva.

“K taki hrani bojda sede domača glasba ... Katera zvrst pa je tebi najbolj domača?” (2. oktober
2017)
•

Domača glasba namiguje na tradicionalno slovensko glasbo; zvrst, ki je nekomu
domača pa pomeni, da mu je blizu, najljubša.

Zanimiva je tudi uporaba rime, ki deluje kot zvočna figura in je definirana kot “stik dveh ali
več besed, sozvočje, kjer se ujemajo glasovi od zadnjega naglašenega samoglasnika naprej”
(Novak, 2016, str. 336). Rimane besede imajo (v pesmi) posebno težo, osvetlitev. Nase
opozarjajo še zlasti, ko nastopajo v svoji naravno poudarjeni poziciji na koncu verza kot končne
rime. Besede združujejo v novih razmerjih, tvorijo kompleksno mrežo vzorcev, ki soustvarjajo
pomen (Wolosky, 2008, str. 153). Primeri iz oddaje Hej, dj:
“Napeto bo, menda so none že kupile nove telefone.” (18. september 2017)
“Hej, didžej. Nismo več frej. Smo pa nazej ... Okej.” (18. september 2017)
“Bili sva namreč v Prekmurju, kjer se dobro je in kjer so dobri ljudje. Z ravnice in gibanice pa
nazaj …” (18. september 2017)
“Ker nam ni vseeno za vsebino in ker plačujemo naročnino.” (9. oktober 2017)
“Če imaš šanse, da boš še kdaj, preverimo zdaj.” (9. oktober 2017)
“Dvigni razpoloženje, na vrsti je norenje. Če nas hočete dobro videti, jejte korenje.”
(16. oktober 2017)
“Prejšnji teden je šlo za las oziroma za en glas.” (16. oktober 2017)
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Zaradi potrebe rime so bile nekatere besede v scenariju oddaje Hej, dj celo popačene, denimo
frej in nazej, pripoveduje voditeljica: “No, včasih sva res uporabljali rime na prvo žogo, kar
nama je bilo takrat zelo všeč ... Mislim, da je bilo tudi mladim! Da sva bili tudi midve tako
sproščeni, da sva se spustili s tega uradnega radijskega knjižnega izrazja, ki ga moramo
uporabljati in ga spodbujamo, je bil bolj plus oddaje. Drugače bi bilo vse skupaj zelo uradno in
brezveze” (Stepančič, osebni intervju, 2019, maj).
Voditeljici sva stremeli k čim bolj zapomljivemu in razgibanemu jeziku, zato sva si privoščili
tudi kako stilizirano rimo ali predrugačeno retorično figuro, ki ni bila povsem knjižna ali
pesniška.

5.6 Tematsko izhodišče za stilno oblikovanje govora
Na oblikovanje govora oziroma jezika oddaje Hej, dj so vplivali sociolekti in jezik mladih, pa
tudi tematike, ki smo jih največkrat odpirali. V oddaji so bile prvenstveno povezane z glasbo,
o čemer pričajo tudi stilne izbire. Voditeljici sva mlade na primer spraševali o njihovih
glasbenih vzornikih: če bi obstajala Nobelova nagrada za glasbo, komu bi jo podelil; na
katerem svetovnem odru bi najraje vrtel glasbo; kdaj in kje poslušaš glasbo; kakšno glasbo
poslušajo tvoji starši, sorodniki, prijatelji. Ker so morali v svoj set vključiti tudi skladbo iz
seznama predlogov naših glasbenih urednikov, nas je zanimalo, zakaj so izbrali prav tisto in ali
so jo že poznali. Nemalokrat smo klepetali o besedilih skladb in njihovih avtorjih oziroma
izvajalcih.
Pomembne so bile tudi prostočasne aktivnosti, pogosto smo razpravljali o športu in športnih
dogodkih. Od 31. avgusta do 17. septembra 2017 je potekalo evropsko prvenstvo v košarki, ki
ga je v finalnem obračunu s Srbijo osvojila ekipa Slovenije. Z zgodovinskim uspehom smo
postali evropski prvaki. V oddaji, ki je sledila 18. septembra, sva voditeljici tako metaforično
uporabljali nekatere izraze iz košarke oziroma športa, na primer še enkrat met za trojko;
dobrodošli, cenjeni poslušalci; čas se izteka tudi za nasprotnega igralca; iz znanega
navijaškega napeva Kdor ne skače, ni Sloven'c, pa aktualizirali napev Kdor ne skače, ni didžej,
hej, hej, hej! (18. september 2017).
Z didžeji, ki so bili aktivni športniki (trener mladih nogometašev, košarkar, inštruktorica
bordanja ...), smo klepetali o udejstvovanju v športu in drugih konjičkih. Eden od didžejev se
je ukvarjal z robotiko, zato sva robotizacijo povezali z glasbo. Elektronsko glasbo danes res
proizvaja robot, saj je večinoma ustvarjena v računalniško vodenih sistemih za produciranje
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glasbe. Zastavili sva mu vprašanje o prihodnosti didžejanja: Kaj pa radijskega didžeja, ga bo
kdaj nadomestil robot? (9. oktober 2017). Didžej, po poklicu avtomehanik, je na primer
odgovarjal na vprašanja o delu v delavnici.
V scenarijih sva se voditeljici dotaknili tudi aktualnih globalnih tem, na primer podnebne krize.
Komentirali in pohvalili sva tekmovalčev prihod v Ljubljano, saj se je iz Maribora pripeljal
prek spletnega sistema sopotništva, ki temelji na delitvi prevoza in nastalih stroškov, spodbuja
pa bolj ekonomično potovanje več potnikov v skupnem prevoznem sredstvu: V Ljubljano se
namreč vozi s prevozi, ker se za razliko od ameriškega predsednika zaveda globalnega
segrevanja (25. september 2017).
22. oktobra so v Sloveniji potekale predsedniške volitve, zato smo v ponedeljkovi oddaji pred
volitvami pozornost namenili tudi tej državljanski pravici. Voditeljici sva za potrebe
opozarjanja na kandidata in tekmovanje Hej, dj uporabljali terminologijo iz politike: glasen je
bil tudi nasprotni štab; začenjamo s prvim vsebinskim sklopom s pravico do replike; da vidimo,
če je prijateljska iniciativa pripomogla k izkupičku glasovanja; v tej bitki ne poznamo
predvolilnega molka; dobra kampanja. Pojavljali so se tudi publicistični in pogovorni izrazi za
različna področja, ki jih politika ureja: Katero področje pa te najbolj zanima – je to sociala,
zdravstvo, penzije? (16. oktober 2017, 25. september 2017). Izraz volilna skrinjica sva
aktualizirali in predrugačili v Facebook skrinjica, na koncu smo jo odpečatili. Mlada didžeja
sva spraševali o njunem odnosu do politike: spremljaš politiko, imaš občutek, da lahko vplivaš
na stanje v državi; te zanima politika; ali boš v nedeljo oddal svoj glas (16. oktober 2017).
Po poletju, ko kmetje žanjejo pšenico in spravljajo druge poljščine, jeseni garajo vinogradniki,
ki berejo in stiskajo grozdje. V jesenskih oddajah sva voditeljici zato uporabljali glagole,
povezane s tovrstnimi opravili in aktivnostmi. Na primer stiskati (grozdje, pesti in všečke) in
zmleti (zmleti nasprotnika kot pšenico). Pojavila se je tudi rima, povezana z vrtnarjenjem: kdo
bo slavil in rožice sadil (18. september 2017). Ko se je začela sezona nabiranja in pečenja
kostanjev, sva oddajo zaključili s prispodobo in poigravanjem s pomenom: Do prihodnjega
ponedeljka se ne prenajejte kostanjev, da ne boste zaprti. Ker mi smo odprti za vse (9. oktober
2017).
Manjkale niso niti pereče tematike vedenja mladih v prometu, odnos do izobraževanja, pa do
zabave in alkohola. Eno od sodelujočih didžejk je nekoč ustavila policija, saj je med vožnjo
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pogledala skozi streho avtomobila. Ob tem smo poudarili, da so jo zaradi tega oglobili in na
humoren način dodali, da jo je globa izučila. Sledilo je vprašanje: Kaj bi sporočila sovrstnikom
– v prometu previdno in zbrano, kajne? (9. oktober 2017). Ko smo govorili o pripravah
radijskega voditelja, sva didžeju, ki je ravno začel študirati, dejali, da je treba preveriti svoje
vire in biti kredibilen podajalec informacij. Kako si se pripravljal na govorni del? Sej nisi odprl
samo Wikipedije, ne? Zdaj si že na faksu, to ni znanstveni vir (16. oktober 2017). Tovrstne
tematike smo skušali odpirati brez pokroviteljstva in žuganja s prstom, temveč z razumevanjem
in odgovornostjo, pripoveduje voditeljica (Stepančič, osebni intervju, 2019, maj):
Mislim, da je tukaj pomembna tudi izobraževalna nota. Z mladimi nismo samo koketirali ali
komunicirali na nek tak plehek način, samo z nekim slengovskim izrazjem, temveč smo hoteli
mlade – ne naučiti – ampak jim pokazati, da obstajajo tudi aktualne teme, ki smo jih mi seveda
prilagodili za ciljno publiko. Ta izobraževalna nota se mi zdi, da je bila zelo pomembna in
zelo dobro umeščena v vsako oddajo. Aktualizacija stvari na nek mladostniški način, s tem,
da tudi politiko lahko približaš mladim, če je seveda ne podajaš na suhoparen način, ampak s
približanim jezikom, kot sva to počeli.

Kot pravi Maja Stepančič (osebni intervju, 2019, maj), se je treba prilagoditi mlajšemu
občinstvu, ne da bi ga podcenjevali. Tematike so lahko relevantne, četudi so upovedane s stilno
zaznamovanim besediščem, uporabo figur in tropov, preigravanjem s pomenom in z
večpomenskostjo. Jezikovno-vsebinsko povezovanje je torej temeljilo na aktualnih dogodkih
in širšem družbenem dogajanju. Trenutno dogajanje je vplivalo na stiliziranje besedila in izbor
stilnih postopkov, služilo je za vpeljevanje tematik prek jezikovnih izbir. Nanje je vplival tudi
sociolekt mladih.

5.7 Odnos tekmovalcev do jezikovnih izbir moderiranega programa
Če želimo ugotoviti, kako uspešni smo bili pri govornem približevanju mlajšemu občinstvu, ga
moramo vprašati, kako je sprejemalo oziroma doživljalo naše jezikovne prilagoditve. Didžeja
sta v poglobljenem intervjuju podala različni mnenji. Prvi, v začetku tekmovanja 20-letni
študent, ki je izpadel v polfinalu, ni bil navdušen nad vsemi govornimi prilagoditvami (Didžej
A, osebni intervju, 2019, maj):
Veš, kaj je fora? Jaz mogoče več nisem tista najmlajša, srednješolska populacija, ki je po moje
bila ključna publika ... Za moje pojme je bilo na trenutke preveč izsiljeno, žargonsko, žanrsko.
Meni iskreno ... Namen je oddaja zadovoljila. Bili sta smešni, včasih pa s temi ljubljanskimi
popačenkami tudi grozni. Za nazaj ... Točno se ne spomnim, zame je oddaja v zelo lepem
spominu. Za moje pojme, če bi bili normalni, taki kot sta, ko gresta s prijateljicami na pivo ali
kavo, bi mene še bolj pritegnilo. Izgubila bi se ta plastičnost. Samo to me je motilo – sploh
tiste fore – je bilo kar malo ... Haha. No, iskreno povem. Mene ni posebej motilo, če bi bilo
spontano, pa bi me še bolj pritegnilo.
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Kolega didžej, takratni 19-letni srednješolec in pozneje eden od dveh zmagovalcev oddaje, pa
do takih jezikovnih izbir ni bil tako kritičen: “Mislim, to gotovo ni bil običajen Val 202. Se mi
je zdela dobra ideja, glede na to, če je že bila oddaja za mlade, da je bilo bolj prilagojeno za
našo starost. Je bilo kar v redu, bi bilo čudno, če bi z Majo govorili čisto slovnično, mi pa potem
po svoje. To bi izpadlo malo smešno” (Didžej B, osebni intervju, 2019, maj).
Žargonski izrazi so se obema zdeli popolnoma domači in sprejemljivi, prvi omenja, da je izraz
miksanje čisto običajen: “Če bi rekel, da boš zmešal glasbo, bi se ti še krave smejale!
Slovenščina teh specifičnih terminov nima in jih ne prevajamo. Meni se zdijo ti termini, ki bi
se vam morda lahko drugače zdeli čudni, normalni. Scena je taka, da so bili nujno zlo” (Didžej
A, osebni intervju, 2019, maj). S tem se strinja tudi kolega: “Slovenskih besed nihče ne
uporablja, vsi rečejo playlista, pa rolanje. Po moje bi folk, če bi rekli vzorčenje (samplanje) niti
ne bi vedel, ker se ves čas uporabljajo tujke” (Didžej B, osebni intervju, 2019, maj).
Pri uporabi žargonskih izrazov in terminologije sta si bila enotna: tovrstne jezikovne izbire ju
niso zmotile. Je pa prvi didžej omenil, da so bile nekatere rime in popačenke – v preveliki želji
ustrezati mlajšemu občinstvu – prisiljene in nenaravne. Za razumevanje, kako so bile sprejete
pri širšem krogu, bi morali opraviti bolj razsežno raziskavo in več poglobljenih intervjujev, zato
se v nadaljevanju osredotočam na govorico tekmovalcev. Zanima me, kako intervjuvana
tekmovalca ocenjujeta svojo govorico na Valu 202 v oddaji Hej, dj in kako so jo dojemali ostali
ustvarjalci oddaje, mentor Jernej Sobočan in voditeljica Maja Stepančič.

5.8 Prilagoditev govora tekmovalcev
Maja Bitenc je v doktorski disertaciji Variantnost govorjene slovenščine pri geografsko
mobilnih osebah preučevala govor posameznikov z Idrijskega, ki se vozijo v službo ali šolo v
Ljubljano. Ugotovila je, da obstajajo trije tipi govorcev, ki jezik prilagajajo okolju, na primer v
službi v Ljubljani. Prvi radikalno preklapljajo iz narečja, drugi govorci so nekje vmes med
narečjem in standardnim jezikom, tretji pa praktično v vseh situacijah še vedno vztrajajo pri
narečju (Bitenc, 2017).
Podobno (ne)prilagajanje okolju bi lahko zaznali, ko so sogovorniki ali ustvarjalci postavljeni
pred radijski mikrofon javnega radia nacionalnega pomena Vala 202. Za to bi bila potrebna
nadaljnja analiza, a so dovolj povedni izsledki iz intervjujev mladih didžejev, mentorja Jerneja
Sobočana in voditeljice Maje Stepančič. Ker smo radijci svoje upovedovanje prilagodili
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mlajšemu občinstvu, zlasti na ravni besedišča, smo pričakovali, da bo njihov jezik ostal tak,
kakršen je v zasebnem govoru. Da bodo sproščeno nagovarjali svoje vrstnike, ne ozirajoč se na
status radia ali državno pokritost frekvence. Kljub temu smo jih opozorili, naj se izražajo jasno,
da jih bodo razumeli po celi Sloveniji. “A smo jih sploh usmerjali govorno? Ne spomnim se,
da bi komur koli rekli, govori na tak ali drugačen način, mislim, da smo jim pustili kar precej
svobode. Smo pa, mislim, rekli, naj ne govorijo preveč narečno, naj se vseeno malce potrudijo,
ker naslavljamo celo Slovenijo, ne samo celjsko ali primorsko regijo. A na to nismo preveč
vplivali, pustili smo jim svobodo, da govorijo, kar želijo” (Stepančič, osebni intervju, 2019,
maj).
Jernej Sobočan, ki jih je (med drugim) tudi vsebinsko usmerjal, posebnih prilagoditev v govoru
mladih ni opazil, pravi, da so ohranili svoje jezikovne posebnosti in sleng: “Mislim, da niso
ponotranjili tega, da so na nacionalnem radiu, ne. Govorili so v narečju, vedeli so, koga
nagovarjajo: svoje vrstnike, navijače, ne pa nekega širšega radijskega občinstva, tistih nekaj
10.000 poslušalcev, ki so v ponedeljek zvečer poslušali Val 202” (Sobočan, osebni intervju,
2019, maj).
A četudi morda njihovih naporov zmeraj nismo prepoznali in smo imeli občutek, da govorijo
sproščeno in mladostniško, da besed ne izbirajo posebej, intervjuvana didžeja pripovedujeta, da
jima kljub dani svobodi ni bilo vseeno. “Mislim, iskreno: niste težili z ničemer, no. Vi ste nam
samo malo dajali smernice. Ampak, kar se meni zdi, da je bil vseeno poudarek na govoru, če
ne drugega, tudi če niste težili, že samo ... Aha, toliko pa toliko ljudi me posluša, joj ... Zdaj pa
ne morem govoriti kot največji kmet, ne” (Didžej A, osebni intervju, 2019, maj). Drugi
soustvarjalec dodaja, da niso govorili striktno knjižno, “a nismo govorili kar prosto po Prešernu,
v slengu, pa vse” (Didžej B, osebni intervju, 2019, maj).
Glavna spodbuda je bila, naj mladi soustvarjalci nagovarjajo svoje vrstnike, mlade, a se hkrati
zavedajo, da je Val 202 program za vse starostne skupine. Primarno dosega največjo
poslušanost pri ostalih starostnih skupinah, torej pri starejših. Prav tako smo mlade vsebinsko
usmerjali in jih opozarjali na upovedovanje. Pri govorno šibkejših didžejih sva voditeljici
pomagali pri ubeseditvah, pred tekmovanjem smo jih bodrili in jim svetovali, iz česa naj
izhajajo, da bodo sproščeni in suvereni pri povezovanju programa: “Pomagali sva jim tudi v
etru, ko govorno ni šlo, ko se pogovor ni razvil, sva midve prevzeli vlogo ali v etru objavili
delčke, ki sva jih posneli na terenu. Mislim, da nikoli nisva izpostavljali tega, da je nekdo šibek
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ali nezgovoren. Seveda se to vidi, mislim, da ljudje dojemajo, kdo je bolj radijski, manj
samozavesten ipd. A vendar mislim, da smo se mi zelo trudili, da smo bili do vseh enaki”
(Stepančič, osebni intervju, 2019, maj).
V tako kratkem času veliko na govornem področju ne moreš storiti, meni glasbeni urednik
Jernej Sobočan (osebni intervju, 2019, maj). Tudi sami radijci smo se v jeziku, upovedovanju
in fonetiki kalili več kot eno leto v intenzivnih govornih pripravah. Po drugi strani to ni bil naš
cilj, saj smo hoteli ohraniti sproščenost in pristnost mladih govorcev. Nekateri so svoj govor
resda prilagodili posebnim sporočanjskim okoliščinam, ne pa vsi, pravi sodelujoči didžej: “Še
vseeno, eni so govorili kar vse, vsak je lahko govoril po svoje. Bilo je torej odvisno od
posameznika, kako bo ‘fural’ projekt” (Didžej B, osebni intervju, 2019, maj).
Intervjuvana didžeja, ki sta se uvrstila v sam vrh tekmovanja Hej, dj, svoj uspeh na nek način
pripisujeta tudi bolj premišljenemu nagovarjanju in izbiranju besed. Poleg pozivov sta
pripovedovala o glasbi, ki jo vrtita, predstavljala sebe in svoje konjičke, vse to s predhodno
pripravo. Nista pa se mogla pripraviti na vprašanja in jezikovne izzive, denimo na branje
prometne informacije ali radijskega obvestila. Didžej A (osebni intervju, 2019, maj)
pripoveduje:
Jaz bi rekel, da sem izbiral besede ... Itak so bili momenti, sploh tisto branje iz listov, ko pride
človek v neko precej intimno situacijo in ugotovi, da ne zna tekoče glasno brati, ne ... Pač pride
nagon in moraš po domače povedati, da si pač kmet in se opravičuješ za to. Ampak ja, zdi se
mi, da sem izbiral besede, kar se je tudi slišalo pri tem, da sem bil veliko bolj nervozen, ker sem
želel, da bi se čim bolj perfektno slišalo. Da bo radiu primerno, da ne bo tako, kot da smo
študentski radio in govorimo vse povprek. /.../ Ker pa sem zahteval vprašanja in jih za pripravo
nisem dobil, se na govor nisem mogel pripraviti. V tem pa nisem tako domač, kot vi, ki ste vsak
dan na radiu in se v tem smislu izpostavljate, govorite pred tako veliko množico. Meni javno
nastopanje ni problem, ker sem odprta oseba, a se vseeno malo zamisliš, preden začneš nekaj
‘palamudit’ brezveze.

