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Multimedijalno novinarstvo: primer spletnega medija Vest.si 
 
Pojav svetovnega spleta in nastajanje spletne medijske logike sta vplivala na transformacijo 
novinarstva. Prišlo je do rahljanja tradicionalne ideologije novinarstva kot poklica in na drugi 
strani nastanek spletnega novinarstva, ki se vedno bolj uveljavlja kot četrta vrsta te panoge. V 
naši diplomski nalogi se bomo osredotočili znotraj spletnega okolja, ki ga označujejo načela 
hipertekstualnosti, interaktivnosti in multimedijskih oblik posredovanja vsebin, le na 
multimedijalnost spleta. Multimedijalnost, konvergenco na ravni medijskih formatov, bomo 
preučevali na primeru medija Vest.si, ki se je že ob ustanovitvi odločil za poročanje z 
videonovicami. Diplomska naloga skuša raziskati, kateri dogodki so primerni za 
videoupovedovanje, kakšen je novinarjev odnos do dejstva, da morajo znotraj 
multimedijalnega novinarstva uporabljati več veščin hkrati, ter ali so se že vzpostavile 
rutinizirane stalne forme novinarskega videoupovedovanja na spletu. Na podlagi poglobljenega 
intervjuja z zaposlenim ter medijske in žanrske analize medija Vest.si bomo poskušali 
utemeljiti tezo, da naš analizirani medij ni primer spletne televizije, temveč je spletni medij, ki 
je kot osnovni format za sporočanje uporabil video.  
 
Ključne besede: spletno novinarstvo, multimedijalnost, video vsebine na spletu, spletna 
televizija.  
 

 

 

Multimedia journalism: the case of online medium Vest.si 
 
The emergence of the World Wide Web and the emergence of online media logic influenced the 
transformation of journalism. There has been a loosening of the traditional ideology of journalism 
as a profession and on the other hand, the emergence of online journalism, which is increasingly 
establishing itself as a fourth type of journalism. In our thesis, we will focus only on world web 
multimediality within the online environment, characterized by the principle of hypertextuality, 
interactivity and multimedia content forms. Multimediality, that is convergence at the level of 
media forms, we studied the case of medium Vest.si, which has decided for using video news since 
its establishment. The thesis seeks to explore which events are suitable for online 
videopresentation, what is the attitude of the journalists to the fact that within the multimedia 
journalism they need multiple skills, and whether routinised permanent forms of journalistic online 
videopresentation have already been set up. Based on in-depth interview with employee, media and 
genre analysis of Vest.si media we will try to justify the thesis that analyzed media is not an 
example of a WebTV, but an online medium, which is using video as a basic format of 
communication. 
 
Keywords: online journalism, multimediality, video content online, Web TV. 
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1 Uvod 

 

Smo jezdeci novih tehnologij, kritiki preživelih vzorcev in prenašalci zgodb. Misel, besedilo, fotografija, 

gibljive slike. Novica ne potrebuje embalaže, le pot do ušesa. Oropan vsebine in humorja je infotainment 

zabloda. Vprašanje rumenega tiska je navidezno, obstaja le dostojnost in nje odpoved. Strah je orožje 

preplašenih, lepota v očeh občudovalca, novica v nogah prinašalca, resnica v rokah pripovedovalca. 

Argument kraljuje, pravica do popravka je sveta, kritična presoja ohranja razum. Opazovana, se zgodba 

razkriva sama. Pozabil si: Da novica ni blago, da Resnica ni ideja. Da Resnica je ena, nikomur dodeljena. 

Da vrnem prezir, bralec, s prezirom, da hlapec si hlapec in hlapec boš zmerom! 

Ti, ki si praviš Novinar:  

1. Spoštuj vsako vest in vse ljudi.  

2. Pripoveduj točno, jasno, utemeljeno.  

3. Ljudje imajo imena, kraji živijo v času.  

4. Beleži javno, spoštuj zasebno.  

5. Bodi izbirčen v zgodbi, žanru in slogu.  

6. Neizprosno razkrivaj nespoštljivo ravnanje.  

7. Brez vira je zgodba le zgodba. 

In naj te peče Vest. (Interni novinarski kodeks Vest.si.) 