Pravi, da je spremljal naš način upovedovanja in tako razvijal svojega. Služili smo mu kot
jezikovni govorni model (Didžej A, osebni intervju, 2019, maj):
Ko si vržen v neko delovno okolje, začneš malo kopirat: malo tebe, malo Jerneja, onega,
tretjega. Če hočeš preživet v takih vodah in nimaš predznanja v radijskem govorništvu, se mi
zdi zelo pomembno, da začneš ustvarjat lepljenko in postaneš lepljenka vseh. Ne, noben mi ni
tega vsiljeval, se pa zavedam, če hočeš biti viden, se moraš tudi malo prilagoditi. Isto kot z
zobniki: če imaš enega prevelikega, enega premajhnega, avto ne bo peljal. To mi je oddaja
dala, da sem ugotovil, kako se te stvari sploh delajo. Ni mi pa bilo nič vsiljeno.

Iz analize in izsledkov poglobljenih intervjujev lahko zaključim, da smo govor prilagodili oboji:
mladi in mi. Mladi različno radikalno, nekateri so ostali popolnoma zvesti svoji govorici, tudi
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narečju, drugi so razmišljali o jeziku in ga privzdignili, da bi nagovorili širše poslušalstvo in
sledili govorno visokim standardom RTV Slovenija. Naše usmeritve so bile, kar se govora tiče,
precej ohlapne, dopuščali smo pestrost narečij in slenga, mlade pa podpirali pri razvijanju
govornega avtorskega stila.

5.9 Sinteza
V besedilni analizi petih scenarijev oddaje Hej, dj sem ugotovila, da je bil upovedovalni način
drugačen od ustaljenega, ki ga sicer pričakujemo od voditeljev na Valu 202. Svojo govorico
sva voditeljici prilagodili mlajšemu občinstvu, se z njim na nek način celo identificirali. Kot je
dejala Maja Stepančič (osebni intervju, 2019, maj), se lahko mladim približamo s katero koli
tematiko, a le, če je ne podajamo na suhoparen način, ampak s približanim jezikom. Ta je
občasno prehajal v ekscesni sociolekt, ki je slogovno zelo bogat in specifičen, zanj je značila
releksikalizacija. Scenarij je bil napisan in upovedan v dvogovoru, pri čemer smo uresničili
manj strogo različico knjižnega jezika (Verovnik, 2004), tako imenovano knjižno pogovorno
zvrst, ki jo sicer uporabljamo v intervjujih ali celo zasebnih pogovorih, pogosteje pa se v njej
uveljavljajo značilnosti vsakdanjega pogovarjalnega jezika (Toporišič 1995, str. 48).
Odgovor na raziskovalno vprašanje, katere jezikovne oziroma stilne izbire so zaznamovale
jezik v oddaji Hej, dj, je zato večplasten. V analiziranem besedilu so med opaženimi zvrstno
zaznamovanimi izrazi prevladovale stilno zaznamovane besede z neknjižnimi prvinami, v SSKJ
označene s kvalifikatorjem pogovorno ali narečno. Uresničevali smo jih zlasti v pogovoru s
predstavniki različnih narečnih skupin. Veliko je bilo tudi izrazov, ki so v SSKJ označeni s
kvalifikatorjem ekspresivno. Ti so zaradi čustvene obarvanosti največkrat v vlogi poživljanja
besedila. Z besedilno analizo sem ugotovila, da je veliko izrazov prevzetih ali citatnih, saj je
terminologija s področja didžejanja večinoma angleška. Zastarelih izrazov nisem zaznala, se pa
pojavljajo nekatere priložnostne novotvorjenke ali izpeljanke iz angleških izrazov.
Na ravni frazeologije izstopa število frazemov. Kot je v analizi radijskega govora ugotovila že
Alenka Valh Lopert (2013), so ti na javnem programu prava redkost, izjema so le mladinske
oddaje. To se je potrdilo v analizi scenarijev oddaje Hej, dj. Veliko je tudi metafor, tako s
področja športa kot glasbe, politike ipd. Sovpadale so s tematikami, ki smo jih odpirali
(aktualno dogajanje, športni dogodki, volitve, prosti čas, glasba). Teme so močno vplivale na
jezikovne izbire, torej na besedišče in rabo retoričnih figur.
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Na kreativnost upovedovanja kažejo predvsem besedne igre, med njimi gre izpostaviti
paronomazijo, torej ponavljanje besed z isto ali podobno zvočno podobo. Pogosto je bilo tudi
poigravanje s polisemijo, to je večpomenskostjo oziroma z različnimi pomeni besed ali
besednih zvez. V želji po doseganju komičnega učinka je zaslediti tudi rabo ironije. Ker je
scenarij oddaje nastajal v paru in smo ubrali bolj sproščen način voditeljstva v dvogovornem
žanru, so besedne igre običajno potekale v dialogu z izmenjavo komičnih replik. Uporabljali
sva tudi zvočno figuro – rimo.
Naše govorne prilagoditve sta pozorno spremljala tudi intervjuvana didžeja, ki sta se strinjala,
da je bilo žargonsko izrazje s področja didžejanja in glasbe upravičeno in smiselno, nista pa se
strinjala glede nekaterih ostalih jezikovnih izbir. Starejšemu od njiju so se rime in nekatere
skovanke zdele odveč in prisiljene, mlajši didžej je zaznal trud pri govornem približevanju
mladim, a ga to ni zmotilo, zdelo se mu je celo dobrodošlo. Zanimalo me je tudi, ali so mladi
prilagodili svojo govorico pri sporočanju širšemu občinstvu in nastopanju na javnem radiu Valu
202. Oba didžeja sta dejala, da se nista počutila nadzorovano, eden od njiju pa je dejal, da
jezikovno ni bil popolnoma sproščen: “Ni bilo ravno čisto slovnično, a nismo govorili kar
prosto po Prešernu, v slengu, pa vse.” (Didžej B, osebni intervju, 2019, maj). Dodal je, da to ni
bil običajen Val 202, “saj bi bilo čudno, če bi z Majo govorili čisto slovnično, mi pa potem po
svoje. Bila je oddaja za mlade, prilagojena za našo starost”. Sta pa kljub temu oba soustvarjalca
oddaje Hej, dj čutila odgovornost do programa in poslušalcev, svojo govorico sta, trdita,
vendarle nekoliko prilagodila širši množici. Na nek način smo jim celo služili kot jezikovni
govorni model: “Ko si vržen v neko delovno okolje, začneš malo kopirat: malo tebe, malo
Jerneja, onega, tretjega. Če hočeš preživet v takih vodah in nimaš predznanja v radijskem
govorništvu, se mi zdi zelo pomembno, da začneš ustvarjat lepljenko in postaneš lepljenka
vseh” (Didžej A, osebni intervju, 2019, maj).
Mislim, da smo z metaforično bogatim knjižnopogovornim jezikom pokazali, da je prav tak
primeren (tudi) za javno radijsko postajo Val 202. Z jezikovnimi izbirami smo se sicer
prilagodili mlajšemu občinstvu, ki smo ga nagovarjali, a je bil tak jezik v tovrstnem formatu
oddaje sprejemljiv, celo pričakovan. Del našega govorno-jezikovnega poslanstva je prav to, da
pokažemo, kdaj so nekateri stilni postopki in jezikovne izbire dobrodošle oziroma ustrezne.
Prav zato zaključujem, da je bil v kontekstu oddaje Hej, dj izbrani jezik primeren, saj je bil
izbran zaradi funkcionalnosti in naslavljanja mlajšega občinstva. V prihodnje bomo morali o
jeziku in približevanju poslušalcem še bolj razmišljati in jih tudi bolje spoznati, kar je mogoče
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le, če jim damo priložnost, da (so)oblikujejo radijski program: vsebinsko, glasbeno in
jezikovno.
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6 ZAKLJUČEK
V magistrskem delu sem analizirala enoletni projekt Hej, dj. Bila sem del produkcijske ekipe,
zato sem raziskovala, na kak način smo mlade vključili v ustvarjanje oddaje. Po statistikah
poslušanosti mladih ne nagovarjamo prav uspešno (Mediana, 2019 in Radiometrija, 2019),
četudi je glasba za njih izrednega pomena (Mladina, 2014; Lahe in Cupar, 2019), saj veliko
prostega časa preživijo prav ob poslušanju glasbe. Od vseh medijev največ časa porabijo na
internetu (Lobe in Muha, 2011; Slovenska mladina, 2019), na družbenih omrežjih pa sklepajo
prijateljstva, ustvarjajo in komentirajo vsebino.
Tradicionalni radio se je znašel v nezavidljivem položaju, saj so mladi postali odbiralci vsebin
na zahtevo, na novih napravah, glasbo pa poslušajo sočasno z drugimi aktivnostmi. Radio se
zato mora prilagoditi, tako v produkciji kot na različnih platformah. Usmerjeno nagovarjanje
mora potekati s poznavanjem mladega občinstva in njihovih navad. Te se spreminjajo s
tehnološkim razvojem in novimi platformami. Gre za globalni fenomen med digitalnimi
domačini (Gutiérrez, str. 288–290), ki so tako imenovani protrošniki (Luthar in Oblak Črnič,
2015).
V študiji primera, ki kombinira različne metodološke pristope, sem raziskovala, kako smo
nagovarjali in rekrutirali mlade didžeje za oddajo Hej, dj. Pomemben del raziskovanja
predstavljajo poglobljeni intervjuji z mentorjem, voditeljico in dvema tekmovalcema oziroma
ustvarjalcema oddaje Hej, dj, saj omogočajo vpogled v radijsko produkcijo oddaje za mlade. Z
zavedanjem, da so mladi odbiralci glasbe, smo iskali potrošnike in proizvajalce, torej
producente, didžeje. “Najlažje prideš do mladih prek dobre glasbe. Se pravi, da jim ponudiš to,
kar oni zdaj poslušajo. Če to slišijo na Valu 202 pri petnajstih, se bodo mogoče spomnili, ko
sem bil 15 star, zdaj sem pa 29, sem na Valu 202 vedno slišal najboljšo glasbo. Ti ljudje bodo
odrasli in upam, postali naši poslušalci” (Sobočan, osebni intervju, 2019, maj).
Po predhodnem terenskem spoznavanju tekmovalcev smo v tekmovalni oddaji mladim ponudili
platformo in prilagodili svojo produkcijo, zato lahko z gotovostjo trdim, da se Val 202 skuša
približati mladim, jih nagovarjati in pridobiti za svoje poslušalce. V projektu Hej, dj smo mlade
nagovarjali in spoznavali v okolju, ki je njim bolj domače od radijskega studia (doma, v šoli, v
mestu ...), prav tako smo jim nudili mentorstvo pri vpeljevanju v radijsko delo. Vključenost v
produkcijo je možna le, če ustvarjalci poznajo radijske zakonitosti in procese: studijsko delo,
delo producenta, glasbenega urednika, voditelja, spletnega redaktorja. To smo omogočili vsem
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dvajsetim tekmovalcem, ki so se razlikovali po znanju in izkušnjah, pa tudi glasbenem okusu,
izobrazbi, prostočasnih aktivnostih in interesih. Iskali smo radijskega didžeja, zato smo vsem
sodelujočim podajali vsebinske in govorne usmeritve, pri tem pa skušali spontano vzpostaviti
prijateljski odnos, a spoštljiv in temelječ na spoštovanju avtoritete. Mladi danes cenijo
individualizem in simbolno distanco do vsega, kar se jim vsiljuje kot formalna, nevprašljiva
avtoriteta (Ule, 2007, str. 67), imajo torej odklonilen odnos do avtoritete, ki se skuša vzpostaviti
na silo. V avtorskem pasu, ki je pripadal le posameznemu tekmovalcu, je ta imel svobodo, vrtel
je glasbo po lastnem izboru in govorno povezoval svoj nastop. V študiji primera sem se ves čas
sklicevala na poglobljene intervjuje dveh didžejev, mentorja oddaje in sovoditeljice. Po
spoznanju iz teorije in izvlečkov iz pogovorov z ustvarjalci lahko zaključim, da smo mladim
zagotovili vse potrebno za vključenost v produkcijo oddaje za mlade: platformo, mentorstvo in
zadostno svobodo.
Pomemben del vključenosti mladih v produkcijo oddaje za mlade pa je tudi govorno-vsebinsko
povezovanje. Tematike, ki smo jih odpirali v oddaji Hej, dj, so bile povezane z aktualnim
dogajanjem (politika, šport, družba) in z glasbo. Vse to je vplivalo na jezikovne izbire. V
besedilni analizi petih scenarijev oddaje Hej, dj (pripravljenega govora voditeljic) sem
ugotovila, da smo se jezikovno skušali približati jeziku mladih. Nekateri stilni postopki in
prvine so bile prevzete iz zasebnih govornih praks, jezik bi lahko opisali z izrazom
nezaznamovana neknjižnost. Na ravni leksike je izstopalo število metafor in frazemov, slednji
so v oddajah nacionalnega radia prava redkost in značilni le za mladinske oddaje. Težili smo k
jezikovni kreativnosti ter z rimo in drugimi retoričnimi figurami skušali obdržati pozornost
poslušalcev in ustvarjalcev oddaje. Prav tako smo zaradi specifičnega področja (didžejanja in
glasbene produkcije) uporabljali terminologijo, ki izhaja iz angleščine. Jezik je bil pogosto
obarvan z neknjižnimi prvinami, v SSKJ zlasti označenimi s kvalifikatorjem pogovorno ali
narečno. Nemalokrat so se v dvogovoru uresničile besedne igre, ki so temeljile na polisemiji ali
paronomaziji, izjema ni bila niti zvočna figura, rima.
Na koncu sem s poglobljenimi intervjuji dveh didžejev ocenila naše upovedovanje in jezikovnogovorne prilagoditve mladih didžejev. Oba intervjuvana ustvarjalca sta dejala, da sta opazila
naša prizadevanja, jezik se jima je zdel drugačen od običajnega na Valu 202, prilagojen mladim
soustvarjalcem in poslušalcem. Sta pa tudi sama spremenila svoj upovedovalni način, ga
nekoliko privzdignila. Na nek način smo didžejem služili kot govorni model.
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Čeprav je bil projekt pionirski eksperiment za radijsko postajo Val 202, je vključeval številne
novosti in prvič združeval več platform ter mladih ustvarjalcev. V prihodnje bi morali
razmisliti, kako vključenost mladih še povečati, kako jih nagovarjati in jim dati priložnost, da
so slišani, da povedo ali predvajajo, kar sami želijo.

96

7 VIRI
1. Al-Rawi, A. (2016). Understanding the Social Media Audiences of Radio Stations.
Journal of Radio & Audio Media, 23(1), 50–67.
2. Arnett, J. J. (1995). Adolescents’ Uses of Media for Self-Socialization. Journal of Youth
and

Adolescence,

24(5),

519–533.

Dostopno

prek

http://www.jeffreyarnett.com/articles/articles/ARNETT_adolescents_use_of_media_f
or_self_social.pdf
3. Babbie, E. R. (2007). The Practice of Social Research. Belmont: Thomson Wadsworth.
4. Bailey, K. (1994). Methods of Social Research, 4th ed. New York: Free Press.
5. Bardoel, J. (2002). The Internet, Journalism and Public Communication Policies.
Gazette: The International Journal for Communication Studies, 64(5), 501–511.
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PRILOGE
PRILOGA A: Pet scenarijev oddaje Hej, dj*
*delovni dokument je priložen v izvirniku
HEJ, DJ SCENARIJ ODDAJE
– VSI JINGLI ZLOŽENI
19:57:43 = PREKLOP V ST-13!
J21160 HEY DJ - PREDINTRO 2.18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------18. september 2017
20:00
J20177 HEY DJ - DrugiKrog-Urban ( Verzija B - promo Val in FB -11s)
J20185 HEY DJ -Drugi krog - podlaga 4

MAJA: Hej, didžej. Nismo več frej. Smo pa nazej ...
URŠULA: Okej. To ni niti slovensko, niti zabavno.
MAJA: Še enkrat met za trojko: dobrodošli cenjeni poslušalci. Zbrani smo v Studiu 13 Vala
202, da …
URŠULA: … še z muziko sprejmemo naše izvrstne košarkarje …
MAJA: … čeprav jih bodo z muziko in navijanjem v velikem številu pozdravili tudi na
Kongresnem trgu. Zato vsi skupaj:
VSI: Kdor ne skače, ni didžej! Hej, hej, hej!
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URŠULA: Z nami sta didžeja Benjamin Agič in Maj Intihar, zmagovalca prvega kroga oddaje
Hej, dj, ki se bosta v tem drugem krogu z 12 finalisti pomerila za naziv radijskega didžeja.
MAJA: Zmagovalec bo znan 27. novembra, nagrada pa je že znana: cela sezona rolanja na Valu
202. Huda nagrada, ne fanta?
BENJAMIN
MAJ
URŠULA: Ja, hitro so minili ti trije meseci, odkar smo se nazadnje videli v Studiu 13 ...
Benjamin, Maj, kaj sta počela poleti?
MAJ
BENJAMIN
MAJA: Tudi midve sva imeli turnejo …
URŠULA: … V tujini. Sodeč po jeziku. Bili sva namreč v Prekmurju, kjer se dobro je in kjer
so dobri ljudje. Z ravnice in gibanice pa nazaj v prestolnico, kjer se za didžejski prestol na
Facebook live glasovanju potegujeta Maj in Benjamin.
MAJA: Pravila glasovanja poznate – za Maja Intiharja stisnite všeček HAHA, J21150 HEY
DJ - FX 5 – HAHA
za Benjamina Agiča pa WOW.J21151 HEY DJ - FX 6 - WOW.
BENJAMIN PREDSTAVITEV
/solo/

J21142

HEY DJ – podlaga 3 (electrohouse - punchy)

MAJA: Benjamin Agič je z drugega planeta, član benda Ufoslavians …, ki samo nama dovoli,
da ga kličeva Benđo …
URŠULA: … čeprav ne igra benđa, ampak saksofon …
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VAL568 HEY DJ - FY - alt sax 5’’
MAJA: … je bodoči agronom, morda tudi bodoči radijski didžej na Valu 202 …
URŠULA: … le če ga ne bo kot pšenico zmlel Maj Intihar …
MAJ PREDSTAVITEV
J21142

HEY DJ – podlaga 3 (electrohouse - punchy)

MAJA: … srednješolec z Borovnice, ki rola muziko ob najbolj nemogočih urah ... Svojo
produkcijo pa redno dokumentira na snapchatu.
2PR069 HEY DJ - FX 9 - žvižg kot vau
URŠULA: … upamo, da bo tvoj rok trajanja daljši od 24 ur …
/solo/

J21162 HEY DJ - DrugiKrog -Indie-Bumper (Drugi krog - 6s)

J21140

HEY DJ – podlaga 1 (indie)

URŠULA: Dva didžeja, ki sta vas enkrat že prepričala, se v drugem krogu potegujeta za nastop
v četrtfinalu in končno nagrado – sezono rolanja na Valu 202.
/med podlago/ J21136

HEY DJ – FX 2 - scratch

MAJA: Na vrhuncu je tudi sezona grozdja – nekateri vinarji ga že stiskajo, vi danes stiskate
všečke. Z znakcem WOW lahko glasujete za 20-letnega Benjamina Agiča, z všečkom HAHA
za 17-letnega Maja Intiharja.
URŠULA: Maj, si med poletjem sproduciral kakšen hud komad?
MAJ

107

URŠULA: Torej boš danes premierno zarolal tudi svoj poletni hit?
MAJ
MAJA: Benjamin, ti verjetno nisi produciral novih komadov, si pa veliko nastopal. In, se v
tujini res cedita med in mleko? Ali se cedijo samo sline?
BENJAMIN
URŠULA: Kje so vas najlepše sprejeli?
BENJAMIN
J20168 HEY DJ - DrugiKrog -Indie Reminder (Verzija B-FacebookLive-9s)
J20182 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 2
URŠULA: Bomo videli, kako bodo tvoj današnji izbor glasbe sprejeli poslušalci in gledalci na
Facebook live. J20139

HEY DJ – FX 4 – mobile & FX Pred vama je 10-minutni

didžejski set.
MAJA: … V njem bosta pokazala vse didžejske in govorne spretnosti. Da ne bo preveč
enostavno, smo vama pred tekmovanjem dali seznam MTV klasik, ki jih morata zamiksati v
svoj set.
URŠULA: Čeprav za zmago šteje samo glas ljudstva, pa bo svoje mnenje o vajinih miksih delil
še svetovno znani didžej Mike Vale.
MAJA: Zdaj zadidžejaj ti, Benjamin. Tri, štiri, zdaj!
BENJAMIN set - 10 MINUT

HEY DJ - DrugiKrog - Urban-(Stinger 01 - 6s)
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J20185 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 3
URŠULA: Benjamin Agič je odprl novo sezono Hej, DJ. Če bo odprl šampanjec, bomo še
videli.
/vmes/ VAL331 FX - penina
MAJA: Prijatelj ______, Benđo je v svoj set zamiksal tudi __________. Kako se je komad zlil
z njegovo muziko?
FREND
MAJA: Zakaj naj glasujejo zanj? .J21151 HEY DJ - FX 6 - WOW.
FREND
URŠULA: ____, hvala. Maj, bo težko tekmovati proti takemu setu?
MAJ
URŠULA: Morda je tvoja prednost avtorski komad. Slišali ga bomo v 10-minutnem setu. Tri,
štiri, ZDAJ!
MAJ set - 10 MINUT

HEY DJ - DrugiKrog - Urban-(Stinger 01 - 6s)
J20185 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 3
MAJA: Maj Intihar, mladi didžej in producent, se je predstavil v 10-minutnem setu.
URŠULA: Kolega ______, kaj praviš na Majev avtorski komad _____?
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FREND
URŠULA: Kako bi prepričal naše poslušalce, da glasujejo zanj?
J21150 HEY DJ - FX 5 – HAHA
FREND
MAJA: Hvala prijatelju _____. Z nami v studiu pa že svetovno znani klubski didžej in
producent elektronske glasbe – Mike Vale. Hej, hej!
/ med podlago/ J20135 Hey DJ - FX 1 - scratch SCRATCH
MIKE VALE
MAJA: Mike, dobrodošel v našem radijskem klubu, kjer dva mlada didžeja začenjata svojo
didžejsko kariero. Pa preden gremo k vsebinskim vprašanjem o današnjih setih, naju zanima,
kakšni so bili tvoji začetki?
MIKE VALE
URŠULA: Mike, ti si najprej rolal gramofonske plošče, zdaj ustvarjaš svojo muziko na
računalniku. Kaj so pomanjkljivosti plošč, zakaj si preklopil na digitalno?
MIKE VALE
MAJA: Tudi Benjamin in Maj sta bolj naklonjena miksanju za računalnikom, pa tudi premlada
za zlato dobo plošč. Kakšna sta se ti zdela?
MIKE VALE
MAJA: Je strokovno uho zaznalo kakšen kiks?
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MIKE VALE
URŠULA: V čem se je najbolj izkazal Benjamin?
MIKE VALE:
URŠULA: Kaj bi pa lahko še izboljšal?

MIKE VALE:
MAJA: Mogoče bo imel še eno priložnost. Kaj pa Maj, te je kot producenta navdušil z
avtorskim komadom?
MIKE VALE:
MAJA: V katerem delu seta bi lahko bil bolj suveren?
MIKE VALE:
URŠULA: Mike, kaj je zate popoln didžejski set?
MIKE VALE:
MAJA: Hvala, Mike Vale, se še naprej poslušamo. Že prihodnje leto pa boš lahko z nami
poslušal zmagovalca oddaje Hej, didžej, ki bo znan 27. novembra.
J20171 HEY DJ - DrugiKrog- Urban-BumpeR (Verrzija A 8s)
J21142 HEY DJ - podlaga 3 ( electro house - punhcy)
URŠULA: V Studiu 13 – oziroma Klubu 13 – ki ga je začaral dj in producent Mike Vale, sta
Maj Intihar in Benjamin Agič.
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MAJA: Didžeja, ki se danes potegujeta za nastop v četrtfinalu. Zanju lahko glasujete na FB
live Vala 202. J21149 HEY DJ - FX 3 - notification sound Fanta, kaj pravita, se strinjata z
nasveti Mika Valeja?
BENJAMIN:
MAJ:
MAJA: Glasujte za svojega favorita, ki bo morda kar celo sezono vrtel muziko na Valu 202.
Benjamin, ti imaš všeček?
BENJAMIN:
In Maj?
MAJ:
MINUTAŽA - OPCIJSKO
/solo/ 2PR492 HEY DJ - INTERMEZZO - HIP HOPIŠ SCHOOL
URŠULA: Enemu od vaju se je to všečkanje že obrestovalo. Na Facebook live trenutno vodi
_____ z znakcem _____, za _____ lahko še vedno glasujete z všečkom _____.
MAJA: S tribune sporočajo, da je napeto kot košarkarska tekma Slovenije in Latvije …
URŠULA: Koliko je že bil rezultat na koncu?
MAJA: Dovolj za stavo in za kebap, ki mi ga zdaj dolguješ.
URŠULA: Boste tu pojedli ali vam zavijem za sabo?
MAJA: Tu, ker sva zavili s teme.
J21143 HeyDJ - jingle 1 (urban 5'')
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MAJA: Zato nazaj k našima tekmovalcema. Benjamin, s čim nas boš navdušil v zadnji
didžejski preizkušnji – dvominutnem didžejskem setu?
BENJAMIN
URŠULA: Maj, v košarki sta dve minuti dovolj za popoln preobrat. Boš metal trojke?
MAJ:
MAJA: S čim boš prepričal Facebook občinstvo?
MAJ:
MINUTAŽA - OPCIJSKO
J21145 HEY DJ - jingle 3 ( indie 5'' - se ti rola)
J21140 HEY DJ - podlaga 1 ( indie)
URŠULA: Oba si želita zmage, zato glasujte na Facebook live Vala 202. Borovničan Maj
Intihar tekmuje z znakcem HAHA, Postojnčan Benjamin Agič pa z WOW.
J21149 HEY DJ - FX 3 - notification sound
MAJA: Benđo, zawowaj nas v didžejsko ekstazo! Dve minuti sta tvoji. ZDAJ!
BENJAMIN 2 MIN SET
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
J20180 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 1
URŠULA: Benjamin Agič aka Benđo vam je rolal. Če ga želite poslušati še naprej, glasujte
zanj z všečkom wow.
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J21151 HEY DJ - FX 6 - WOW.
MAJA: Now. Zdaj. Čas se izteka. Tudi za nasprotnega igralca, Maja Intiharja, ki ima na
Facebook live znakec haha. Maj, prevzemaš dvominutni didžejski set. ZDAJ!
MAJ 2 MIN SET
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
J20185 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 4
MAJA: Maj Intihar, mladi didžej in producent, je zaključil glasbeni del prve jesenske oddaje
Hej, dj.
J21150 HEY DJ - FX 5 – HAHA

URŠULA: Fanta, enkrat sta že zmagala. Maj, kaj bi ti pomenila ponovna potrditev – zmaga na
Facebook live glasovanju?
MAJ:
MAJA: Benjamin, prvič si zmagal za las (nazadnje si igral saksofon). Na kaj staviš danes?
BENJAMIN:
MAJA: Verjetno sta koga prepričala tudi na Snapchatu, v tednu pred oddajo sta namreč
prevzela naš račun Val202si.
URŠULA: Prav slišite, še vedno smo na Snapchatu. In tudi na Instagramu val202si.
MAJA: Nisva več snapchat misijonarki, ampak instagram poslanki.
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URŠULA: In še k najinemu voditeljskemu poslanstvu – preverimo rezultat na Facebook Live
glasovanju.
MAJA: Režija sporoča, da tam trenutno vodi ______ z ______, sledi mu _____ z _____.
URŠULA: Nam pa lahko sledite na Facebooku, Snapchatu in Instagramu.
J20139

HEY DJ – FX 4 – mobile & FX

MAJA: In seveda, poslušajte nas na radiu. Morda bo že prihodnje leto eden od današnjih
didžejev vrtel muziko. In to celo sezono na Valu 202.
J21162 HEY DJ - DrugiKrog -Indie-Bumper (Drugi krog - 6s)
J20182 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 2
URŠULA: Teče še zadnja minuta, preden razglasimo zmagovalca, ki bo šel v četrtfinale. Zato
Maj in Benjamin, zadnje besede …

MAJA: To zveni zelo usodno, skoraj tako kot vino … Nič bat, čas je za zahvale mami in poziv
poslušalcem. Maj, kaj bi želel sporočiti?
MAJ:
MAJA: Benjamin?
BENJAMIN:
URŠULA: Čudovit zaključek. Za enega od vaju se bo večer zaključil zmagoslavno.
MAJA: Kdo bo slavil in rožce sadil? Režija, kdo gre v naslednji krog oddaje Hej, DJ?
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////Jernej - izblendaj podlago do Heartbeata.. !!!!!!!!!! ( do čestitanja ni podlage, razen heartbeat,
dokler traja)
/SOLO/ J21158 HEY DJ - FX 6 - suspense

14 SEK.

Zmagovalec je _______.
MAJA + URŠULA: Čestitke e e e e e e e!!!!!!!!!!
J21157

HEY DJ - podlaga 5 (as intro)

URŠULA: _____, spet se srečamo po 23. oktobru, ko dobimo šest zmagovalcev. Kako je biti
prvi zmagovalec jesenske edicije?
ZMAGOVALEC:
OPCIJSKO
MAJA/URŠULA: Kolega ______, verjetno ste praznovali že prvič, kaj mu boste ušpičili
tokrat? Si za podporo ______ zaslužite kakšen prigrizek? :)
FREND:
MAJA/URŠULA: ______, tudi ti si imel številno podporo, a žal ni zadostovala za današnjo
zmago. Kaj boš počel po tej radijski izkušnji?
BENJAMIN/MAJ
URŠULA: Fanta, srečno na glasbeni poti in srečno vsem, ki ste na cesti. Ostanite na Valu 202
...
MAJA: … zdaj se selimo na Kongresni trg, kjer že poteka sprejem naših zlatih košarkarjev.
Prihodnji ponedeljek pa se spet slišimo – v Studiu 13 se bosta pomerila Timotej Varga in Jan
Novak.
URŠULA: Napeto bo, menda so none že kupile nove telefone.
MAJA: Midve svojega ugašava in greva na kebap na Kongresca. Hej hej hej!
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HEY DJ - DrugiKrog-Indie Promo ( verzija A -20s)
HEJ, DJ SCENARIJ ODDAJE
– VSI JINGLI ZLOŽENI
JAN IN TIMOTEJ

19:57:43 = PREKLOP V ST-13!
J21160 HEY DJ - PREDINTRO 2.18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------25. september 2017
20:00
NIPKE
J20177 HEY DJ - DrugiKrog-Urban ( Verzja B - promo Val in FB -11s)
J20185 HEY DJ -Drugi krog - podlaga 4

URŠULA: Hej! Dobrodošli z nami v Studiu 13 Vala 202 v drugi jesenski oddaji Hej, didžej.
MAJA: Muziko za miganje danes rolata dva – Jan Novak in Timotej Varga, le eden pa se bo
uvrstil med četrtfinaliste. Kdo, odločate poslušalci in gledalci.
URŠULA: Zanju že lahko glasujete na Facebook live prenosu, Jan Novak ima všeček
WOW J21151 HEY DJ - FX 6 - WOW., Timotej Varga pa haha J21150 HEY DJ - FX 5 –
HAHA
MAJA: Da bosta imela več možnosti, delite prenos, a glasujte le na valovski Facebook strani,
saj samo tam štejejo glasovi, ki bodo enemu od njiju podarili karto ...
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URŠULA: … za celoletni obisk fitnesa.
MAJA: A ni bilo to tvoje rojstnodnevno darilo?
URŠULA: Ja in mislim, da bi morala tudi ti dobiti kaj podobnega :) Hec.2PR069 HEY DJ FX 9 - žvižg
MAJA: Wooooo :) Nizka.
J20171 HEY DJ - DrugiKrog- Urban-BumpeR (Verzija A 8s)
URŠULA: In še k besednemu fitnesu … z nami v studiu sta Jan in Timotej.
J20135 Hey DJ - FX 1 - scratch SCRATCH
J20180 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 1
MAJA: Didžeja, ki se potegujeta za naziv radijca, zmagovalec finala 27. novembra bo namreč
dobil svojo oddajo.
URŠULA: Hej, fanta, kako sta?
JAN
TIMOTEJ
MAJA: Kako sta se pripravljala na današnjo tekmo, na kaj stavita?
JAN
TIMOTEJ
URŠULA: Že komaj čakava, da se pomerita v desetminutnem setu, kjer bosta pokazala vse
svoje glasbene in govorne spretnosti.
J20139

HEY DJ – FX 4 – mobile & FX
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MAJA: Vi – poslušalci in gledalci – pa lahko že zdaj glasujete. Za Jana Novaka iz Krvavega
Potoka z všečkom WOW, za Mariborčana Timoteja pa z znakcem HAHA.

TIMOTEJ PREDSTAVITEV
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
/solo/

J21142

HEY DJ – podlaga 3 (electrohouse - punchy)

MAJA: Timotej je mariborski 'podzemnik', ki rola house ...
URŠULA: … ne v domači hiši, ampak na placu …
MAJA: …ki si ga deli s kolegi. To pa ni edina stvar, ki si jo deli. V Ljubljano se namreč vozi
s prevozi …
URŠULA: … ker se za razliko od ameriškega predsednika zaveda globalnega segrevanja …
MAJA: Dobra kampanja, bravo Timotej. :) A ne bo tako lahka – nasproti ni Hilary, ampak
hilarični protikandidat Jan.
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
/solo/

J21142

HEY DJ – podlaga 3 (electrohouse - punchy)

URŠULA: Tisti, ki je v prejšnji bitki stavil na glasove zavednih Primorcev in babic. Njegova
največja podpornica je namreč nona Mara.
MAJA: Jan je študent politologije in nogometni trener mladih nogometašev, ki svojim
varovancem po tekmi vedno časti sendvič.
URŠULA: Ne glede na to, ali izgubijo ali zmagajo.
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/solo/

J21162 HEY DJ - DrugiKrog -Indie-Bumper (Drugi krog - 6s)

J21140

HEY DJ – podlaga 1 (indie)

MAJA: O zmagovalcu današnje bitke Hej, DJ, odločate vi! Z znakcem WOW
J21151 HEY DJ - FX 6 - WOW.
lahko glasujete za Primorca Jana Novaka, z všečkom
J21150 HEY DJ - FX 5 – HAHA pa za Mariborčana Timoteja Vargo.
URŠULA: Timotej, Timi, kdo vse te podpira v didžejski bitki?
TIMOTEJ
URŠULA: Kaj novega nam boš pokazal danes?
TIMOTEJ
MAJA: Ne zamudite, torej. Kaj pa ti, Jan, kdo je tvoj največji navdih pri izboru muzike?
JAN
URŠULA: Jan, si je nona že odprla Facebook profil, da bo lahko glasovala zate? /VMES/
2PR889 FX - mobilni telefon - klasični pisk
JAN
J20168 HEY DJ - DrugiKrog -Indie Reminder (Verzija B-FacebookLive-9s)
J20182 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 2
MAJA: None, mame, sestre, bratranci, vsi ste danes zelo pomembni, vsak lahko pomaga
svojemu favoritu do zmage. Glasujte za njiju na Facebook live J21149 HEY DJ - FX 3 notification sound
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URŠULA: In če vas Jan in Timotej še nista prepričala, vas bosta morda z desetminutnim
didžejskim setom, ki sledi.
/med podlago/ J21159

HEY DJ - FX 7 - DJ

MAJA: Izbirala sta svoje komade, vmes pa sta morala zamiksati še starejši komad iz zlate dobe
MTV-ja. Fanta, sta gledala MTV v časih, ko so še vrteli glasbo?
JAN
TIMOTEJ
URŠULA: Midve sva spremljali MTV še preden so kanal zasmetili z resničnostnimi šovi. Zdaj
muziko spremljava na radiu – tudi današnjega gostujočega Dj-ja, DJ Borko.
J21136 HEY DJ - FX 2 - scratch
MAJA: Naš hišni didžej se nam pridruži čez dobrih dvajset minut. Pokomentiral bo vajina
nastopa pred mešalko in mikrofonom. Jan, izkaži se. Eter in Facebook live sta tvoja. Tri, štiri,
zdaj!
JAN set - 10 MINUT
HEY DJ - DrugiKrog - Urban-(Stinger 01 - 6s)
J20185 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 3
URŠULA: Jan, verjameva, da ob slišanem niso plesale samo none, ampak tudi nune. In vsi pred
radijskimi sprejemniki. Misliš, da je publika dobro sprejela tvoje komade?
JAN
MAJA: Tu v studiu so podporniki uživali, tudi prijatelj Saša. Živijo, Saša, kako bi ocenil Janov
glasbeni in govorni radijski nastop?
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FREND
MAJA: Si je kar domač z mikrofonom, kajne? Od kod ta strast?
.J21151 HEY DJ - FX 6 - WOW.
FREND
MAJA: Da bo imel možnost tudi v prihodnje nastopati na radiu, povej, zakaj naj stisnejo WOW
za Jana Novaka.
FREND
URŠULA: Saša, hvala. Timotej, kako boš kljuboval Janu?
TIMOTEJ
URŠULA: Prevzemi radijski Klub 13. Deset minut je tvojih. Poženi. Tri, štiri, ZDAJ!
TIMOTEJ set - 10 MINUT

HEY DJ - DrugiKrog - Urban-(Stinger 01 - 6s)
J20185 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 3
MAJA: Timotej, ti si nas s housom odpeljal v nekoliko bolj plesni glasbeni svet. Glasen je bil
tudi nasprotni štab. To pa ni kar tako. Misliš, da si v teh minutah pokazal vse, kar znaš, da so
ljudje plesali na tvoj miks?
TIMOTEJ
URŠULA: No, pa da slišimo, kaj si o tvojem nastopu misli someščan in sotekmovalec Blaž
Režonja. Blaž, kaj ti je bilo pri Timotejevem setu bolj všeč – glasba ali govorni del?
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FREND
J21150 HEY DJ - FX 5 – HAHA
URŠULA: Torej, prepričaj naše poslušalce, pozovi jih, naj glasujejo za Timoteja!
FREND
MAJA: Hvala, Blaž. Se vidimo prihodnji teden. Poglejmo, kakšno podporo imata na Facebook
live glasovanju. Tam trenutno vodi ______, sledi mu _____. Da vidimo, ali se z glasom ljudstva
strinja še radijski glas. J21137 HEY DJ - FX 3- prehod V studiu je naš hišni radijski didžej
Borja Močnik oziroma DJ BORKA. Hej!
URŠULA: Običajno je tvoj termin ob četrtkih, danes si na Valu izjemoma v ponedeljek. Si čez
vikend kje rolal?
/ med podlago/ J20135 Hey DJ - FX 1 - scratch SCRATCH
BORKA
MAJA: Tudi midve sva rolali. Ena po cesti, druga sarme. 2PR069 HEY DJ - FX 9 - žvižg Res
odlična balkanska jed. Borka, tudi ti si zelo naklonjen balkanskim ritmom. Tvoj glasbeni podpis
so Tetkine radosti – jugo šik muzika. Kakšen je odziv publike, ko zarolaš kak jugo komad?
BORKA
/solo/ J20170 HEY DJ - DrugiKrog-Indie-Stinger- (HejDJ - 3s)
J21140 HEY DJ - podlaga 2 ( urban easy)
URŠULA: Kako pomembna je glasbena širina za radijskega didžeja? Da rola raznovrstno
muziko? In kako jo govorno povezati?
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BORKA
MAJA: Če to povežemo še z današnjima tekmovalcema – Janom in Timotejem. Imata
spretnosti, ki jih rabi radijski didžej?
BORKA
/med podlago/ J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
MAJA: Kaj bi Jan in Timotej še lahko izpilila?
BORKA
URŠULA: Borka, kakšno govorno vsebino pričakuješ od radijskega didžeja? Te zanima
diskografija ali bolj osebne izkušnje, subjektiven vtis povezovalca?
BORKA
URŠULA: Hvala Borka, se še vidimo po dvominutnih didžejskih setih. Na kaj boš pozoren v
sklepnem dejanju?
BORKA:
MAJA: Komaj čakava epilog.
J20171 HEY DJ - DrugiKrog- Urban-BumpeR (Verrzija A 8s)
J21142 HEY DJ - podlaga 3 ( electro house - punhcy)

/solo/J21143 HeyDJ - jingle 1 (urban 5'')
J21142 HEY DJ - podlaga 3 ( electro house - punhcy)

124

MAJA: Par didžejev se danes poteguje za ponovno rolanje v četrtfinalu. Za 22-letnega Jana
Novaka lahko glasujete z znakcem WOW, za 19-letnega Timoteja Vargo pa z všečkom HAHA.
J21149 HEY DJ - FX 3 - notification sound
URŠULA: Fanta, morda bo eden od vaju tako kot DJ Borka že prihodnje leto imel svoj radijski
termin. Kateri nasvet našega residentala – hišnega didžeja – se vama zdi najbolj uporaben?
JAN
TIMOTEJ
MAJA: Upoštevajta ga v naslednjem setu, pred vama je dvominutna didžejska bitka. Začenjaš
jo ti, Jan. Izvoli, dve minuti sta tvoji. Tri, štiri, ZDAJ!