 

Zgornje besedilo bi lahko opisali kot interni novinarski kodeks zaposlenih na spletnem mediju 

Vest.si., ki povzema njihovo razumevanje spletnega novinarstva in pristop k ustvarjanju novic. 

S spoštovanjem vseh sedmih točk »kodeksa« so imeli cilj s kamero zabeležiti svet okoli sebe. 

Vest.si je namreč medij, ki se je z nizkim startnim vložkom razvil iz bloga in želel z 

videoupovedovanjem ponuditi publiki drugačne novice ter s tem ustvarjati dobiček. Ravno 

zaradi njegove osredotočenosti na video format predstavlja Vest.si znotraj slovenske medijske 

pokrajine edinstven primer med spletnimi mediji. Znotraj spletnega okolja se bomo 

osredotočili na multimedijalnost, kot obliko uvajanja multimedijalnosti pa bomo razumeli 

spletno televizijo. Z analizo naključno izbranih prispevkov spletnega medija bomo preučili ali 

so se spletne sporočanjske prakse že ustalile, kateri dogodki so primerni za upovedovanje z 

videom ter kakšne so posledice pritiska na novinarje, da opravljajo več funkcij hkrati in se 

poslužujejo različnih formatov za pripovedovanje zgodb. Z medijsko in žanrsko analizo ter 

poglobljenim intervjujem z zaposlenim na Vesti bomo dokazovali, da naš analizirani primer 

Vest.si ni primer spletne televizije, temveč je, kljub njegovi osredotočenosti na zgolj video 

upovedovanje, spletni medij.  
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2 Transformacija novinarstva 

Kibernetski prostor, novi mediji, konvergenca, navzkrižno medijsko lastništvo in 

multimedijska uredništva postajajo vedno bolj pomembne besede v trenutnem novinarskem, 

medijskem in komunikacijskem svetu – tako v praksi, izobraževanju in teoriji, kot tudi v 

raziskavah. Kompleksni krogotok sprememb in odzivov na pojav svetovnega spleta in 

posledično novih medijev je vplival na transformacijo novinarstva. Začelo se je razvijati 

spletno novinarstvo in različni medijski teoretiki so začeli analizirati spletno okolje, ki ga 

»označujejo načela hipertekstualnosti, interaktivnosti in multimedijskih oblik posredovanja 

vsebin« (Oblak Črnič 2007, 43).  Mark Deuze tako meni, da je internet povzročil 

transformacijo novinarstva na tri načine. Prvič s tem, da zmanjša vlogo novinarjev kot osnovne 

posredniške sile v demokraciji in tako postanejo njihove vloge bolj ali manj nepotrebne. 

Drugič tako, da medijskim profesionalcem ponudi širok nabor virov in tehnoloških 

pripomočkov za delo. Kot zadnji način transformacije pa navaja nastanek samosvoje vrste 

novinarstva, in sicer digitalnega ali spletnega novinarstva (Deuze 1999, 373). V diplomski 

nalogi se bomo osredotočili predvsem na slednji način transformacije, pri čemer bo naša 

pozornost osredotočena predvsem na multimedijsko obliko posredovanja novic.  

2.1 Spletna medijska logika  

»S popularizacijo spleta kot medija se pojavljajo različni razvojni trendi, ki se v medijski 

produkciji in novinarstvu manifestirajo kot nova 'kibernetska', 'digitalna' ali 'spletna medijska 

logika'« (Oblak Črnič 2007, 46). Po Dahlgrenu se medijska logika nanaša na »posebne 

institucionalne strukturirane značilnosti medija, na združenje tehničnih in organizacijskih 

lastnosti, ki učinkujejo na to, kaj in kako je skozi medij predstavljeno« (Dahlgren 1996, 63). 