JAN 2 MIN SET
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
J20180 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 1
URŠULA: Jan, precej kontroverzen komad, ki izzove ali navdušenje ali popoln odpor. S čim
je navdušil tebe? Jan, zadnjič je Primorska stopila skupaj in te podprla. Si danes angažiral še
zamejce?
JAN
MAJA: Za vse onkraj zahodne meje še poziv v italijanščini: Se volete votare per Jan Novak,
dovete premere il tasto WOW su Facebook live. J21151 HEY DJ - FX 6 - WOW.
URŠULA: Okej … Da bo fer – še za Timoteja v nemščini, ker številni Štajerci delajo v Avstriji:
Wenn Sie für Timi stimmen möchten, drücken Sie HAHA bei Facebook.
J21150 HEY DJ - FX 5 – HAHA
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MAJA: Preklopimo nazaj na slovensko in preklopimo na muziko. Timotej, naj se zasliši tvoj
miks. Tri, štiri, zdaj.
TIMOTEJ 2 MIN SET
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
J20185 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 4
MAJA: Timotej Varga, TVP, zaključil si s staro klasiko. Režija, je s tem komadom premešal
glasovanje? / med podlago/ J20135 Hey DJ - FX 1 - scratch SCRATCH Pravijo, da ____.
Na Facebook live trenutno vodi ____ z všečkom ____, za ____ lahko glasujete z ____.

MAJA: V studiu se nam je spet pridružil DJ Borka. Verjetno si pozorno poslušal zadnje minute.
Kaj lahko didžej v tako kratkem času sploh pokaže?
BORKA:
URŠULA: Za tebe danes poslušalci ne glasujejo. Ampak, kako pomembna je podpora, kdo je
tebe podpiral pri didžejanju?
BORKA:
MAJA: Se strinjava, podpora je res pomembna. Zato za konec še spodbudne besede za naša
dva tekmovalca – kaj bi jima rekel?
BORKA:
URŠULA: Hvala, Borka. Se slišimo v četrtek, ko boš spet prevzel eter Vala 202 in nam zarolal
svežo muziko!
J20139

HEY DJ – FX 4 – mobile & FX

126

MAJA: Zelo kmalu pa bo znano, kdo bo še enkrat rolal v četrtfinalu tekmovanja Hej, dj. Ali
bo to Jan Novak ali Timotej Varga …
J21162 HEY DJ - DrugiKrog -Indie-Bumper (Drugi krog - 6s)
J20182 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 2
URŠULA: Teče še zadnja minuta, preden razglasimo zmagovalca. Fanta, prepričajta nas še
zadnjič, da si zaslužita svoj prostor v etru.
JAN
TIMOTEJ
MAJA: Dvakrat sta se v etru že predstavila, za en dan pa sta prevzela tudi naš Snapchat račun
val202si. Dodajte nas tam in dodajte nas na Instagramu, kjer se rola naša današnja insta zgodba.
/vmes/ J21149 HEY DJ - FX 3 - notification sound
URŠULA: Dovolj klikanja. Glasovanje je zaključeno … Režija, kdo gre v naslednji krog?
////Jernej - izblendaj podlago do Heartbeata.. !!!!!!!!!! ( do čestitanja ni podlage, razen heartbeat,
dokler traja)
/SOLO/ J21158 HEY DJ - FX 6 - suspense

14 SEK.

Zmagovalec je _______.
MAJA + URŠULA: Čestitke e e e e e e e!!!!!!!!!!
J21157

HEY DJ - podlaga 5 (as intro)

URŠULA: _____, spet se srečamo po 23. oktobru, ko bomo žrebali pare za četrtfinalne
oddaje. S čim boš prepričal v naslednji bitki?
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ZMAGOVALEC:
OPCIJSKO
MAJA/URŠULA: Kolega ______, verjetno ste praznovali že prvič, kaj mu boste ušpičili
tokrat? Si za podporo ______ zaslužite kakšen prigrizek? :)
FREND:
MAJA/URŠULA: ______, tudi ti si imel podporo, a žal premajhno za današnjo zmago. Kaj je
tvoj naslednji projekt?
PORAŽENEC
URŠULA: Super, gotovo se še kdaj srečamo. Če ne drugje, na placu!/Če ne drugje, pa na kakšni
nogometni tribuni.
MAJA: … Vi pa le ostanite na istem placu. Oziroma na istem programu. Na Valu 202 še naprej
veliko muzike!
/med podlago/ J21136

HEY DJ – FX 2 - scratch

URŠULA: Tudi naslednji ponedeljek, ko bosta z nami Luka Lesjak in Blaž Režonja.
MAJA: Čau čau!

HEY DJ - DrugiKrog-Indie Promo ( verzija A -20s)
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HEJ, DJ SCENARIJ ODDAJE
– VSI JINGLI ZLOŽENI
BLAŽ IN LUKA
19:57:43 = PREKLOP V ST-13!
J21160 HEY DJ - PREDINTRO 2.18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. oktober 2017
20:00
NIPKE
J20177 HEY DJ - DrugiKrog-Urban ( Verzja B - promo Val in FB -11s)
J20185 HEY DJ -Drugi krog - podlaga 4

URŠULA: Hej! Znašli ste se v oddaji Hej, DJ. Iz Studia 13 pošiljamo radijske valove in ...
MAJA: Če boš tako dolgovezila, pošljemo kmalu še tebe.
URŠULA: Zato kar k bistvu – za naziv radijskega didžeja se danes potegujeta Blaž Režonja in
Luka Lesjak.
/med podlago/ J21136

HEY DJ – FX 2 - scratch

MAJA: Mariborčan in Laščan, le eden od njiju bo naš četrtfinalist. To mu lahko omogočite vi
z glasovanjem in deljenjem prenosa Facebook live Vala 202.
URŠULA: Blaž ima všeček WOW J21151 HEY DJ - FX 6 - WOW., Luka pa HAHA
J21150 HEY DJ - FX 5 – HAHA
J21143 HeyDJ - jingle 1 (urban 5'')
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J20180 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 1
MAJA: Znakca WOW in HAHA karakterno opisujeta tudi naju z Uršulo. Ne, fanta?
BLAŽ:
LUKA:
MAJA: Lepo, da se zabavamo na najin račun že v prvih minutah oddaje …
URŠULA: Kaj mislita, kako pomembno pa je za radijskega didžeja, da je zabaven? Oziroma
da se predstavi tudi s svojo osebnostjo?
BLAŽ:
LUKA:
MAJA: Kako sta se pripravljala na govorni del nastopa? Ta bo najbolj prišel do izraza v
desetminutnem didžejskem setu …
BLAŽ:
LUKA:
URŠULA: Jezik vama očitno teče. Čas tudi, zato pohitite na Facebook live in
glasujte. J20139

HEY DJ – FX 4 – mobile & FX

Za 16-letnega Blaža Režonjo z znakcem WOW, za 20-letnega Luko Lesjaka pa z všečkom
HAHA.
BLAŽ PREDSTAVITEV
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
/solo/

J21142

HEY DJ – podlaga 3 (electrohouse - punchy)

MAJA: Blaž je mariborski drugogimnazijec, ki poje, igra klavir in bas kitaro …
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URŠULA: ... ampak ne bo koncertni glasbenik, leta 2010 se je namreč zaljubil v elektroniko
…
med podlago/ J20135 Hey DJ - FX 1 - scratch SCRATCH
MAJA: Želi postati didžej in producent, najraje pa bi nastopil na elektronskem dogodku Above
and Beyond Group Therapy.
URŠULA: Blaž, upava, da bo tvoj set ušesna terapija.
TIMOTEJ PREDSTAVITEV
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
/solo/

J21142

HEY DJ – podlaga 3 (electrohouse - punchy)

MAJA: Morda pa bo ušesne koščice zamigal Luka Lesjak, organizator elektronskih delavnic
Migetalnice.
URŠULA: Študent filozofije in rezident kultnega doma Akademc.
MAJA: Čakaj, kultnega ali kulturnega?
URŠULA: Kultnega študentskega doma, kjer Luka občasno rola tudi svojo muziko.
/solo/
J21140

J21162 HEY DJ - DrugiKrog - Indie-Bumper (Drugi krog - 6s)
HEY DJ – podlaga 1 (indie)

MAJA: Danes bodo torej plesali študenti in dijaki. O zmagovalcu bitke pa odločate vsi, ki boste
glasovali na Facebook live. Z znakcem WOW J21151 HEY DJ - FX 6 - WOW. lahko glasujete
za Blaža Režonjo, z všečkom HAHA J21150 HEY DJ - FX 5 – HAHA pa za Luko Lesjaka.
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URŠULA: Da bosta imela večji doseg, delite Facebook live prenos, vendar glasujte le na
valovski Facebook strani.
J20139

HEY DJ – FX 4 – mobile & FX

MAJA: Ves čas vas opominjava, zdaj pa vas še spomniva … v pomladnem delu oddaje sva
imeli turnejo po Sloveniji, obiskali sva tudi Blaža na njegovi srednji šoli.
URŠULA: Takrat sva posneli, če se spomniš Blaž, tvojega gimnazijskega profesorja glasbe,
Viljema Babiča. Je bil ponosen, ko si se uvrstil v naslednji krog?
BLAŽ:
URŠULA: Je pa tudi tvoj oče glasbenik, ti pomaga, svetuje pri pripravah na radijski nastop?
BLAŽ:
MAJA: Luka, tebe podpirajo sotekmovalci oddaje Hej, DJ, prijatelji in dekle Danaja. Številna
podpora, no, tudi ti podpiraš kolege didžeje kot organizator delavnic Migetalnice. Kdo bi pa
rekel, da je bil tvoj mentor v glasbenem smislu?
LUKA:
URŠULA: Kaj pa tvoj producentski ali didžejski vzornik, bi lahko izpostavil najljubšega?
LUKA:
MAJA: Bo pa danes z nami vzornik številnih producentov, DJ in glasbeni inženir Gregor
Zemljič. Po desetminutnih setih bo pokomentiral vajina nastopa.
URŠULA: Najinega, Maja, pa šefi na srečo šele po oddaji!
J20168 HEY DJ - DrugiKrog -Indie Reminder (Verzija B-FacebookLive-9s)
J20182 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 2
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MAJA: Za vse, ki ste se priklopili na VAL 202, poslušate oddajo HEJ, DJ, kjer se za nastop v
četrtfinalu potegujeta Luka Lesjak in Blaž Režonja.
URŠULA: Za njiju lahko glasujete na Facebook live. Blaž ima znakec WOW J21151 HEY DJ
- FX 6 - WOW, Luka pa HAHA.J21150 HEY DJ - FX 5 – HAHA
MAJA: Pa da ne boste delili le všečkov, delite tudi videoprenos, a glasujte le na valovski
Facebook strani.
J21149 HEY DJ - FX 3 - notification sound
URŠULA: Lepo je deliti in glasovati, a to počnite preudarno in z napetimi ušesi. Sledi namreč
desetminutni didžejski set, kjer bosta Luka in Blaž pokazala, ali sta iz pravega testa.
/med podlago/ J21159

HEY DJ - FX 7 - DJ

MAJA: Enkrat sta že bila v tej zmesi, verjamem, da se bosta tudi danes odlično znašla. A da le
ni samo po vajinih pravilih, smo vama dali nalogo, da v svoj set vključita še starejši komad iz
časa, ko še ni bilo pametnih telefonov in Youtuba. Kakšna se vam je zdela muzika takrat? Kateri
komad se sta izbrala?
BLAŽ
LUKA
URŠULA: Če sta ga vkomponirala z občutkom, bomo slišali v naslednjih minutah. Prvi vrti
Blaž Režonja. Si kaj pod pritiskom, ker te v ozadju posluša priznani Dj in producent, ki bo set
tudi pokomentiral?
BLAŽ
MAJA: Upam, da boš ohranil mirne prste in hladno kri. Blaž, deset minut imaš na voljo, da se
dokažeš. Tri, štiri, zdaj!
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BLAŽ set - 10 MINUT
HEY DJ - DrugiKrog - Urban-(Stinger 01 - 6s)
J20185 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 3
URŠULA: Blaž, seveda si v set vključil tudi skupino Above & Beyond. Zakaj so še vedno tvoji
najlubši 'trancerji'?
BLAŽ
MAJA: Tu v Studiu 13 je tudi tvoj podpornik Til. Hej, Til, je bil tudi Blažev set Above and
Beyond, je presegel tvoja pričakovanja?
FREND
MAJA: Blaž se zelo vživi v glasbo, pa je tako tudi, ko se družite?
FREND
MAJA: Upam, da vas njegov izbor spravi na noge. Zdaj pa spravi vse pred računalnik in jih
prepričaj, da stisnejo WOW za Blaža.
J21151 HEY DJ - FX 6 - WOW
FREND
URŠULA: _____, hvala. Luka, tudi tebe pozorno posluša naš gostujoči didžej. Vidiš v tem še
dodatno priložnost, da se dokažeš?
LUKA
URŠULA: Potem pa zarolaj. Deset minut je tvojih. Tri, štiri, ZDAJ!
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LUKA set - 10 MINUT
HEY DJ - DrugiKrog - Urban-(Stinger 01 - 6s)
J20185 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 3
MAJA: Saksofon za na konec. Luka, v studiu se je plesalo in ploskalo. Kako tanka je meja med
tem, da z izborom glasbe povsem omrežiš množico ali pa povsem udariš mimo?
LUKA
URŠULA: No, Dejan, kolega muzičar, si vsekakor misli, da danes nisi udaril mimo. Dejan, je
Luka bolj radijec ali bolj didžej – mu gre bolje govor ali glasba?
FREND
J21150 HEY DJ - FX 5 – HAHA
URŠULA: Muziko vrti na hodnikih študentskega doma Akademc, organizira dogodke. Kaj si
želiš, da bi bil njegov prihodnji projekt?
FREND
URŠULA: Morda mu uspe, če danes zmaga. Torej, kako bi pozval vse poslušalce in gledalce,
da stisnejo HAHA za Luko?
FREND
J21149 HEY DJ - FX 3 - notification sound
MAJA: Hvala, ___. Morda jima je podpora zrasla tudi s pomočjo pozivov prijateljev. Na
Facebook live glasovanju trenutno vodi ______, sledi mu _____.
J21161 HEY DJ - DrugiKrog -Indie-Bumpe (ASeTiRola - 6S)
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J21140 HEY DJ - podlaga 2 ( urban easy)
URŠULA: Gregor Zemljič pa je sledil vajinima nastopoma in si beležil opombe za mikse in
kikse. Gregor, živijo. Splošni vtis?
GREGOR
MAJA: Če kdo, potem ti res slišiš vsak dober in slab prehod. Si didžej in producent, bil si
predavatelj, delal si zvočno podobo številnim znanim glasbenikom. Kako se pa ti največkrat
predstaviš, kaj počneš?

URŠULA: Danes ocenjuješ didžejanje. Kakšna je bila zvočna slika, ki sta jo ustvarila Blaž in
Luka? Kakšen je bil njun nastop?
GREGOR
/ med podlago/ J20135 Hey DJ - FX 1 - scratch SCRATCH
URŠULA: Oba bosta imela še dvominutni set, imaš morda kak nasvet, na kaj naj bosta
pozorna?
GREGOR
MAJA: Po slišanem bomo tudi mi bolj pozorni. Hvala, Gregor, se še vidimo po dvominutnih
setih.
URŠULA: Takrat se nam boš ponovno pridružil v studiu. Če ste se nam tudi vi pravkar
pridružili, to je oddaja Hej, DJ in danes se za svoje mesto v četrtfinalu merita Blaž Režonja in
Luka Lesjak.

MAJA: Če jima želite omogočiti še en nastop in morda celo zmago, ki prinaša celoletno rolanje
na Valu 202, glasujte za svojega favorita na Facebook live. J21149 HEY DJ - FX 3 notification sound
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Blaž ima všeček WOW, Luka pa HAHA. Delite prenos, a glasujte samo na naši Facebook
strani.
J20171 HEY DJ - DrugiKrog- Urban-BumpeR (Verrzija A 8s)
J21142 HEY DJ - podlaga 3 ( electro house - punhcy)
MAJA: Fanta, slišala sta komentar didžeja in producenta Gregorja Zemljiča. Se strinjata z
njegovimi opombami?
BLAŽ
LUKA
URŠULA: Pred nami je dvominutni didžejski set, kjer bosta lahko pripombe upoštevala …
Blaž, ti rolaš prvi. Kaj bomo slišali v naslednjih dveh minutah?
BLAŽ
MAJA: Otroci in odrasli, eter in FB live prevzema Blaž Režonja. Tri, štiri, ZDAJ!
BLAŽ 2 MIN SET
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
J20180 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 1
MAJA: Čudovit poklon Robertu Milesu, Blaž. To pesem je v dvominutnem setu pretekli teden
zarolal tudi someščan Timotej Varga. Ste ga v Mariboru na pune poslušali?
BLAŽ
URŠULA: Luka, ti verjetno nisi izbral enakega komada kot Jan Novak … Kaj nam ponujaš v
teh dveh minutah?

137

LUKA
MAJA: Če bo to dovolj za zmago, bomo videli. Dve minuti sta tvoji. Tri, štiri, zdaj.
LUKA 2 MIN SET
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
J20185 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 4
MAJA: Luka, morda je to tvoj zadnji set v oddaji Hej, DJ. Si pokazal vse, kar znaš?
LUKA:
URŠULA: Preverimo, kaj mislijo poslušalci in gledalci. Na Facebook live trenutno vodi ____
z všečkom ____, za ____ lahko glasujete z ____.
/ med podlago/ J20135 Hey DJ - FX 1 - scratch SCRATCH
MAJA: Z nami pa že strokovno uho, gostujoči dj in producent Gregor Zemljič. Še zadnji
komentar oziroma nasvet za naša didžeja – kaj bi dejal Blažu?
GREGOR:
In Luki?
GREGOR
J20170 HEY DJ - DrugiKrog-Indie-Stinger- (HejDJ - 3s)
URŠULA: Gregor, ti daješ komadom tisto piko na i, je didžejanje in produciranje zmagovalna
kombinacija?
GREGOR
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MAJA: Ja, seveda pa vzame ogromno časa – tako kot odkrivanje muzike, miksanje in
didžejanje ... Hvala Gregor in še naprej veliko uspehov – producentskih in didžejskih!
GREGOR:
J20139

HEY DJ – FX 4 – mobile & FX

URŠULA: V Studiu 13 pa bo uspeh danes slavil le eden, tekmovalec, ki bo morda že prihodnje
leto celo sezono radijski didžej na Valu 202.
J21162 HEY DJ - DrugiKrog -Indie-Bumper (Drugi krog - 6s)
J20182 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 2
MAJA: In znan bo že zelo kmalu, teče namreč še zadnja minuta glasovanja na Facebook live.
Blaž, prepričaj nas, zakaj bi bil naš program s tabo kakovostnejši!
BLAŽ
.J21151 HEY DJ - FX 6 - WOW.
URŠULA: Luka, in kaj bi ti izboljšal?
LUKA:
MAJA: Na Valu 202 pa ne delamo samo radijskih vsebin, ampak tudi spletne. V tem sta se
preizkusila že prejšnji teden, ko sta prevzela naš Snapchat račun Val202si.
/vmes/ J21149 HEY DJ - FX 3 - notification sound
URŠULA: Aktivni pa smo tudi na Instagramu val202, tam je že današnja instazgodba. In zdaj
bomo dodali še posnetek razglasitve zmagovalca …
MAJA: Zato … Režija, ustavite glasovanje! … Kdo gre v naslednji krog?
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////Jernej - izblendaj podlago do Heartbeata.. !!!!!!!!!! ( do čestitanja ni podlage, razen heartbeat,
dokler traja)
/SOLO/ J21158 HEY DJ - FX 6 - suspense

14 SEK.

Zmagovalec je _______.
MAJA + URŠULA: Čestitke e e e e e e e!!!!!!!!!!
J21157

HEY DJ - podlaga 5 (as intro)

MAJA: _____, v Studiu 13 se spet srečamo 23. oktobra, ko bomo žrebali pare za četrtfinalne
oddaje. Kaj boš pripravil za prihodnjo didžejsko bitko?
ZMAGOVALEC:
OPCIJSKO
MAJA/URŠULA: Kolega ______, verjetno ste praznovali že prvič, kaj mu boste ušpičili
tokrat? Si za podporo ______ zaslužite kakšen prigrizek? :)
FREND:
URŠULA: ______, tudi tebe so na Facebook live podprli številni poslušalci, ampak je _____
zbral več glasov. Naj te to ne potre. Boš še naprej didžejal, kajne?
BLAŽ/LUKA
URŠULA: Super, z Majo te bova vsekakor spremljali na družbenih omrežjih, morda kdaj
tudi na radiu!
MAJA: Vi pa le ostanite na našem, na Valu 202. Milenijci vam bodo vse do desete rolali
popularno muziko.
/med podlago/ J21136