Medijska logika izraža specifične forme in procese, ki organizirajo delo znotraj nekega 

določenega medija, hkrati pa se še nanaša »na kulturne kompetence in okvire dojemanja 

občinstev/uporabnikov, kar posledično utrjuje tudi načine, kako znotraj nekega medija poteka 

produkcija« (Dahlgren 1996, 63). Torej zaradi produkcijskih vzorcev znotraj določenega 

tehnološkega in organizacijskega konteksta je lahko medijska logika specifična za posamezni 

medij (angl. 'medium') (Deuze 2007, 110). Novinarstvo se z novimi tehnologijami ne loči le po 

različnih produkcijskih oblikah, temveč se oblikujeta tudi dve različni sferi - profesionalna in 

amaterska. Oblak Črnič ugotavlja, da zaradi »povečanja količine informacij in dostopa do njih, 
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vse težjega razlikovanja med novinarstvom in nenovinarstvom1, naraščajoče notranje 

heterogenosti novinarstva kot profesije in splošnega padca bralne publike nastaja nova, 

posebna medijska logika« (Oblak Črnič 2007, 46). Nastajanje te nove medijske logike je zaznal 

že Dahlgren, ko je v svojem delu iz leta 1996 napisal, da je le vprašanje časa, kdaj bo postalo 

spletno novinarstvo pomenljivo multimedijsko v svojih formatih (Dahlgren 1996, 64).  

 

2.2 Izginjanje tradicionalnega (klasičnega) in nastajanje spletnega novinarstva  

S pojavom spletne medijske logike je po mnenju Dahlgrena, in še mnogih drugih medijskih 

teoretikov, prišlo do rahljanja tradicionalne ideologije novinarstva kot poklica. Transformacija 

družbe in kulture ter razširjenost računalniško posredovanih oblik komuniciranja in spletnih 

načinov medijske produkcije so v novinarskem poklicu vplivali na samo novinarstvo, ki kot 

institucionalen set praks lociranih znotraj medijev vsekakor ne more ostati nespremenjen s 

strani kompleksnega krogotoka sprememb. Zaradi prehoda iz dobe visoke moderne v dobo 

pozne moderne so se spremenili mnogi zgodovinski faktorji, na katerih je temeljil model 

klasičnega novinarstva. Zato imamo trenutno, kot pravi Dalhgren, »obrise še nepopolnega, 

občasno celo protislovnega, portreta klasičnega novinarstva v tranziciji« (Dahlgren 1996, 62).  

 

Sredi 90. let prejšnjega stoletja so spletno novinarstvo številni avtorji naslavljali kot 

»revolucija«, »prihodnost novinarstva«, »doba spleta«, »popolnoma novo novinarstvo« in 

podobno (Quandt in drugi 2006). V nasprotju s temi napovedmi, danes spletno novinarstvo ne 

uživa diskurzivnega statusa novinarstva klasičnih medijev, spletne novinarje pa novinarji 

klasičnih medijev vidijo kot predvsem prej urejevalce kot ustvarjalce zgodb. Številni avtorji 

zato ugotavljajo, da v sodobnem medijskem ekosistemu veljajo spletne različice klasičnih 

medijev zgolj za njihove »podaljške« (Bogart v Oblak in Petrič 2005, 78).  

 

Kawamoto ima pozitivni pristop do spletnega novinarstva. Po njegovem mnenju digitalno 

novinarstvo novinarjem omogoča, da »z manj omejitvami kot v tradicionalnih novičarskih 

medijih povedo zgodbo na dinamičen ali robusten način. Poudarijo lahko širino in globino 

                                                 
1 O brisanju meja med novinarstvom in nenovinarstvom piše Splichal (2000), in sicer pravi, da so meje postale nejasne 
ravno v računalniško posredovanem komuniciranju, kjer »milijoni 'obiskovalcev' interneta neprekinjeno ustvarjajo, 
poustvarjajo in posredujejo informacije« (Splichal 2000, 48). Oblak Črnič pa je z raziskavo Evropski novinar in 
internet ugotovila, da »to ločnico med 'pravim' in 'nepravim' novinarstvom pomagajo soustvarjati tudi novinarji sami« 
(Oblak Črnič 2007, 61).  
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zgodbe ter uporabijo več načinov za vključitev potrošnikov novic« (Kawamoto v Oblak Črnič 

2007, 43). 