HEY DJ – FX 2 - scratch

URŠULA: Veliko plesa, veliko muzike! Tudi naslednji ponedeljek, ko bosta v studiu
Aleksandra Perčič in Gašper Tominšek.
MAJA: Adijo do prihodnjič! Čau čau!
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HEY DJ - DrugiKrog-Indie Promo ( verzija A -20s)

HEJ, DJ SCENARIJ ODDAJE
– VSI JINGLI ZLOŽENI
ALEKS IN GAŠPER

19:57:43 = PREKLOP V ST-13!
J21160 HEY DJ - PREDINTRO 2.18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. oktober 2017
20:00
NIPKE
J20177 HEY DJ - DrugiKrog-Urban ( Verzja B - promo Val in FB -11s)
J20185 HEY DJ -Drugi krog - podlaga 4
MAJA: Prvčki, fazani, bruci in vsi vmes, hej v oddaji Hej, dj!
URŠULA: Nismo šli po gobe, še smo tu. Dvanajst najboljših didžejev tekmuje za naslov
radijskega didžeja.
MAJA: Ki bo na Valu 202 že prihodnje leto celo sezono rolal muziko. Vstopamo v sezono
jesen/zima. In trendi?
URŠULA: Srebrna barva. Čeprav je danes ta najslabša – zmagovalec gre na zlato.
/med podlago/ J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
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MAJA: Aleksandra Perčič ali Gašper Tominšek, le eden od njiju bo naš zlati četrtfinalist. To
mu lahko omogočite vi z glasovanjem in deljenjem prenosa Facebook live Vala 202.
URŠULA: Aleksandra ima všeček WOW J21151 HEY DJ - FX 6 - WOW., Gašper pa HAHA
J21150 HEY DJ - FX 5 – HAHA
J21143 HeyDJ - jingle 1 (urban 5'')
J20180 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 1
MAJA: Živjo. Dolgo se nismo videli, sta v tem času veliko didžejala, nastopala?
ALEKSANDRA:
GAŠPER:
MAJA: Kaj pa radio, sta ga kaj prižgala, ga poslušata?
/med podlago/ 2PR239 FX - FM tunning
ALEKSANDRA:
GAŠPER:
URŠULA: Muzika seveda, kaj pa oddaje: kakšne vsebine si želite mladi? / Vaju navdušuje bolj
govorni del – torej oddaje – ali muzika? Na Valu 202 je namreč pomembno oboje …
ALEKSANDRA:
GAŠPER:
MAJA: Tudi zato smo ustvarili oddajo Hej, dj, da privabimo mlajše občinstvo. In mlajšega
kolega, ki bo del ekipe Vala 202.
ALEKSANDRA PREDSTAVITEV
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
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/solo/

J21142

HEY DJ – podlaga 3 (electrohouse - punchy)

MAJA: Morda bo to Aleksandra, pevka v kamniškem rock bandu, ki živi na robu zakona.
URŠULA: V začetku leta so jo ustavili policisti, ker je med vožnjo pogledala skozi streho
avtomobila.
/med podlago/ 2PR389 FX - policija
MAJA: In oglobili … Aleksandra, te je to izučilo?
ALEKSANDRA:
URŠULA: Kaj bi sporočila sovrstnikom – v prometu previdno in zbrano, kajne?
ALEKSANDRA:
med podlago/ J20135 Hey DJ - FX 1 - scratch SCRATCH
/solo/

J21142

HEY DJ – podlaga 3 (electrohouse - punchy)

GAŠPER PREDSTAVITEV
MAJA: Gašper Tominšek pa potuje kar z avionom.
URŠULA: Z ekipo devetošolcev se je maja letos v Ameriki udeležil tekmovanja iz robotike in
osvojil prvo mesto.
/VMES/ 2PR668 Hey dj - robot kao
MAJA: Gašper, če bi ustvaril popolnega robota, kakšne naloge bi imel?
GAŠPER:
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URŠULA: Tudi glasbo ustvarjajo stroji … Kaj pa radijskega didžeja, ga bo kdaj nadomestil
robot?
GAŠPER:
MAJA: Tudi nama pomaga robot, s katerega bereva ta izjemen scenarij.
URŠULA: Pika.
/solo/ J20170 HEY DJ - DrugiKrog-Indie-Stinger- (HejDJ - 3s)
J21140 HEY DJ - podlaga 2 ( urban easy)
MAJA: Ste na Valu 202, ura je _____, z nami v studiu se za naziv radijskega didžeja danes
potegujeta Aleksandra Perčič in Gašper Tominšek. Aleks, ti si odprla prvo oddajo Hej, dj.
Zapomnili smo si te po stavku: Dovolj je zelja in klobas.
URŠULA: K taki hrani bojda sede domača glasba ... Katera zvrst pa je tebi najbolj domača?
ALEKSANDRA:
MAJA: V hiši pa je že naš domači didžej Tim Urbanya, ki ga poznate po petkovih večerih
RH 202, muziko pa rola tudi po klubih in festivalih.
/vmes/ J21159

HEY DJ - FX 7 - DJ

URŠULA: Danes ne bo miksal, ampak komentiral. Gašper, ti slediš viralnim senzacijam. V
svoj nedavni set si vključil tisto … Korošico, kaj je že …
MAJA: Prva dama ‘Gučija’? Denise Dame! Njen govor si prepletel z glasbo. Je to težko? Tako
imenovano semplanje?
GAŠPER:
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URŠULA: Danes bosta tudi vidva prepletala muziko z govorom, to namreč definira radijskega
didžeja.
/solo/
J21140

J21162 HEY DJ - DrugiKrog - Indie-Bumper (Drugi krog - 6s)
HEY DJ – podlaga 1 (indie)

MAJA: Vsi izgubljeni, zdaj ste najdeni. Na Valu 202 izbirate didžeja, ki vam bo prihodnje leto
rolal svežo muziko.
/vmes/ J21149 HEY DJ - FX 3 - notification sound
URŠULA: Na Facebook live glasovanju zato izberite najboljšega. Tokrat imate možnost
soodločanja, kaj in koga boste poslušali na radiu.
MAJA: Ker nam ni vseeno za vsebino in ker plačujemo naročnino …
2PR511 FX - blagajna kačiiiiin
URŠULA: 12 evrov 75 … Ja, ni malo – to je vsaj za eno fen frizuro!
MAJA: Ali pa greš na regato Barkovljanka in ti jo veter naredi zastonj.
URŠULA: Je pa zato kava tam pet evrov.
MAJA: Še dobro, da naju je Gašper danes počastil s kavo – za njegov rojstni dan, danes namreč
praznuje 15 let! Vse naj! Kaj bi bilo najboljše darilo?
J20167 HEY DJ - DrugiKrog -Indie Reminder-( Verzija A-NaValu202 - 9s)
J20158 HEY DJ -Drugi krog - podlaga 4
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URŠULA: Če za kavo ni bilo časa, vas bo z muziko in vsebino zdaj prebudila Aleksandra
Perčič. Aleks, že zadnjič si v svoj set vključila MTV klasike – So many times in Lola's Theme.
Zadnja v izvedbi Shapeshifters. Si bila za vikend na njihovem koncertu?
ALEKSANDRA:
MAJA: V prvi sezoni si nas prijetno presenetila z radijskim izborom komadov, bomo danes
slišali kaj podobnega?
ALEKSANDRA
URŠULA: Izvoli, the stage is yours. Oder je tvoj. Tri, štiri, zdaj!
ALEKSANDRA set - 10 MINUT
HEY DJ - DrugiKrog - Urban-(Stinger 01 - 6s)
J20185 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 3
URŠULA: Res smo zagroovali v Studiu 13. Aleksandra, na kaj se osredotočaš, ko pripravljaš
set – na svoj glasbeni okus ali razmišljaš o poslušalcu Vala 202?
ALEKSANDRA
MAJA: Danes te v studiu posluša tudi _____. Aleksandra poje, sicer posluša house, rola
radijsko glasbo … Kje se po tvoje najbolje znajde?
FREND
MAJA: Na odrih se predstavlja z imenom Aleks Agara. Didžejanje na radiu je drugačno od
tistega v klubu, jo vidiš v vlogi voditeljice?
J20135 Hey DJ - FX 1 - scratch SCRATCH
FREND
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MAJA: Da bo imela več možnosti za končno zmago, zdaj še pozovi neprepričane, da stisnejo
WOW za Aleks. J21151 HEY DJ - FX 6 - WOW
FREND
URŠULA: _____, hvala. Gašper, še preden ti prepustimo 10 minut etra. Kakšnega poslušalca
si si predstavljal, ko si izbiral komade in testiral playlisto?
GAŠPER
MAJA: Za vse, ki si jih pred sprejemniki predstavlja Gašper in tudi za vse ostale …
URŠULA: Tudi zate, Maja.
MAJA: To bomo pa še videli ...
URŠULA: Sledi 10-minutni didžejski miks. Gašper, izvoli. Tri, štiri, zdaj.
GAŠPER set - 10 MINUT
HEY DJ - DrugiKrog - Urban-(Stinger 01 - 6s)
J20185 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 3
MAJA: Gašper, misliš, da je taka glasba pisana v uho našim poslušalcem? Da si nagovoril širše
radijsko občinstvo?
GAŠPER
URŠULA: Prijatelj _____, je tebe Gašper nagovoril s to glasbo in povezovalnim govorom med
komadi?
FREND
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URŠULA: DJ Red Hedi je kar znan v domačih krajih, v lokalnem časopisu je že imel intervju.
Zakaj so ga prepoznali kot perspektivnega didžeja?
FREND
URŠULA: Gašper se je zelo organiziral, za vaš prevoz – podpornikov iz Bistrice ob Sotli – je
celo najel kombi. Zdaj pa še ti nagovori poslušalce – pozovi jih, da glasujejo za Gašperja.
FREND
J21150 HEY DJ - FX 5 – HAHA
MAJA: Hvala, ___. In kaj pravijo številke? Preverimo glasovanje na Facebook live. Tam vodi
______, a do konca ga lahko še vedno prehiti ____.
J21161 HEY DJ - DrugiKrog -Indie-Bumpe (ASeTiRola - 6S)
J21140 HEY DJ - podlaga 2 ( urban easy)
URŠULA: V studiu pa se nam je že pridružil DJ Tim Urbanya, ki je pozorno spremljal prehode
– glasbene in vsebinske. Hej!
TIM:
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
MAJA: Tim, kakšna sta se ti zdela njuna nastopa, kar zadeva muziko? Aleksandrin? Gašperjev?
TIM:
MAJA: Si predstavljaš koga od njiju kot svojega sodelavca? Radijskega didžeja?
TIM:
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URŠULA: Tim Urbanya, ob petkih predstavljaš svežo elektroniko, pri čemer se poglobiš tudi
v ozadje nastanka komadov. Sta bila Gašper in Aleksandra govorno dovolj zanimiva?
TIM:
/ med podlago/ J20135 Hey DJ - FX 1 - scratch SCRATCH
MAJA: Hvala za komentar. Gašper, Aleksandra, imata vidva kako vprašanje za Tima?
GAŠPER:
ALEKSANDRA:
URŠULA: No, s Timom bo morda eden od vaju pozneje tudi sodeloval.
J21149 HEY DJ - FX 3 - notification sound

MAJA: A za to so potrebni glasovi na Facebook live glasovanju. Aleksandra, kako lahko
glasujejo zate? Gašper?
ALEKSANDRA:
GAŠPER:
URŠULA: Ne pozabite deliti prenosa, a glasujte samo na naši Facebook strani.
J20171 HEY DJ - DrugiKrog- Urban-BumpeR (Verrzija A 8s)
J21142 HEY DJ - podlaga 3 ( electro house - punhcy)
MAJA: Aleksandra, ti si edina punca v jesenski ediciji Hej, dj. Braniš čast in slavo didžejk.
Imaš kakšno didžejsko vzornico?
ALEKSANDRA
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MAJA: Če boš imela svojo oddajo, jo boš morda kdaj lahko gostila.
URŠULA: Zdaj pa nas čaka glasbena pogostitev.
MAJA: Po kateri bomo ali siti ali sitni. Dve minuti sta tvoji. Tri, štiri, zdaj!
ALEKSANDRA 2 MIN SET
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
J20180 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 1
MAJA: Aleksandra, zakaj tak zaključek glasbenega dela? Bo tak tvoj repertoar tudi na radiu,
če zmagaš?
ALEKSANDRA:
URŠULA: Gašper, bo tvoj set bolj umirjen/divji?
GAŠPER:
MAJA: Dve minuti morda nista dovolj za popoln didžejski miks, sta pa dovolj, da premešaš
glasovanje na Facebook live. Gašper, začni rolat. Tri, štiri, zdaj!
GAŠPER 2 MIN SET
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
J20185 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 4
MAJA: Gašper, ko si prvič rolal v oddaji Hej, dj, si izrazil željo, da bi didžejal na valeti, ki si
jo imel junija. Se ti je želja uresničila?
GAŠPER:
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URŠULA: No, ampak zdaj didžejaš na javnem radiu, kar je še bolje!
MAJA: Če imaš šanse, da boš še kdaj, preverimo zdaj. Na Facebook live trenutno vodi ____ z
všečkom ____, za napredovanje _____ stisnite ____.
J21161 HEY DJ - DrugiKrog -Indie-Bumpe (ASeTiRola - 6S)
J20185 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 4
MAJA: V studiu je spet z nami gostujoči didžej Tim Urbanya, kateri set ti je bil bližje?
Gašperjev ali Aleksandrin? Zakaj?
TIM:
URŠULA: Kaj lahko še izboljšata – imaš kak nasvet, na katerih napakah si se največ naučil?
TIM:
MAJA: Tim Urbanya, hvala. V petek te poslušamo v rednem terminu RH 202. Še več
elektronike, ne?
TIM:
J20170 HEY DJ - DrugiKrog-Indie-Stinger- (HejDJ - 3s)
URŠULA: V Studiu 13 pa se že pripravljamo na kronanje zmagovalca. Teče namreč zadnja
minuta glasovanja na Facebook live ...
MAJA: To je skoraj tako napeto kot razglasitev Nobelovih nagrajencev … Aleks, komu bi
podelila glasbeno Nobelovo?
URŠULA: Pa ne Dylanu, ta jo je že prejel za literaturo.
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MAJA: No, pa če bi glasbena Nobelova zares obstajala – kdo bi si jo zaslužil?
ALEKSANDRA:
MAJA: In komu bi jo podelil ti, Gašper?
GAŠPER:
J21136 HEY DJ - FX 2 - scratch
URŠULA: Zdaj pa še podelimo prestižno nagrado za odličnost v samopromociji …
MAJA: Zato … Režija, ustavite glasovanje! … Kdo je naš četrtfinalist?
////Jernej - izblendaj podlago do Heartbeata.. !!!!!!!!!! ( do čestitanja ni podlage, razen heartbeat,
dokler traja)
/SOLO/ J21158 HEY DJ - FX 6 - suspense

14 SEK.

Zmagovalec/ka je _______.
MAJA + URŠULA: Čestitke e e e e e e e!!!!!!!!!!
J21157

HEY DJ - podlaga 5 (as intro)

MAJA: _____, presenečen, zadovoljen?
ZMAGOVALEC:
OPCIJSKO
MAJA/URŠULA: Kolega ______, verjetno ste praznovali že prvič, kaj mu boste ušpičili
tokrat? Si za podporo ______ zaslužite kakšen prigrizek? :)
FREND:
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URŠULA: ______, dva nastopa na javnem radiu sta za tabo, to ni kar tako. Bi se rad/a še kdaj
vrnila, si užival/a pri nas?
ALEKSANDRA/GAŠPER
MAJA: Tudi mi smo uživali s tabo. Zdaj bomo uživali še v popularni muziki, ki so jo za vas
izbrali milenijci. Vse tja do 22-e.
URŠULA: Do prihodnjega ponedeljka se ne prenajejte kostanjev, da ne boste zaprti.
MAJA: Ker mi smo odprti za vse. Spet že čez teden dni, z nami Matic Kosem in Matic Čebulj.
URŠULA: Čau!
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HEY DJ - DrugiKrog-Indie Promo ( verzija A -20s)

HEJ, DJ SCENARIJ ODDAJE
– VSI JINGLI ZLOŽENI
MATIC IN MATIC

19:57:43 = PREKLOP V ST-13!
J21160 HEY DJ - PREDINTRO 2.18
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------16. oktober 2017
20:00
NIPKE
J20177 HEY DJ - DrugiKrog-Urban ( Verzja B - promo Val in FB -11s)
/solo/

J21142

HEY DJ – podlaga 3 (electrohouse - punchy)

URŠULA: Hej vsem, ki nas spremljate. Teden začenja peta oddaja Hej, DJ … končujejo ga
volitve.
MAJA: Ne samo v nedeljo, tudi danes imate volilno pravico – na Facebooku lahko glasujete
za dva tekmovalca, ki se potegujeta za naziv radijskega didžeja.
/vmes/ J21149 HEY DJ - FX 3 - notification sound
URŠULA: Na govorniškem odru sta danes Matic Kosem in Matic Čebulj, ki se bosta z glasbo
in besedami potegovala za vašo naklonjenost.
/med podlago/ J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
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MAJA: Zaradi lažjega razumevanja tako kot politiki tudi mi danes poenostavljamo retoriko …
URŠULA: Govor.
MAJA: Zato začenjamo s prvim vsebinskim sklopom s pravico do replike.
URŠULA: Ki si jo kar jemljem – naj poenostavim: vsak od vaju bo dobil vprašanje, na katerega
bo lahko odgovoril.
MAJA: Hej, hej! Matic … O, fino, za spremembo imam pozornost obeh. Gremo po abecedi
kot v šoli. Matic Čebulj, volilne pravice sicer še nimaš. Ampak že spremljaš politiko?
MATIC ČEBULJ:
MAJA: Pa imaš občutek, da lahko vplivaš na stanje v državi? Zakaj te politika ne zanima?
MATIC ČEBULJ:
URŠULA: Matic Kosem, ti si že polnoleten. Boš v nedeljo oddal svoj glas?
MATIC KOSEM:
URŠULA: Katero področje pa te najbolj zanima – je to sociala, zdravstvo, penzije?
MATIC KOSEM:
MAJA: Poslušalci in gledalci, vi pa le oddajte svoj glas v Facebook skrinjico. Ničesar ne
obkrožajte …
J20139

HEY DJ – FX 4 – mobile & FX

URŠULA: Midve sva že obkroženi … Z dobro energijo v Studiu 13.
MAJA: Kolegica Uršula, spoštovana, pustite mi dokončati. A smem?
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URŠULA: Izvolite.
MAJA: Za Matica Kosma glasujte z WOW,J21151 HEY DJ - FX 6 - WOW. za Matica
Čebulja pa na Facebook live glasovanju pritisnite HAHA. J21150 HEY DJ - FX 5 – HAHA
URŠULA: Ne pozabite deliti prenosa, a glasujte le na naši Facebook strani!
MAJA: Vi delite všečke, mi delimo muziko.
MATIC KOSEM PREDSTAVITEV
J21143 HeyDJ - jingle 1 (urban 5'')
/solo/

J21142

HEY DJ – podlaga 3 (electrohouse - punchy)

URŠULA: Matic Kosem je bruc fakultete za dizajn ...
MAJA: ... ki bo danes oblikoval tudi zvočno sliko. Vrti edm – elektronski plesno glasbo ... in
jezik – oboje je nujno za radijskega didžeja.
/ med podlago/ J20135 Hey DJ - FX 1 - scratch SCRATCH
URŠULA: Že v prvi didžejski bitki je omenil, da si bo v primeru zmage nabavil puščavsko
lisico.
MAJA: Ta je vedno bližje. Ampak Matic, si ne bi omislil raje zlate lisice – njo najdeš na
Pohorju.
MATIC KOSEM:
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
MATIC ČEBULJ PREDSTAVITEV
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URŠULA: Smučarska sezona se bliža. Matic Čebulj je bodoči avtomehanik. Matic, bi znal
popraviti motorne snežne sani?
MATIC ČEBULJ:
MAJA: Iz njegove delavnice ne boste slišali domače glasbe, ampak elektroniko.
URŠULA: Matic, se kdaj med delom zasliši tudi kaka kletvica?
MATIC ČEBULJ:
MAJA: Danes ne bomo preklinjali …
/solo/ J20170 HEY DJ - DrugiKrog-Indie-Stinger- (HejDJ - 3s)
J20185 HEY DJ - Drugi krog - podlaga 4
URŠULA: Tudi prekinjali vaju ne bomo. Vsak tekmovalec bo imel na voljo 10-minutni
didžejski set, nato še dve minuti za zaključni didžejski miks.
MAJA: Vse to bo pospremil komentar gostujoče didžejke Tee Vučkovič.
/med podlago/ J21136

HEY DJ – FX 2 - scratch

URŠULA: Da ne bomo mi tebe pospremili …
MAJA: Tea Vučkovič je mlada ustvarjalka, ena najprepoznavnejših didžejk, ki jo opisujejo s
pridevniki močno, bučno in energično.
URŠULA: Tako bo danes tudi v studiu, čeprav ne bo didžejala Tea, ampak Matica. Fanta, v
prvem krogu so vaju ocenjevali le poslušalci z všečki, danes vaju bo še profesionalna didžejka.
Vaju kaj skrbi?
MATIC + MATIC
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MAJA: Tea se je s produkcijo in rolanjem srečala v očetovem glasbenem studiu, kaj pa vidva?
Kaj ste poslušali skupaj s starši – na primer pri kosilu ali v avtomobilu?
MATIC + MATIC
URŠULA: Kako pa sta prišla do glasbe, ki jo poslušata danes? Prek televizije, prijateljev,
radia?
MATIC + MATIC
MAJA: Ja, seveda, znanje in muzika sta dostopna tudi na spletu. Je zaradi prenasičenosti video
posnetkov težko najti svojo glasbeni izraz?
MATIC + MATIC
URŠULA: Kakšen je njun glasbeni okus, slišite kmalu. Z nami sta 19-letni Matic Kosem in
17-letni Matic Čebulj ...
/med podlago/ J21159

HEY DJ - FX 7 - DJ

MAJA: ... ki se potegujeta za nastop v četrtfinalu oddaje Hej, dj in morebitno zmago. Nagrada:
cela sezona pobiranja krompirja.
URŠULA: Ne drži. Moraš pa res imeti krompir, da zmagaš in celo sezono rolaš muziko na
Valu 202!
MAJA: Če ti ni všeč, pa ga lahko še vedno ucvreš.

/solo/
J21140

J21162 HEY DJ - DrugiKrog -Indie-Bumper (Drugi krog - 6s)
HEY DJ – podlaga 1 (indie)
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URŠULA: Matic Kosem, upamo, da nam ti ne boš zbežal iz studia. Si kaj nervozen pred
nastopom tvojega življenja?
MATIC KOSEM:
MAJA: Kako si se pripravljal na govorni del? Saj nisi odprl samo Wikipedije, ne? Zdaj si že
na faksu, to ni znanstveni vir …
MATIC KOSEM:
URŠULA: No, pa da slišimo tvojo glasbeno disertacijo. 10 minut je tvojih – naj bo taka tudi
ocena. Tri, štiri, zdaj.
MATIC KOSEM set - 10 MINUT
HEY DJ - DrugiKrog - Urban-(Stinger 01 - 6s)

J21140

HEY DJ – podlaga 1 (indie)

URŠULA: Matic Kosem, tole ni bilo za deset, ampak za osem. Ker je ta oddaja awesome!
MATIC KOSEM
MAJA: Da je bil tudi tvoj nastop awesome – odličen – verjetno meni tudi tvoj prijatelj _____.
V studiu ste plesali, ste kje žurali tudi za vikend?
FREND
MAJA: Kaj pa Matic – organizira kdaj kake zabave? Na katerih ne igrate playstationa?
FREND
MAJA: ______, zakaj naj poslušalci stisnejo WOW za Matica Kosma? J21151 HEY DJ - FX
6 - WOW
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FREND
URŠULA: ____, hvala. Matic Čebulj, upam, da ob tvojem setu ne bomo jokali kot jočemo pri
rezanju čebule. Kakšno razpoloženje najbolje opiše tvoj set?
MATIC ČEBULJ:
MAJA: Dvigni razpoloženje, na vrsti je norenje.
URŠULA: Če nas hočete dobro videti, jejte korenje.
MAJA: Preklopite na Facebook live Vala 202. Matic, sledi tvoj 10-minutni didžejski miks. Tri,
štiri, zdaj.
MATIC ČEBULJ set - 10 MINUT
HEY DJ - DrugiKrog - Urban-(Stinger 01 - 6s)
J21140

HEY DJ – podlaga 1 (indie)

MAJA: Matic Čebulj, zelo natempiran set. Se pri komadih poglabljaš tudi v besedila pesmi, jih
razumeš ali te zanima le instrumental?
MATIC ČEBULJ:
URŠULA: Matic, si pa ti komade med sabo govorno povezoval. Prijatelj _____, zakaj si
predstavljaš Matica v vlogi radijskega didžeja?
FREND
URŠULA: Če bi lahko Matic v svoj radijski termin povabil kakšnega didžeja ali producenta,
koga bi gostil?
FREND
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vmes/ J21149 HEY DJ - FX 3 - notification sound
URŠULA: No, morda se mu želja kdaj tudi uresniči. Pomagaj mu in prepričaj poslušalce, da
glasujejo zanj.
FREND
MAJA: ____, hvala. Da vidimo, če je prijateljska iniciativa pripomogla k izkupičku glasovanja
... Na Facebook live trenutno vodi ______, sledi mu ______:
URŠULA: Prejšnji teden je šlo za las oziroma za en glas, zato se potrudite in glasujte za svojega
favorita.
J20139

HEY DJ – FX 4 – mobile & FX

MAJA: Verjameva, da ima svojega favorita tudi gostujoča didžejka Tea Vučkovič. Tea, hej!
URŠULA: Tea, si ena redkih didžejk in producentk na slovenski sceni. Praktično nimaš
konkurence … Je to dobro ali slabo?
TEA:
MAJA: Je pa danes huda konkurenca v Studiu 13. Po favoritu te ne bova spraševali, naju pa
zanima, ali imata fanta smisel za miksanje muzike?
TEA:
URŠULA: Je bolj pomembno, da se pri miksanju glasbe prepustiš občutku ali da set popolnoma
izpiliš, da si tehnično brezhiben?
TEA:
MAJA: Ampak na radiu mora imeti voditelj pripravljeno tudi govorno vsebino. Sta muziko
dobro povezala z govorom?
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Matic Kosem?
Matic Čebulj?
TEA:
J21161 HEY DJ - DrugiKrog -Indie-Bumpe (ASeTiRola - 6S)
/solo/

J21142

HEY DJ – podlaga 3 (electrohouse - punchy)

/ med podlago/ J20135 Hey DJ - FX 1 - scratch SCRATCH
MAJA: Tea Vučkovič, hvala za obisk v Studiu 13. Se še vidimo po dvominutnem didžejskem
setu!
J20171 HEY DJ - DrugiKrog- Urban-BumpeR (Verrzija A 8s)
J21142 HEY DJ - podlaga 3 ( electro house - punchy)
URŠULA: Ura je _____. Na Valu 202 izbirate radijskega didžeja. To je drugi krog volitev,
zato izbirate med dvema kandidatoma.
MAJA: Na Facebook live oddajte svoj glas za Matica Kosma z znakcem WOW J21151 HEY
DJ - FX 6 - WOW., za Matica Čebulja pa z všečkom HAHAJ21150 HEY DJ - FX 5 - HAHA.
URŠULA: Volilno skrinjico bomo odpečatili že kmalu …
MAJA: Tebi pa zapečatili usta z muziko Matica Kosma. Imaš dve minuti. Tri, štiri, zdaj!
MATIC KOSEM 2 MIN SET
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
/solo/

J21142

HEY DJ – podlaga 3 (electrohouse - punchy)
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MAJA: Matic Kosem, veliko popularne glasbe smo slišali. Fanta sta pa morala v svoj miks
vključiti tudi starejši komad s seznama MTV klasik, ki smo ga pripravili. Sta odkrila kaj
novega?
MATIC KOSEM:
MATIC ČEBULJ:
URŠULA: Katero glasbeno obdobje iz prejšnjega stoletja pa vama je najbližje? 60., 70., 80.,
90.? Zakaj?
MATIC KOSEM:
MATIC ČEBULJ:
MAJA: Matic Čebulj, z muziko pa zdaj potujemo v prihodnost. Dve minuti sta tvoji. Tri, štiri,
zdaj!
MATIC ČEBULJ 2 MIN SET
J21159 HEY DJ - FX 7 - DJ
/solo/

J21142

HEY DJ – podlaga 3 (electrohouse - punchy)

MAJA: Matic Čebulj je zaključil glasbeni del oddaje Hej, dj.
URŠULA: Glasovanje še ni zaključeno, še vedno lahko vplivate na končni izid. Na Facebook
live vodi ______, za _____ lahko glasujete z všečkom _____.
MAJA: Pri odločanju vam morda lahko pomaga gostujoča didžejka in producentka Tea
Vučkovič. Tea, komu bi dala svoj glas za muziko in komu za vsebino?
TEA:
URŠULA: Ja, seveda je težko ocenjevati tako kratek nastop. Morda nasvet, kaj lahko Matica
še izboljšata?
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TEA:
MAJA: Hvala, Tea in se poslušamo še naprej. V Studiu 13 pa že odštevamo sekunde do
razglasitve zmagovalca. Teče še zadnja minuta, vsakemu pripada trideset sekund za zadnji
nagovor.

URŠULA: Matic Kosem, za kakšen program se boš zavzemal na radiu, če zmagaš? Matic
Čebulj?
MATIC
MATIC
MAJA: V tej bitki ne poznamo predvolilnega molka.
URŠULA: Ti ga tudi sicer ne poznaš.
MAJA: Poznam pa Mišo Molk. Čau, Miša!
URŠULA: Eden od predsedniških kandidatov pa bi rekel: čau, miška.
J21136 HEY DJ - FX 2 - scratch
MAJA: Zdaj pa zares … Naj računalniška miška v tem trenutku ustavi glasovanje.
URŠULA: Režija, kdo gre v četrtfinale?
////Jernej - izblendaj podlago do Heartbeata.. !!!!!!!!!! ( do čestitanja ni podlage, razen heartbeat,
dokler traja)
MAJA: Zmagovalec je gotovo Matic …
/SOLO/ J21158 HEY DJ - FX 6 - suspense

14 SEK.
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MATIC KOSEM/ČEBULJ
MAJA + URŠULA: Čestitke e e e e e e e!!!!!!!!!!
J21157

HEY DJ - podlaga 5 (as intro)

MAJA: _____, presenečen, zadovoljen?
ZMAGOVALEC:
OPCIJSKO
MAJA/URŠULA: Kolega ______, verjetno ste praznovali že prvič, kaj mu boste ušpičili
tokrat? Si za podporo ______ zaslužite kakšen prigrizek? :)
FREND:
URŠULA: ______, imel si močno kampanjo. Je na vidiku že zdaj kak nov projekt, česa se boš
lotil?
PORAŽENEC:
MAJA: Če ne prej, se vidimo na finalni oddaji 27. novembra. Do takrat nas poslušaj vsak
ponedeljek.
URŠULA: Vi pa ne zamenjajte postaje, naprej vas peljejo milenijci.
MAJA: Z izborom popularne glasbe vse tja do 22-e.
URŠULA: Čau!
J20178 HEY DJ - DrugiKrog-Urban (Verzija C - promo V pon ob 20 - 11s)
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PRILOGA B: Intervju z Majo Stepančič, voditeljico oddaje Hej, dj
Kakšen je bil moderirani del oddaje Hej, dj po jezikovni plati?
Mislim, da se je vse to, kar se je dogajalo, zgodilo predvsem spontano. Jezik je bil včasih zelo
slengovski, približan mlajšim, mladim generacijam, ki smo jih nagovarjali ves čas. To je bila
naša ciljna publika. In čeprav nisem več med najmlajšimi, imam brata, ki je star 13 let. Ko sem
se pogovarjala z njim, sem dobila tudi neke iztočnice, kako se izražajo mladi, kakšno besedišče
uporabljajo. In verjamem, da smo se s tem približali, uspeh oddaje je izhajal iz tega, da smo
uporabljali jezik mlajših, ne pa zborne slovenščine, ki jo načeloma govorimo na Radiu
Slovenija.
Kje vse ste spoznavali jezik mladih?
Seveda s terenskim raziskovanjem, je bilo poglobljeno. Na teren sva se z Uršulo odpravljali že
pred začetkom same oddaje, ko še sploh nisva vedeli, da bova voditeljici. Odgovorni, torej
vodje projekta, so naju pooblastili, da greva preveriti 'na ulico', kakšna je 'scena', kako se
izražajo mladi. Že decembra sva začeli ustvarjati Snapchat zgodbe in se tako približevati
mlajšim. Torej ne, to ni nastalo z danes na jutri z gledanjem televizije ali klepetom med sabo,
temveč z raziskovanjem terena in pogovorom z mladimi. Pa tudi s starejšimi, kolikor se
spomnim! Šli smo pred gimnazije, prvič smo šli na Gimnazijo Ledina in že tam preverjali, kako
mladi razumejo muziko, kako mladim 'dogaja' glasba. Mislim, da sva precej truda vložili v to,
da sva raziskali teren, še preden sva se lotili samega projekta, na koncu celo vodenja projekta.
Veliko besed izvira iz angleške terminologije, pojavljajo se slengizmi in narečne besede,
popačenke. Poleg tega se pojavljajo tudi stavki v nemščini in italijanščini, celo rima ni
izjema.
Mislim, da sva se zelo želeli približati mladim in jim olajšati to nastopanje na radiu. Ker to je
pritisk, tudi nama, vsaj meni je še vedno pritisk, ko vidim tisto rdečo lučko. Mislim, da to nikoli
ne izgine, ko pa si ti prvič tam ... In te gleda ne vem koliko ljudi, res veliko ... Midve sva se res
želeli približat mladim, da bi se nam odprli. Če ti z nekom govoriš uradno, v knjižni slovenščini,
se morda zapre pred tabo, zveniš zelo uradno, vzvišeno. Takrat je človek nesproščen, mogoče
ne pove ničesar. Tega si nismo želeli, seveda je bil cilj, da se pogovarjajo, povedo kaj o sebi.
Ne samo, da vrtijo glasbo, temveč da spoznamo, kdo so mladi danes. Kdo je mladina. Ja ...
Približati tudi s tem, nismo imeli samo mladih iz ljubljanske kotline, ampak iz cele Slovenije.
Ko sva govorili o Mariboru, zraven je Avstrija, sva govorili malo nemško, ko sva govorili o
166