Kljub vsem spremembam, ki jih prinaša spletna medijska logika, pa ostaja človeška stran 

novinarstva »brezčasna veščina in vrednota« (Kawamoto v Oblak Črnič 2007, 44). Zato 

»/[k]akovostni medosebni stiki, poglobljeno delo na terenu, spoštovanje zanesljivih virov in 

profesionalna odgovornost do verodostojnih, zanesljivih in preverjenih informacij ostajajo 

ključne vrline tega poklica« (Oblak Črnič 2007, 44). Tako morajo novinarji tudi v svežem, 

tehnično izpopolnjenem multimedijskem okolju ostati zvesti osnovnim veščinam novinarskega 

dela, ki veljajo za tiskane in radiodifuzne oblike medijske produkcije. Kot pravi Deuze (1999, 

376–377) je spletni novinar najprej in predvsem novinar, ki »izpolnjuje najmanj eno izmed 

štirih osnovnih novinarskih dejavnosti: zbiranje/raziskovanje novic, selekcija, pisanje/obdelava 

in urejanje«, te novinarske dejavnosti pa izvaja znotraj in za spletno novinarsko publikacijo. 

Zaradi tehnoloških komponent se spletno novinarstvo vseeno razlikuje od ostalih vrst 

novinarstva, zato mora spletni novinar sprejeti odločitev, kateri medijski format(i) bo(do) 

najbolje sporočali določeno zgodbo (multimedijalnost). Z zgodbo mora vzpodbuditi odziv pri 

spletnih uporabnikih, zato izbere opcije, prek katerih se bodo lahko uporabniki odzvali, hkrati 

pa lahko sam sodeluje ali spreminja nekatere zgodbe (interaktivnost). Novinar mora razmisliti, 

kako bo povezal svojo zgodbo z ostalimi zgodbami, arhivi in viri skozi hiperpovezave 

(hipertekstualnost) (Deuze 2003, 206).  

 

Kot smo že omenili, je Dahlgren že pred desetletjem opozarjal na nastajanje nove medijske 

logike. Zaradi svojih unikatnih karakteristik je spletna medijska logika naredila spletno 

novinarstvo drugačno od ostalih novinarskih vrst in ga zato nekateri avtorji danes vidijo kot 

»četrto vrsto novinarstva, ki sledi tiskanemu, radijskemu in televizijskemu novinarstvu« 

(Deuze 2003, 206).  

 

3 Multimedijalnost kot novo načelo za spletne medije  

Spletno novinarstvo je stik stoletne novinarske tradicije z nekaj več kot desetletje mladim 

tehnološkim razvojem. Spletnim uporabnikom nudi zgodbe pripovedovane skozi različne 

formate, kar omogoča multimedijalnost spleta. Pri produkciji tako kompleksne vsebine zato ne 

sodelujejo le novinarji, temveč lahko govorimo že o področju interdisciplinarnega delovanja 

novinarjev, montažerjev in informatikov ter različnih oseb s področja telekomunikacij, radia, 

televizije in podobno. Posledično se pri novinarjih pojavlja potreba po vedno novih znanjih.  
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V 20. stoletju je odnos med tehnološkimi novostmi in novinarstvom postal ena izmed 

pomembnejših tem komunikacijskih, medijskih in novinarskih študij, to pa sta povzročila 

predvsem multimedijska zmožnost spleta in pojav različnih multimedijskih novinarskih vsebin 

na spletnih straneh tiskanih medijev. V devetdesetih letih so mediji začeli eksperimentirati z 

novimi formati. Vendar na tej točki inovativno pripovedovanje zgodb še ni privlačilo velikega 

števila občinstva. Drugače pa velja za današnje novinarstvo, za katerega je značilno, da 

multimedijsko poročanje postaja vedno bolj pogosto (Dupagne in Garrison 2006, 248).  

 

3.1 Definicija multimedijalnosti  

Kot smo že na začetku omenili, je multimedijalnost ena izmed lastnosti, ki označuje spletno 

okolje. Multimedijalnost »opisuje konvergenco na ravni medijskih formatov oz. oblik, prek 

katerih mediji posredujejo svoje vsebine. Gre za vse večje prepletanje besedila z zvokom, 

glasom, fotografijami, videoformatom in drugimi vizualnimi podobami (Oblak Črnič 2007, 

46). Za razvoj multimedijalnosti pa je bil pomemben ključni premik v sami tehnologiji in 

formatu medijev. »Ključni koncept in tehnologija, ki stojita za multimedijalnostjo, je 

digitalizacija: pretvorba slike in zvoka v številke, zaradi česar so mogoče manipulacije z 

računalnikom« (Wise in Steemers 2002, 2). Deuze (2004, 141) je multimedijalnost v 

novinarstvu definiral na dva načina. Prvič jo razume na takšen način kot jo navaja Oblak Črnič, 

torej kot prezentacijo novinarske zgodbe na spletni strani z uporabo dveh ali več medijskih 

formatov, kot so (vendar ne omejeno na) govorjena in pisana beseda, glasba, fotografija in 

filmska fotografija, grafična animacija, vključno z interaktivnimi in hipertekstualnimi elementi. 

Drugič pa kot integrirano (čeprav ne nujno sočasno) prezentacijo novinarske zgodbe preko 

različnih medijev, kot so (vendar ne omejeno na) spletna stran, skupina novic Usenet, 

elektronska pošta, sms, mms, radio, televizija, teletekst, tiskani časopisi in revije. Zaključi z 

izjavo, da  sta obe definiciji idealno-tipični in ju je zato potrebno razumeti kot »možni 'končni 

točki' na kontinuumu od nekonvergence do polne konvergence« (Deuze 2004, 141). Torej 

konvergenca se šteje za vzpostavljanje različnih stopenj razvoja kot odprtega procesa s 

številnimi možnimi izidi za različne akterje (člane uprave, urednike in novinarje) in za njihovo 

delo, zato je potrebno multimedijalnost v novinarstvu obravnavati kot polimorfen pojem 

(Avilés in drugi v Vobič 2009, 53).  
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3.2 Vpliv multimedijalnosti na delo novinarjev  

Stapljanje tradicionalnih medijskih oblik – podob, besedil in zvoka – v eno spletno zgodbo od 

novinarja zahteva, »da nenehno izbira, kako bo novice predstavil« (Oblak Črnič 2007, 48). V 

tradicionalnih medijih je pri produkciji novic sodelovalo več ljudi, zdaj pa vse več funkcij 

opravlja ena sama oseba. Deuze tako pravi, da mora novinar razmišljati vnaprej glede vseh 

možnih formatov znotraj ene zgodbe in jih uporabiti v takšnem smislu, da so funkcionalno in 

učinkovito uporabljeni v korist uporabnika (Deuze 1999, 379–380). Teoretiki trdijo, da so 

spletne novice povečale pritisk na novinarje, da opravljajo večje število opravil in združujejo 

zbiranje novic z metodo pripovedovanja novic v različnih medijskih formatih (Cawley in drugi 

v Mitchelstein in Boczkowski 2009, 568). To kombinacijo obvladovanja zbiranja novic in 

metode pripovedovanja v različnih medijskih formatih različni avtorji poimenujejo z besedo 

večopravilnost2 (Bromley 1997, Deuze 2005, Pavlik 2001, Vobič 2011). Bromley ugotavlja, da 

večopravilnost, kot je na primer videonovinar, ki v eni osebi združuje novinarja in video 

snemalca, prehitro fragmentira novinarstvo, nekvalificira (onesposablja) nekatere podjetniške 

urednike, medtem ko na drugi strani usposablja druge do statusa strojnih rok in podaljška 

računalnika (Bromley 1997, 346).  