Primorski, tam je Italija, sva šli na italijanščino. Mislim, da se nič ni izgubilo v programu, to je
bil samo plus. No, včasih sva res uporabljali rime na prvo žogo, kar nama je bilo takrat zelo
všeč ... Mislim, da je bilo tudi mladim! Da sva bili tudi midve tako sproščeni, da sva se spustili
s tega uradnega radijskega knjižnega izrazja, ki ga moramo uporabljati in ga spodbujamo, je bil
bolj plus oddaje. Drugače bi bilo vse skupaj zelo uradno in brezveze.
Zakaj ste scenarije, s poudarkom na glasbi in mladih, prepletali še z aktualnimi dogodki
(politično dogajanje, košarkarsko prvenstvo ipd.)?
Mislim, da je tukaj pomembna tudi izobraževalna nota. Z mladimi nismo samo koketirali ali
komunicirali na nek tak plehek način, samo z nekim slengovskim izrazjem, temveč smo hoteli
mlade – ne naučiti – ampak jim pokazati, da obstajajo tudi aktualne teme, ki smo jih mi seveda
prilagodili za ciljno publiko. Ta izobraževalna nota se mi zdi, da je bila zelo pomembna in zelo
dobro umeščena v vsako oddajo. Aktualizacija stvari na nek mladostniški način, s tem, da tudi
politiko lahko približaš mladim, če je seveda ne podajaš na suhoparen način, ampak s
približanim jezikom, kot sva to počeli. Recimo z manifestom ali kakimi drugačnimi stvari. Z
drugačnim pristopom podajanja znanja mladim. Mogoče se potem tudi mladi začnejo zanimati
za kakšne stvari poleg te krovne teme oddaje Hej, dj, muzike.
Prav zaradi participacije mladih ste se odločili za tekmovalno oddajo, kar pa je pomenilo
tudi, da so nekateri didžeji zaradi več prijateljev dobili več glasov ...
Ja, to je dvorezen meč, če si nepriljubljen in nimaš veliko prijateljev, nisi dobil veliko glasov.
To je morda za samozavest nekoga, ki je star 15 let, lahko zelo slabo. Lahko te obremeni, ne
vem, mogoče je to pretiravanje, te celo pahne v kakšno krizo. Vemo, kako smo občutljivi, ko
smo najstniki. Svet dojemaš na drugačen način. Hujši od glasovanja so bili komentarji, nekateri
so bili nesramni, ljudje se ne zavedajo, da lahko to na nekoga zelo slabo vpliva. Pa tudi ni bil
naš namen, da se izživljamo, ampak spodbujamo neko zdravo tekmovalnost med mladimi.
Ampak ja, mogoče smo tukaj malo pozabili na to, da jih izpostavljamo res veliki množici ljudi,
veliko jih je spremljalo na Facebooku. Tisti, ki so imeli manj prijateljev, so dobili tudi manj
točk, kar pa ne pomeni, da so slabše rolali. Ta primerjava: dobro rolam, zmagam. Smo imeli
tudi take primere, ko je bil set zelo dober, pa tudi zgovoren didžej, a mu mogoče ni uspelo v
naslednji krog. Še vedno je presenetljivo, da si ti star 15 let in se upaš prijaviti na nacionalni
radio, poslati svojo playlisto, video. Imeli smo oddajo, ki je trajala eno leto, nihče ni odstopil.
Nihče se ni umaknil: samozavestni, nesamozavestni, željni pozornosti ali ne, vsi so ostali. Nad
tem sem bila še sama presenečena, ker nikoli ne veš. Jaz sem mogoče stara 16 let in se mi ne
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da, ne bom se javila na telefon, me pač ne bo. Saj ni nobenih posledic. To me je zelo presenetilo,
kljub temu, da so bili zelo mladi, so vsi ostali v tekmovanju. In kljub temu, da so nekateri dobili
grde komentarje, smo jih jeseni spet videli.
Ste bili do takih bolj občutljivi ali pokroviteljski?
Jaz mislim, da smo delali z občutkom, nismo bili pokroviteljski. Tudi midve sva se zelo trudili,
ko sva šli na teren. Že takrat sva jih spodbujali. Vsakega tekmovalca sva pred nastopom
obiskali, se z njim pogovorili, povedali, da bo vse okej. Naj se ne boji. Mislim, da nisva bili
nikoli pokroviteljski, nesramni, da sva se do vseh obnašali profesionalno in nepristransko.
Pomagali sva jim tudi v etru, ko govorno ni šlo, ko se pogovor ni razvil, sva midve prevzeli
vlogo ali v etru objavili delčke, ki sva jih posneli na terenu. Mislim, da nikoli nisva izpostavljali
tega, da je nekdo šibek ali nezgovoren. Seveda se to vidi, mislim, da ljudje dojemajo, kdo je
bolj radijski, manj samozavesten ipd. A vendar mislim, da smo se mi zelo trudili, da smo bili
do vseh enaki.
Izhajali smo iz tega, da imajo mladi podobna zanimanja, celo glasbeni okus, a smo se
motili ...
Dobili smo rock, pop, tehno, dobili smo Prodigy, rap, dobili smo vse. Imeli smo producenta,
nekoga, ki sploh ne zna vrteti glasbe, ki ne pozna prehodov, programov. Imeli smo ljudi, ki so
imeli že vso opremo, da bi lahko kar takoj vrteli v klubu. Imeli smo res heterogeno skupino, kar
je bilo za nas veliko presenečenje. Nismo vedeli, v kaj točno se podajamo, ko smo šli s
projektom na splet, ko smo to promovirali na vseh možnih kanalih Vala 202. Nismo si točno
predstavljali, kaj vse bomo dobili, a mislim, da je bilo to samo pozitivno za oddajo. Eden je bil
ustrezen za ljubljanski klub, nekdo drug pa bi lahko bil samo radijski didžej in bi mu skladbe
predvajal tonski mojster. Tudi interesi so bili čisto drugačni, izražanje. Nekdo je bil čisto
političen, včasih nekorekten, nekateri pa so bili popolnoma vezani na to svojo tematiko, 'špuro',
ki so jo peljali v Hej, dj in se niso odmikali od tega.
Kako pa ste jih usmerjali – vsebinsko in govorno?
A smo jih sploh usmerjali govorno? Ne spomnim se, da bi komur koli rekli: govori na tak ali
drugačen način, mislim, da smo jim pustili kar precej svobode. Smo pa, mislim, rekli, naj ne
govorijo preveč narečno, naj se vseeno malce potrudijo, ker naslavljamo celo Slovenijo, ne
samo celjsko ali primorsko regijo. A na to nismo preveč vplivali, pustili smo jim svobodo, da
govorijo, kar želijo. Nismo posegali v vsebino, kaj naj nekdo pove, ampak jim pustili, da se
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izražajo sami. Neke alineje smo jim poslali že na začetku tekmovanja, smernice so seveda
dobili, to so ljudje, ki ne vedo, kako radio funkcionira, ki ne vedo, kaj bi poslušalci radi slišali.
Dali smo jim smernice, naj povedo, zakaj so izbrali te komade, kaj jim ta skladba pove, kakšne
občutke vzbudi. Tudi vmes smo imeli vprašanja, nekako smo jim oznanili, kam bo peljal
pogovor. Nismo jih želeli spraviti v kak nelagoden položaj, smo jim pa tudi pustili nek del
programa, da so bili tisto, kar so. Nekateri so to izkoristili bolje, nekateri slabše.
Ste jim omogočili platformo, kjer so lahko razvili svoj avtorski stil?
Njihova vloga pri ustvarjanju oddaje je bila ta, da so si sami pripravili set. Mislim, da smo
pustili vse komade, ki so si jih izbrali, tudi če so bili provokativni. To je prav, če je tvoja oddaja,
tvoj set, ne more nihče posegati v to, kar boš vrtel. Ti veš, zakaj si to izbral in to je tvoja
odločitev, damo ti prostor, da se izraziš skozi glasbo. Četudi se je to zelo odklanjalo od
valovskega programa. Vse smo pustili, ti ljudje so prišli v tekmovanje, mi smo jih sprejeli, imeli
so prijavne pogoje: posneli so Snapchat zgodbo, poslali so playlisto, mi smo jih izbrali in stali
za njimi. Tudi, če izbereš skladbo, ki je mi načeloma ne vrtimo na Valu 202, smo jo pustili.
Mislim, da je to bilo prav. Če gledam z osebnega vidika, tehna ne poslušam, popa na prvo žogo
tudi ne, ampak kdo sem jaz, da bi jim omejevala izbor? Rekli smo: platformo imate, to je vaš
prostor, to je vaših 10 minut, naredite, kar hočete. Vse je prepuščeno vam in lahko počnete, kar
želite. Zdi se mi, da so to bili oni. Vmes pa smo jih malo usmerjali, vprašanja smo postavljali
tudi mi, midve sva s svojimi idejami usmerjali pogovor. A sva izhajali iz njihovih interesov, saj
sva vedno preverili pri prijateljih, kaj kdo rad počne, tako da ni bilo nikoli nekih vprašanj
presenečenj, da bi bili tiho. Nisva želeli neprijetnega momenta, vedno sva spraševali o
konjičkih, o šoli.
Val 202 ni ravno platforma za mlade, trenutno nimamo nobene oddaje za njih, jih ne
nagovarjamo. Ne vem, ali je bil Hej, dj tisto pravo nagovarjanje, mogoče bi jih morali še na kak
način, a je zdaj velika vrzel. Ne nagovarjamo toliko ljudi, ki so stari 20 let in bi že lahko
participirali, nas poslušali. Z mladimi se ne ukvarjamo, to je bila edina stvar, ki je mlade
resnično vključila v naš program in je zato tako izstopala iz povprečja.
Je bila to običajna oddaja Vala 202 ali prej izjema v radijskem programu?
To je štrlelo iz valovskega programa. Po moje je bila to ena taka prva oddaja na Valu 202, ne
samo v vsebinskem smislu, tudi kje vse smo ustvarjali vsebino. Prisotni smo bili na vseh
platformah: močni na Snapchatu, ki smo ga na Valu 202 vodili pionirsko in so vsi nekako nas
citirali, da delamo super zgodbe. Ko je Snapchat malo zamrl, smo se preusmerili na Instagram,
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v bistvu smo se res premikali s trendi: tam, kjer so mladi. Vedno smo sledili temu, kje mladi
preživijo največ časa, na katerih platformah, imeli smo vsak teden Facebook Live, bili smo torej
prisotni na Facebooku. Imeli smo ogromno ogledov. Res je oddaja štrlela iz okvirjev, takrat
smo šele začeli s Facebook Live prenosi, kar se dogaja zdaj: imamo jih veliko. Takrat smo
ugotovili, da ljudje radi tudi gledajo radio, ne samo poslušajo.
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PRILOGA C: Intervju z Jernejem Sobočanom, mentorjem oddaje Hej, dj
Kdo se je domislil projekta Hej, dj in kako ste ga nato zasnovali?
Mirko Štular, takratni odgovorni urednik Vala 202, je bil idejni oče projekta. Njegova je bila
osnovna ideja, kako naj bi bila videti oddaja, kako je bila zastavljena: kot nek eksperiment
križanja radia in družbenih omrežij. K sodelovanju je povabil še mene, takrat sem bil del
glasbene redakcije, pomagal sem zastaviti neko glasbeno osnovo, v katero smer naj bi v
glasbenem smislu 'brcali'. Prevzel sem vlogo glasbenega producenta, pa tudi nekega glasbenega
svetovalca, na koncu sem bil mentor tekmovalcem. Na začetku smo imeli komisijo, ki je
ocenjevala prijave in tudi točkovala, izbrali smo 20 najboljših tekmovalcev. Sam sem se kot
mentor oziroma producent tudi z njimi ukvarjal 'ena na ena'.
Kakšnih 20 didžejev ste izbrali za oddaje v živo?
Osebno sem si želel, da bi si bili še bolj različni, ampak na koncu smo z imenom oddaje Hej,
didžej nevede skrčili nabor, saj je večina prijavljenih to razumela kot da iščemo le klubske
didžeje: Aviciije in Davide Guette ... Kar ni bil namen oddaje, namen je bil najti radijskega
didžeja, nekoga kot je Andrej Karoli. Človek, ki zna z glasbo delati v etru, jo zna upovedovati,
pripovedovati ... Povedati s srcem in dušo kaj o skladbi, zakaj jo je izbral, v tem smislu. Je pa
bil nabor mladih znotraj teh, ki smo jih izbrali, vseeno zelo pester. Starostne razlike so prišle
do izraza, tisti, ki so bili starejši, torej 21, 22 let, so imeli že bolj izoblikovan glasbeni okus, so
razmišljali malce širše. Mlajši tekmovalci ... Pri njih pa se je videlo, da so še zelo, zelo omejeni
z določeno sceno, najsi bo house, edm, trance, dance.
Zakaj ste se pri projektu opirali prav na glasbo?
Brez dobre glasbe ni dobrega radia. Najlažje prideš do mladih prek dobre glasbe. Se pravi, da
jim ponudiš to, kar oni zdaj poslušajo. Če to slišijo na Valu 202 pri petnajstih, se bodo mogoče
spomnili – ko sem bil 15 star, zdaj sem pa 29, sem na Valu 202 vedno slišal najboljšo glasbo.
Šlo je tudi za prepoznavanje in utrjevanje zavedanja o znamki, če uporabim te oglaševalske
izraze. Se pravi za širjenje Vala 202 med mlado publiko, zavedanja, da Val 202 obstaja. Ti
ljudje bodo odrasli in upam, postali naši poslušalci.
Kako si didžeje govorno, vsebinsko, glasbeno usmerjal?
Govorno kaj veliko storiti v tako kratkem času ne moreš. Vseeno smo jim pripravili napotke,
imeli individualne razgovore, trudili smo se, spodbujali smo jih, naj si pripravijo kratka
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besedila, iztočnice. Nekateri so to zagrabili, izkoristili, prišli po nasvet. Večina jih je to bolj
razumela kot: v redu, imam tiste minute, da odrolam svoje, predstavim glasbo, ki jo poslušam
in od začetka govornega dela niso preveč izkoristili. Naknadno, ko so se uvrščali višje v
tekmovanju, smo jim dali pogoj, da se vsaj trikrat oglasijo med svojim setom, pozdravijo
publiko, povejo kaj o tem, kaj bomo slišali. Jaz sem jih zelo spodbujal v smislu, če si ti izbral
določen komad, si ga izbral z nekim namenom. Ne vem, ker sem ga prvič slišal na smučanju,
sem se prvič zaljubil, poljubil ob tem komadu ... Skratka, da dajo neko osebno noto temu
svojemu glasbenemu izboru. Eni so to zelo dobro znali upovedati, spomnim se didžejke in
enega didžeja, ki je zelo osebno in čustveno govoril o izboru glasbe, ki jo je predstavljal. Kar
se glasbenega dela tiče: dobili smo nabor številnih klubskih didžejev, ki so se gibali na področju
edm – elektronske plesne glasbe. Ko to dobiš, vidiš, da je premalo raznolikosti, da je vse na
125 ali 128 udarcev na minuto in je to za povprečnega radijskega poslušalca zelo monotono.
To smo skušali reševati z nekimi idejami: na voljo imate 30 skladb, ki smo jih denimo pogosto
vrteli na Valu 202, vključite v svoj set obvezno enega od teh komadov. To jim pa je že
povzročalo preglavice, kako to vkomponirati v svoj set ... Chemical Brothers, Massive Attack,
kako, če pa ima počasnejši tempo. Eni so se znašli in dali na začetek seta, pa potem rolali naprej
svoje. Skratka, zdi se mi, da je bil dober poskus, če ne drugega, so vsaj malo nove muzike
spoznali.
So mladi didžeji prilagodili svojo govorico javnemu radiu?
Mislim, da ne, da so kar ohranili svoje jezikovne posebnosti in sleng. Mislim, da niso
ponotranjili tega, da so na nacionalnem radiu, ne. Govorili so v narečju, vedeli so, koga
nagovarjajo: svoje vrstnike, navijače, ne pa nekega širšega radijskega občinstva, tistih nekaj
10.000 poslušalcev, ki so v ponedeljek zvečer poslušali Val 202.
Zakaj ste se odločili za delo na različnih platformah, na družbenih omrežjih? Zakaj ne
preprosto le na radijskih valovih?
Če pogledaš podatke o poslušanosti med mladimi, v starostni skupini od 15 do 24 let, je pač
radio zelo, zelo ... daleč. Mladi ga takorekoč ne zaznavajo, če pa že, pa večinoma komercialne
radijske postaje, ki so bolj specializirane za neko trendovsko glasbo. To je bil torej edini način,
da pridemo do mladih: družbena omrežja. Snapchat je bil leta 2017, ko smo začeli razmišljati
o tem, priljubljen. Ponujal je več kot Facebook ali Twitter. Snapchat zgodbe so bile tudi dobra
šola za to, da smo tudi sami začeli razmišljati o videu, o kadriranju, o fotografiji. Bil je orodje,
na katerem so takrat 'viseli' mladi in prek katerega smo – vsaj tako smo mislili – dokaj zlahka
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prišli do njih. Twitter in Facebook sta ves čas v rabi, s tem da je Twitter občinstvo malce starejše
v Sloveniji. Glavna prednost Facebooka pa je bil takrat prenos v živo, Facebook Live.
Neposredni prenos videa, ki smo ga tudi izkoristili za tekmovalni moment: glasovanje z všečki.
To se je na koncu izkazalo za zelo, zelo, zelo, zelo zmagovito potezo.
Zakaj pa ste se sploh odločili za tekmovalno oddajo? Šlo bi tudi brez tega ali s strokovno
žirijo.
Se mi zdi, da ima ta tekmovalni moment vseeno določene prednosti, vsaj kar se tiče neke
vpetosti, 'engagementa'. Če daš ljudem možnost odločanja oziroma soodločanja, se tudi bolj
poistovetijo. Bodisi s kvizom na radiu, s kontaktom ali pri nas z glasovanjem za Ime tedna.
Skratka, mislim, da je to nek psihološki moment: možnost soodločanja ljudi. Če imaš dva
tekmovalca, se mi zdi dobra poteza, da tudi ona dva poskusita nagovoriti čim več svojih
prijateljev, jih nagovoriti v smislu: klikni zame haha ali wow (všeček). Nenazadnje druženje,
četudi spletno, manjka v družbi.
So se pa s tem pojavljali tudi žaljivi komentarji. Bi ta del spremenili, če bi oddajo
pripravljali še enkrat? Bi pustili možnost komentiranja ali ne?
Se mi zdi, da je komentiranje – pa ne le v primeru oddaje Hej, dj – zelo zanimiv družbeni
pojav ... Nenazadnje, če pogledate spletne portale 24ur.com, rtvslo.si, siol.net, imajo vsi
podoben problem oziroma dilemo spletnih komentarjev. Na splošno se mi zdi, da je problem
sodobne družbe v tem, da nihče več ne razume humorja in ga tudi več ne zna uporabljati. Če se
prav spomnim, je bilo nekaj komentarjev, ki so želeli biti sarkastični, pa avtor ni znal uporabiti
sarkazma. Po drugi strani je pa res, da je mlajša generacija še posebej pogumna, ko je – recimo
temu – anonimna. Ne vem ... Ne vem, ali bi se drugače odločili, žaljive komentarje smo tudi
skrivali oziroma brisali, komentatorje, ki so bili večkrat žaljivi, smo blokirali. Ko smo se podali
v ta eksperiment Hej, dj, nismo točno vedeli, v kaj se podajamo. To je bila resna dilema že na
sredini sezone: kaj s temi komentarji. Na koncu smo se odločili, da raje določimo človeka, ki
bo bdel nad komentarji, jih brisal, skrival. Ampak, če imaš 500 do 1000 komentarjev v
45 minutah, je tudi ta administrativni nadzor ... Ne bom rekel nemogoč, ampak vsega pa tudi
ne moreš nadzorovati. Na to vprašanje, ali bi se drugače odločili, nimam odgovora.
Se je kdaj kak didžej obrnil na vas po pomoč v zvezi s takimi komentarji ali pritiski? Kaj
so bile tiste njihove ključne dileme, morda stiske v času oddaje?
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Konkretno glede komentarjev niti ne. Se mi zdi, da so vseeno bili toliko osveščeni, da to obstaja.
To so bili ljudje, ki so uporabljali omrežja. Prisotnost na tovrstnih platformah je bil tudi pogoj
za sodelovanje na Hej, dj. Komisija, ki sem jo omenjal na začetku, je pregledovala prav to: kako
so posneli video, njihovo pojavljanje na družbenih omrežjih ipd. Glede tega jim nisem svetoval,
bolj so bile dileme v smislu glasbe. Nekatere stvari smo odsvetovali, večina mladih ni imela
dostopa do glasbenih knjižnic in so včasih kaj tudi sneli od drugod ... To smo jim prepovedali,
če ni imel primerne kakovosti posnetka, nismo dovolili, da se zavrti.
Je bila tovrstna oddaja izjema v radijskem programu ali mlade nagovarjate še s katero?
To je bil, kot sem že večkrat poudaril, eksperiment. Tako je bila tudi cela oddaja zastavljena.
Spraševali smo se, kako lahko sobivajo najstarejši linearni medij, radio, in najsodobnejša
družbena omrežja. Kje je ta točka stičišča, kako kakovostne vsebine, h katerim stremi in jih
ponuja Val 202, prenesti na neko spletno občinstvo, da nas zazna. Jaz bolj na to oddajo gledam,
da je Val 202 poskusil povezati vse te svetove, hkrati pa tudi različne dele Radia Slovenija.
Imamo video ekipo, tehnično ekipo, glasbeno ekipo. Ta oddaja je bila en zelo dober primer
sodelovanja tudi znotraj Radia Slovenija. Ima namreč ogromno ljudi in potenciala, takih ljudi,
ki bi radi delali drugače in ta projekt je vsem tem ljudem to omogočil. Na tej ravni je
eksperiment uspel, seveda so bile pomanjkljivosti, pa vdor v glasovanje in tako dalje. To so
stvari, na katere nismo niti pomislili, kot nismo pomislili na zlobne komentatorje. Verjeli smo,
da bodo ljudje prijazni, tekmovalci pošteni, njihovi prijatelji, oboževalci pošteni. Izkazalo se
je, da smo bili naivni in se iz tega seveda nečesa naučili za naprej.
Česa? Boste v tej smeri tudi nadaljevali s kakim podobnim projektom?
Mislim, da je bil to nek poskus, da lahko 'brcnemo' v tisto smer in z določenih vidikov je ta
poskus uspel. Je pa res, da je težko. Še posebej v tej dobi nelinearnega poslušanja radia. Na
Valu 202 se čedalje bolj zavedamo, da bo čez 20 let to čisto drugače. Že zdaj delamo v smeri
prihodnosti poslušanja: podkasti, objavljanje naših oddaj, zanimivosti na spletu ... Šele tam se
vidi, koliko ljudje poslušajo za nazaj. Se mi zdi, da bo tega čedalje več, da se bo poslušanje
radia postavilo na glavo. Mogoče bo naslednji projekt za mlade že na pametnih zvočnikih.
So lahko mladi didžeji v oddaji razvili svoj avtorski stil?
Na to vprašanje nimam jasnega odgovora. Če pogledam samo dva zmagovalca, ki sta dobila
svojo oddajo, se mi zdi, da sta oba naredila korak naprej. Sicer pa bolj kot smo šli proti koncu
tekmovanja, bolj sem bil strog glede glasbe. Eden večjih komplimentov, ki sem jih prejel in se
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ga trenutno spomnim, ko je en didžej rekel: Bjork, to je super, nisem vedel, da obstaja. Bili so
tudi drugi, ki so rekli, vau, nisem vedel, da to obstaja. Veseli me, da so mladi ljudje, ki so bili
mogoče zelo nišno usmerjeni, videli, da znotraj glasbe obstaja še kaj drugega. Se mi zdi, da je
ta izobraževalna funkcija Vala 202 zelo močna in se je v tem projektu tudi pokazala, se potrdila.
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PRILOGA Č: Intervju z Didžejem A in Didžejem B
V kakšni meri smo uresničili svoje napovedi, da bomo zagotovili klubsko prizorišče? Nam
je uspelo? Si bil sproščen? Je nastal radijski žur, kot smo obljubljali?
DIDŽEJ A
Situacija je taka, itak, saj veš ... Sem navajen, da mora biti vse na glas. Smo kar vsi didžeji …
Edino, kar nas je motilo je bilo to, da je bilo v studiu pretiho. Če pa to izvzamem, bi rekel, da
je bilo super. Nimam kaj reči, ideja in izvedba sta mi bili zelo všeč, ker je na precej humoristični
način prikazana klubska scena in neko dogajanje za mlade. 'Filing' pa ... Ne morem govoriti o
klubskem prizorišču, ker je bilo tekmovanje. Zame je klub nekaj, kamor se grem 'ventilirat', kar
mi po celem tednu dela predstavlja samoočiščenje, dam vse, kar sem čez teden nabral, ven. Bi
pa rekel, da vam je uspelo v res dobri meri: ambientalna luč, ono, tretje ... Pa že sama muzika.
Mene je kar precej potegnilo noter, nekajkrat sem odplaval, kar se – če gledam za nazaj kak
posnetek – tudi vidi, da me je odneslo. Nisem imel nekih težav, da se ne bi našel, da bi rekel,
da ni bilo klubsko prizorišče. Prej je bila neka izkušnja, kjer bi lahko govoril o klubskem delu.
DIDŽEJ B
Delno ja. Ni bil ravno Cirkus (klub) v studiu, ne. Čeprav, ko je bila oddaja za 'lucky loserje'
(srečne poražence), smo bili v enem drugem studiu, ne spomnim se točno številke … Tam se
mi je pa zdelo super, tudi ozvočenje je bilo bolj na glas. Mogoče je prav to manjkalo, ker smo
skakali kot opice, muzika je bila pa precej tiho ... Lučke so bile 'dost' v redu, pa tudi mizice za
postavljat opremo. Da so bili prijatelji zraven je bilo pa tudi 'good', ker bi bilo malo čudno, da
bi mi tam sami plesali.
Si imel pri ustvarjanju občutek, da te kdo nadzoruje?
DIDŽEJ A
Jaz nasplošno sem tak človek, da navodilom preveč dobro ne sledim ... Tukaj se mi je
omogočilo večino stvari – kar sem se jaz 'preseraval'. Ne bi rekel, da sem se počutil preveč
nadzorovanega ali uokvirjenega, predvsem kar se glasbe tiče. Kar mi je bilo sploh všeč: tudi,
ko nisem mogel izbirati glasbe, ampak sem jo dobil, je bilo super! Saj vemo, kaki smo ljudje.
V coni udobja je najlažje. Spomnim se, da sem enkrat mislil, da lahko izberem en ali drug
komad, potem sem dobil drugega, tistega, na katerega nisem bil pripravljen! To je bilo super,
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me je pozitivno presenetilo. Ja, definitivno se nisem počutil, da bi me kdor koli uokvirjal, bolj
to, da ste me potisnil v take situacije, kjer sem moral samemu sebi dokazat, kaj zmorem.
DIDŽEJ B
To je še vseeno Val 202, nek državni radio, 'kao' nacionalen, pa si tega verjetno ne moreš kar
izbiti iz glave in govoriti po svoje ...
Si imel občutek, da ustvarjaš program za poslušalce RTV Slovenija – Vala 202, torej
javnega radia, ali si se počutil, kot da ustvarjaš oddajo za mlade, za svoje vrstnike?
DIDŽEJ A
Jaz bolj ne ... Če vzamem za primer oddajo Tima Urbanye – RH 202. Jaz sem ciljal bolj na to,
nikoli se nisem hotel omejevati, za koga bi jaz – demografsko – to počel. Bolj se mi zdi, da –
saj sem to ves čas govoril – da želim približati elektronsko glasbo, da bo detabuizirana, to je bil
meni glavni cilj. Nisem pa se nikoli spraševal, ali bom ... Se je po žanru videlo, da nisem izbiral
komadov, ki bi bili mojim vrstnikom všeč ali kaj takega, meni je bilo pomembno, da mene
privlači ta glasba in želim to ljubezen do nje predstaviti poslušalcem, ne glede na spol, starost
in njihove glasbene preference.
DIDŽEJ B
Z muziko sem gotovo nagovarjal mlade, a nisem želel, da bi bila samo za mlade. Hotel sem jo
nekako približati tudi starejšim, s to glasbo, ki jo mi – mladi – poslušamo, sem hotel povezati
vse poslušalce.
Si v radijski oddaji tako ostal zvest svoji govorici, govorici mladih, ali si jo spremenili?
DIDŽEJ A
Jaz bi rekel, da sem izbiral besede ... Itak so bili momenti, sploh tisto branje iz listov, ko pride
človek v neko precej intimno situacijo in ugotovi, da ne zna tekoče glasno brati, ne ... Pač pride
nagon in moraš po domače povedati, da si pač kmet in se opravičuješ za to. Ampak ja, zdi se
mi, da sem izbiral besede, kar se je tudi slišalo pri tem, da sem bil veliko bolj nervozen, ker sem
želel, da bi se čim bolj perfektno slišalo. Da bo radiu primerno, da ne bo tako, kot da smo
študentski radio in govorimo vse povprek. Muziko poznam, takrat sem imel za sabo že nekaj
dogodkov, vedel sem, kaj delam z muziko, na nastope sem se dobro pripravil. Ker pa sem
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zahteval vprašanja in jih za pripravo nisem dobil, se na govor nisem mogel pripraviti. V tem pa
nisem tako domač, kot vi, ki ste vsak dan na radiu in se v tem smislu izpostavljate, govorite
pred tako veliko množico. Meni javno nastopanje ni problem, ker sem odprta oseba, a se vseeno
malo zamisliš, preden začneš nekaj 'palamudit' brezveze.
DIDŽEJ B
Nismo ravno govorili popolnoma sproščeno ... Ni bilo ravno čisto slovnično, a nismo govorili
kar prosto po Prešernu, v slengu, pa vse.
Na kak način smo vas pripravljali na radijsko oddajo? Z govornega in vsebinskega
vidika?
DIDŽEJ A
Mislim, iskreno: niste težili z ničemer, no. Vi ste nam samo malo dajali smernice. Ampak, kar
se meni zdi, da je bil vseeno poudarek na govoru, če ne drugega, tudi če niste težili, že samo ...
Aha, toliko pa toliko ljudi me posluša, joj ... Zdaj pa ne morem govoriti kot največji kmet, ne!
Če greva od začetka: jaz sem se prijavil bolj zaradi šale, saj smo vsi vedeli, da bo verjetno bolj
'komerciala'. Potem ko sem začel to dojemati drugače, in videl, na kak način bo to potekalo,
sem vse začel jemati bolj resno. Videl sem, da lahko res nekaj pokažem, človeku približam. Če
sem vsaj trem ljudem spremenil mentaliteto ali jim vzbudil dodatno ljubezen do glasbe, je to
dovolj. To, kar sem govoril, je izviralo iz mene. Tudi komadi, ki sem jih izbiral, so bila
izhodišča, ki so mi pomagala skozi neke tegobe, srednjo šolo ... To so bili komadi, na katere
sem bil emocionalno navezan, ker so meni pomagali. In mi ni bilo težko o njih govoriti, težje
mi je bilo tisto: kdaj je bil komad narejen, zakaj ga je nekdo naredil, kdo ga je naredil. Če se
dotaknem čustev, bi prej rekel, da mi o tem ni bilo težko govoriti, ni bilo plastično. Če vzameva
radijskega didžeja, jaz veliko raje od njega slišim, zakaj je ta komad izbral, kot pa na primer
kdo ga je naredil in kdaj, to meni ne da teže h komadu. Če pa mi nekdo pove: evo, ta komad
sem našel takrat, ker se mi je nekaj težkega zgodilo in mi je pomagal, ker je energija taka in
taka ... Mene to veliko bolj 'potegne' v komad in veliko lažje potem dojameš, kaj komad
sporoča.
DIDŽEJ B
Ni me motilo niti, da smo morali vključiti komad s seznama. To je bila didžej oddaja, če bi vrtel
v klubu ali na žurki, bi ti tudi nekdo rekel, bi lahko ta komad zavrtel in bi ga moral noter vključit.
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To je bilo kar v redu, pa itak je bilo veliko komadov in si izbral nekaj, kar ti je bilo všeč. V
končni fazi, če si bi bil usmerjen k samo enemu žanru, si mogoče našel kak nov komad, ki ti je
bil zelo všeč, pa ga prej nisi poznal. Si slišal nekaj novega, dobrega. To je bilo v redu. Če bi
hotel koga kontaktirati, bi ti tudi pomagal. Sam nisem, ker se mi je zdelo, da si lahko po svoje
zamislim program in to izpeljem. Na prvem srečanju mi je bila tudi ponujena možnost, da bi
mi pomagali glede govora in družbenih omrežij, kako angažirati prijatelje in tako. Je bilo v
redu.
Vas je pri projektu Hej, dj kdo govorno usmerjal? Kako?
DIDŽEJ A
Ko si vržen v neko delovno okolje, začneš malo kopirati: malo tebe, malo Jerneja, onega,
tretjega. Če hočeš preživeti v takih vodah in nimaš predznanja v radijskem govorništvu, se mi
zdi zelo pomembno, da začneš ustvarjati lepljenko in postaneš lepljenka vseh. Ne, noben mi ni
tega vsiljeval, se pa zavedam, če hočeš biti viden, se moraš tudi malo prilagoditi. Isto kot z
zobniki: če imaš enega prevelikega, enega premajhnega, avto ne bo peljal. To mi je oddaja dala,
da sem ugotovil, kako se te stvari sploh delajo. Ni mi pa bilo nič vsiljeno. Če vzamemo za
primer kakega drugega didžeja, vidimo, da je bilo preveč dovoljeno. Če mene vprašaš: z malo
bolj filozofskega vidika je problem, da smo ljudje ... Da izstopaš, je najlažje biti vulgaren. Z
glasbo res nismo bili omejeni, razen komada s seznama na nastop ... Lažje je izstopati s tem, da
si prostaški, raje gledamo Ljubezen po domače kot Dnevnik, no.
DIDŽEJ B
Čisto na začetku so nam rekli, če kaj rabimo, se lahko posvetujemo z Jerryjem (Jernej Sobočan),
med samim tekmovanjem pa ne toliko. V bistvu smo lahko po svoje govorili. Kot se spomnim,
sem se med komadi bolj osredotočil na muziko, pa to. Na začetku pa sem govoril tudi o tem,
kar smo se pogovarjali med sabo, kar ste nas spraševali. Mislim, biti si moral sproščen, ko si
odgovarjal na vprašanja. Če bi zmrznil, nisi ravno kandidat za svojo oddajo. Če si bil suveren
in dobro odgovarjal, si se izmuznil. Mene to ni motilo. Se mi zdi, da je bilo narejeno tako, da
nas spodbudite k temu, da smo komunikativni, da govorimo v etru sproščeno in damo to čez.
Bilo je tako napeljano, da mi čim več povemo.
Kaj pa glasbeno – kakšno je bilo mentorstvo in v kolikšni meri si bil samostojen?
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DIDŽEJ A
Sam sem definitivno bil. Še zdaj, ko gledam nazaj, sem vrtel komade, ki jih še zdaj včasih
spustim. Jaz sem s tem namenom prišel v oddajo. Pokazat, kaj čutim do te glasbe. To je bilo
ves čas prisotno v glasbenem in govornem nastopu. Ta naša elektronska scena, najbolj
'underground' zadeva, bazira na tem. Če nisi zvest, se boš prej ali slej razkrinkal in izpadel.
Lažje je v 'komerciali', ker dnevno teče veliko novih komadov, in tudi v primeru, da te ne
zanima – ni panike, lahko delaš za denar. Pri nas scena ni tako razširjena in moraš ostati zvest
samemu sebi, če hočeš karkoli dokazati.