Thurman in Lupton (2008) pravita, da je odločitev glede multimedijskega pripovedovanja 

zgodb prepuščena predvsem individualnim novinarskim delavcem. Tako je na primer 

Klinenberg (v Mitchelstein in Boczkowski 2009, 568) v svoji študiji o novinarski produkciji 

znotraj številnih organizacij v ZDA ugotovil, da se novinarji pritožujejo nad dodatnim delom 

in hitrostjo pritiska ter menijo, da to ogroža njihovo zmožnost opravljanja njihove obrti. O 

negativnem odnosu do sprememb pri novinarjih piše tudi Deuze (2004, 144), ki izpostavlja 

dejstvo, da so novinarji v situaciji, v kateri je od njih pričakovano, da za isto plačo izvajajo 

dodatne naloge.  

Huang (v Deuze 2005, 451) meni, da je potrebno za multimedijske postopke organizirati 

ljudi v ekipe in razvrstiti te delovne skupine v navzkrižno-oddelčne načine. Vendar so številne 

raziskave pokazale, da mnogo novinarjev ne želi spremeniti svojega načina dela in zavrača 

sodelovanje s sodelavci iz drugih oddelkov medijske organizacije (Stevens v Deuze 2005, 

452). To sta z raziskavo med reporterji v različnih konvergiranih uredništvih odkrila tudi 

Singer in Boczkowski. Zaznala sta splošni odpor novinarjev do inovativosti, izmenjave znanja 

in vključevanja novih tehnologij (Deuze 2005, 452). Raziskava, ki jo je izvedlo podjetje 

                                                 
2 Pojem večopravilnost prevajamo iz angl. pojma multi skilled.  
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Innovation v letu 2001 med svetovnimi medijskimi vodji, je pokazala, da je največja ovira za 

medijsko konvergenco »individualistična narava novinarjev« (Deuze 2005, 452).  

Na podlagi teh raziskav bi lahko trdili, da »premik od individualističnega, 'od zgoraj-

navzdol', monomedijskega novinarstva do skupinskega, 'participativnega' multimedijskega 

novinarstva ustvarja napetosti zlasti v industriji in med novinarji ter izziva idealno-tipične 

vrednote v novinarski ideologiji« (Bowman in Willis v Deuze 2005, 452). Carr zato predlaga 

razmislek o drugačni, divergentni novinarski kulturi. »Uvajanje multimedijalnosti v novinarske 

organizacije ima manj opraviti z razvojem različnih (novih) virov in znanj, ampak več z 

razumevanjem in razvojem drugačne, divergentne novinarske kulture« (Carr v Deuze 2003, 

213).  

 

4 Medij Vest.si - multimedijalna novinarska organizacija na spletu  

4.1 Predstavitev spletnega medija Vest.si 

Zakup domene Vest.si se je zgodil jeseni 2006, ko je nekdanji odgovorni urednik Mladine Jani 

Sever skupaj z majhno ekipo ustanovil podjetje Vest založništvo, d. o. o.. Primarna naloga 

podjetja je bila ustvarjanje spletnega medija Vest.si, kasneje pa je začelo tudi producirati 

oglase, v katerih so nastopali sodelavci uredništva, dokumentarne oddaje in celo nanizanko 

Prepisani.  

Spletni projekt Vest.si je nastal ravno v obdobju, ko si je velik del javnosti želel alternativo 

tradicionalnim slovenskim medijem – želeli so drugačne informacije. To je bilo obdobje trenda 

spletnih videonovic in za sledenje temu trendu so se odločili tudi na Vesti. Projekt je tako začel 

z nizkim začetnim vložkom in z visokim ciljem – ustvarjanje dobička izključno le s spletnimi 

vsebinami (Sever v Vobič 2008, 48). Ambiciozni skupini ustanoviteljev so se pridružili 

večinoma študentje ali pa že uveljavljena medijska imena, ki so imela željo po drugačnem 

ustvarjanju novic. Uporabnikom so z videonovicami želeli prikazati širši kontekst dogodkov. 