DIDŽEJ B
Glede muzike sem bil čisto na svojem. Me niste kontrolirali, govorno pa sem tudi govoril, kar
sem hotel. A kot sem rekel: še vedno sem imel v glavi, da je to Val 202.
Kako ocenjujete govorico moderatork? Je bila privzdignjena, odrasla, radijska,
mladostna, bedna?
DIDŽEJ A
Veš, kaj je fora? Jaz mogoče več nisem tista najmlajša, srednješolska populacija, ki je po moje
bila ključna publika ... Za moje pojme je bilo na trenutke preveč izsiljeno, žargonsko, žanrsko.
Meni iskreno ... Namen je oddaja zadovoljila. Bili sta smešni, včasih pa s temi ljubljanskimi
popačenkami tudi grozni. Za nazaj ... Točno se ne spomnim, zame je oddaja v zelo lepem
spominu. Za moje pojme, če bi bili normalni, taki kot sta, ko gresta s prijateljicami na pivo ali
kavo, bi mene še bolj pritegnilo. Izgubila bi se ta plastičnost. Samo to me je motilo – sploh tiste
fore – je bilo kar malo ... Haha. No, iskreno povem. Mene ni posebej motilo, če bi bilo spontano,
pa bi me še bolj pritegnilo.
DIDŽEJ B
Mislim, to gotovo ni bil običajen Val 202. Se mi je zdela dobra ideja, glede na to, če je že bila
oddaja za mlade, da je bilo bolj prilagojeno za našo starost. Je bilo kar v redu, bi bilo čudno, če
bi z Majo govorili čisto slovnično, mi pa potem po svoje. To bi izpadlo malo smešno.
Kakšna je bila uporaba slenga, narečnih besed, tujk, žargonizmov ipd.?

180

DIDŽEJ A
Če bi rekel, da boš zmešal glasbo, bi se ti še krave smejale! Slovenščina teh specifičnih terminov
nima in jih ne prevajamo. Meni se zdijo ti termini, ki bi se vam morda lahko drugače zdeli
čudni, normalni. Scena je taka, da so bili nujno zlo.
DIDŽEJ B
Ne. Ker slovenskih besed nihče ne uporablja, vsi rečejo playlista, pa rolanje. Po moje folk, če
bi rekli vzorčenje (samplanje), niti ne bi vedel, ker se ves čas uporabljajo tujke.
Si našel svoj radijski oziroma didžejski stil? Si ga lahko razvil?
DIDŽEJ A
Veš, kaj je fora? Bom rekel, da sem našel velik del sebe tudi skozi to oddajo. Fora je v tem, da
mi je ta oddaja predstavljala kar veliko stresa, potem sem šele ugotovil, da je veliko informacij,
ki krožijo okoli tebe. Biti moraš zelo odziven, veliko se dogaja, veš, da te posluša toliko in
toliko ljudi ... Za moje pojme so bile te stresne situacije iz oddaje super, ker sem videl, kako
deluje stres. Kaj se bo zgodilo, če bom pred toliko ljudmi govoril, v bistvu sem 'zdefiniral sebe
kot neko persono'. Dalo mi je napotke za naprej, kako govoriti, kaj delati, kako se obnašati.
DIDŽEJ B
V bistvu mi je bilo ful dobro, ko smo dejansko delali to oddajo. Bilo je nekaj novega, tega
nisem počel nikoli prej. Potem sem dobil še priliko, da sem vrtel muziko na Škisovi tržnici, pa
v Cirkusu. Ja, pa vseeno sem potem imel pol leta svojo oddajo!
Kako ocenjuješ prizadevanja javnega radia, da bi mladim omogočil ustvarjanje oddaje?
Smo se mladim približali z vsebino? Zakaj da/ne?
DIDŽEJ A
Jaz bi rekel, da ja. V tem trenutku sem s 70 do 80 odstotki teh, ki smo nastopali, še v kontaktu:
delamo muziko skupaj, se družimo, jaz sem ful vesel, da se je to zgodilo. Ta humoristična 'edgy'
varianta najstništva je pa ravno pritegnila več ljudi. Tudi 'troli' na družbenih omrežjih so dokaz,
da smo bili zanimivi za te ljudi. Če oddaja ne bi bila zanimiva, ne bi imeli teh ljudi, ki so si
vzeli čas, to gledali in pisali kozlarije in čudne stvari. Ja, če mene vprašaš, je cela zgodba
izpolnila svoj namen. Osmislila se je tudi s tem, da sta tudi vidve govorili čudne stvari.
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DIDŽEJ B
Mislim, da ja. No, ne vem, če je bilo čisto izpolnjeno, kar smo si zadali za cilj. Še vseeno, eni
so govorili kar vse, vsak je lahko govoril po svoje. Bilo je torej odvisno od posameznika, kako
bo 'fural' projekt. Da je bilo v studiu pretiho, to se da hitro popraviti. Tudi sistem glasovanja bi
bilo težko spremeniti, vsak je vrtel svojo zvrst; bilo je milijon zvrsti in to je težko ocenjevati.
Od housa, en je vrtel dubstep, potem je bila komerciala, edm, vse je bilo. Težko bi tako stvar,
tekmovanje, naredili 'fer' za vse. Imam pa vse tekmovalce še dodane na 'fejsu' (Facebook),
včasih se pogovarjamo v skupini.
Kaj bi morali izboljšati pri pripravljanju oddaje za mlade, ki jo soustvarjajo mladi?
DIDŽEJ A
Recimo, če vzameva najstnike med 15. in 17. letom, njim se je vse to zdelo zelo duhovito. Tisti,
ki smo malo starejši, pa že imamo neke želje in življenjska vodila, tako da bi lahko bilo malo
bolj resno. Zdi se mi, da v veliki večini nas je – didžeje – bolj kot publiciteta povezala ljubezen
do glasbe. Da bi rekel, da je bila ciljna skupina nedefinirana: nikakor ne. Martin Garix je pri
18 letih dosegel več v didžejanju kot bom jaz v celem življenju. In zato bi morala ta starostna
omejitev biti takšna, kot je. Morda bi oddajo edino malo 'poresnil', ostalo bi pustil bolj ali manj
enako ... Moja mama je medicinska sestra v zdravstvenem domu, so mi pisale tudi 60 ali 70 let
stare gospe: joj, kako smo ponosne nate, da si zmagal. In jaz jih sploh nisem poznal! 'Filing' je
bil: vau, nekaj pa smo dosegli s tem, bili smo slišani. Vsaj to, da vejo, da se nekaj dogaja. Ideja,
izvedba? Vse mi štima. Super, no.
DIDŽEJ B
Za to oddajo mislim, da je bilo prav, da se je aktiviralo čim več platform, edino sam sistem
glasovanja je temeljil na tem, kdo je najbolj priljubljen na Facebooku. Dejansko ni šlo za to,
kaj si govoril in rolal, edino v finalu pri tistih 50 glasovih žirije. Do takrat pa samo to, koliko
imaš všečkov in koliko spretno si nagovoril frende.
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PRILOGA D: Termini oddaje Hej, dj po sezonah
PRVA SEZONA

DRUGA SEZONA

6. 3. 2017

18. 9. 2017

13. 3. 2017

25. 9. 2017

20. 3. 2017

2. 10. 2017

27. 3. 2017

9. 10. 2017

3. 4. 2017

16. 10. 2017

10. 4. 2017

23. 10. 2017

17. 4. – PREMOR, VELIKONOČNI PONEDELJEK

24. 4. 2017

30. 10. 2017 ČETRTFINALE

8. 5. 2017

6. 11. 2017 ČETRTFINALE

15. 5. 2017

13. 11. 2017 ČETRTFINALE

22. 5. 2017

20. 11. 2017 POLFINALE S
TREMI TEKMOVALCI

16. 6. 2017 – POSEBNA PETKOVA ODDAJA S
ŠTIRIMI SREČNIMI PORAŽENCI, DVA
NAPREDUJETA
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27. 11. 2017 FINALE

PRILOGA E: Sodelujoči didžeji v oddaji Hej, dj
STAROST

SPOL ŠOLA/POKLIC

NA DAN

ZVRST

INTERESI IN

GLASBE

PROSTI ČAS

House, pop,

Pevka v rokovski

indie, rock

glasbeni zasedbi

House

V prostem času DJ

PRVE
ODDAJE
DJ 20

Ž

Srednješolka

1

DJ 20

M

2

Ekonomska
fakulteta,

in producent

prodajalec
avtomobilov
DJ 16

M

Gimnazijec

House

3

DJ 19

Računalniške igre,
memi, glasba

M

Gimnazijec

4

Elektronska

V prostem času DJ,

plesna glasba,

uporabnik

house in

družbenih omrežij

psytrance
DJ 19

M

Vodovodar

5

DJ 16

M

Gimnazijec

6

Elektronska

Vožnja z motorjem,

plesna glasba

ustvarja glasbo

Elektronska

Poje, igra klavir in

plesna glasba,

kitaro

pop
DJ 20

M

Študent filozofije

7

House

Organizator
elektronskih
delavnic,
koncertov, DJ
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DJ 18

M

8

DJ 19

M

M

Gimnazijec,

Producent, dj

House

Igra košarko,

pozneje študent

izdeluje lesene

lesarstva

izdelke, kuha

Študent politologije

10

DJ 15

R&B, funk, rock

šola

9

DJ 22

Srednja ekonomska

M

Osnovnošolec

11

Alternativna

Je nogometni

glasba, rock,

trener, opustil

stari rock, jugo

študij, posluša Val

rock

202

Komercialna

Snema Youtube

plesna glasba,

vlog, ustvarja

progressive

glasbo

house
DJ 15

M

Osnovnošolec

12

DJ 21

M

Študent agronomije

13

Electro house,

V prostem času vrti

progressive

in ustvarja glasbo,

house

jingle

Balkan hip hop,

V glasbeni zasedbi

pop, elektronska

igra saksofon,

plesna glasba

organizira
študentske zabave

DJ 22
14

Ž

Maserka in

Tehno

Bordanje,

inštruktorica

masiranje,

bordanja

didžejanje

185

DJ 19

M

15

Študent na Fakulteti Elektronska

Igra playstation in

za dizajn

klavir, ustvarja

plesna glasba

glasbo, se druži s
prijatelji

DJ 22

M

16

Študent

Tehno

mehatronike

V kleti ustvarja
glasbo, se druži s
prijatelji

DJ 17

M

Srednješolec

Tehno

17

DJ 19

svojo glasbo

M

18
DJ 14

Snapchat, ustvarja

M

Tehnik

Hip hop, rap,

Igra košarko, gleda

računalništva

R&B, rock

serije

Osnovnošolec

Popularna

Pleše balet, posluša

glasba,

glasbo

19

elektronska
plesna glasba
DJ 17
20

M

Dijak strokovne
šole, smer

Deep house

Ustvarja glasbo,
gleda hokej

avtomehanik
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PRILOGA F: Seznam skladb za oddajo Hej, dj
Seznam skladb
1.

Don't Let Me Down: Chainsmokers ft. Daya

2.

Rinse & Repeat: Riton ft. Kah-lo

3.

Eat, Sleep, Rave, Repeat: Fatboy Slim

4.

Runaway (U & I): Galantis

5.

I Got U: Duke Dumont

6.

In The Name of Love: Martin Garrix ft. Bebe Rexha

7.

Is This Love: Bob Marley ft. Lvndscape & Bolier

8.

This is What You Came For: Calvin Harris ft. Rihanna

9.

Feel The Love: Rudimental

10. Give Me Your Love: Sigala
11. Pump Up The Volume: M.A.R.R.S.
12. Beat Dis: Bomb The Bass
13. Good Life: Inner City
14. If I Lose Myself Tonight: Alesso vs. OneRepublic
15. Thrill Me (New ID remix): Junior Jack
16. Clarity: Zedd
17. Cheap Thrills (Sted- E & Hybrid Heights rmx): Sia
18. A Sky Full of Stars (Hardwell rmx): Coldplay
19. Animals: Martin Garrix
20. Levels: Avicii
21. Rock This Party: Bob Sinclair
22. Where R U Now: Skrillex and Diplo ft. Justin Bieber
23. Born Slippy: Underworld
24. Light It Up: Major Lazer
25. You Don't Know Me: Jax Jones ft. Raye
26. Blow Your Mind: Dua Lipa
27. Miami 2 Ibiza: Swedish House Mafia ft. Tinie Tempah
28. Wasted: Tiesto
29. Reload: Sebastian Ingrosso
30. Firestarter: Prodigy
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