Snemali so namreč cele novinarske konference, izjave za medije itd. V svoje vsebine so 

vključevali ironijo in mnogokrat predstavili le eno interpretacijo družbene realnosti ter se s tem 

oddaljili od novinarske objektivnosti. Odgovorni urednik Sever je menil, da je ironije še 

premalo, saj jim je služila kot sredstvo, s katerim želijo doseči, da ljudje razmislijo o 

prebranem, videnem in slišanem. »Ne podajamo samo suhoparnih vsebin novic, ampak 

mešamo dejstva in komentar ter odstopamo od ortodoksnih novinarskih doktrin o ločevanju 
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dejstev in komentarjev. S tem želimo prisiliti obiskovalca, da razmišlja in da ne bo več 

hipnotiziran« (Sever v Vobič 2008, 48). 

Zaposleni na Vest.si so poleg novinarskega dela morali znati snemati, montirati in 

objavljati svoje prispevke na internetu, pri njihovem ustvarjanju pa jih ni omejevala stroga 

uredniška politika. »Neke smernice so določene, toda sodelavci prispevke objavljajo sami. 

Potem jih šele pregledam. Potem sami objavljajo in uredniška roka je bolj za nazaj, da 

pogledaš, kaj je bilo … Potem prek pripomb usmerjaš za naprej« (Sever v Vobič 2008, 48).  

Prispevki so kategorizirani v rubrike politika, družba, kultura, zabava, mnenja in projekti. 

Podkategoriji politične rubrike sta Slovenija in svet, družbene so zdravje, šport, znanost, pri 

kulturni sta film in glasba, podkategoriji pri rubriki zabava sta seks in finte.  

 

Slika 4.1: Vstopna stran spletnega medija Vest.si z meniji njihovih rubrik politika, družba, kultura in zabava. 

 
Vir: Vest.si. 

 
 

Poleg prispevkov v zgoraj omenjenih rubrikah so ponujali še tematske oddaje. Imeli so 

informativni oddaji Vesti na Vesti in Takle mamo, pogovorne oddaje Denis Pokora, Osma sila, 

Debilde in As ti tut vn padu?, Godler šov ter kulturno-zabavne oddaje Švic mikrofona, SOK, 

Kinotožje, Za babe in Mati kuhajo Butalova.  
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Slika 4.2: Spodnji del vstopne strani spletnega medija Vest.si, kjer je meni za rubriko oddaje.  

 
Vir: Vest.si 

 

Junija 2011 je spletni medij Vest.si prenehal s svojim delovanjem. »Glavni urednik Jani 

Sever je povedal, da podjetje ne more več preživljati videonovic, zato bodo ohranili samo arhiv 

in se posvetili komercialni videoprodukciji« (Kučić 2011, 14).  

 

4.2 Medij Vest.si - primer spletne televizije?  

Medij Vesti.si znotraj slovenske medijske pokrajine predstavlja edinstven primer med 

spletnimi mediji, in sicer svojo posebnost v primerjavi z drugimi spletnimi mediji gradi na 

multimedijalnosti – kot osnovni format za poročanje ji je namreč služil video format. Odločitev 

ob ustanovitvi medija, da bodo ustvarjali video vsebine za splet, odpira vprašanje, ali je možno 

medij Vest.si zaradi njegove osredotočenosti na zgolj videoupovedovanje razumeti kot primer 

spletne televizije. V sledečem poglavju bomo definirali spletno televizijo in video vsebine na 

spletu ter opredelili razliko med njima.  

 

4.2.1 Definicija spletne televizije in video vsebin na spletu  

Znotraj družboslovnih razprav je moč opaziti, da se s pojmom spletna televizija označuje 

različne medijske strukture, predvsem spletne strani z video vsebinami in neposredni video 

prenos. V naši diplomski nalogi bomo spletno televizijo razumeli kot »video vsebino, ki se v 
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kontinuiranih in skrbno urejenih, asimetričnih vsebinskih blokih v obliki televizijskega 

programa predvaja (izključno) prek spleta« (Semenič 2010, 22–23). V tehničnem smislu 

pomeni spletna televizija prenos televizijskega programa prek spleta. V želji po ločitvi od 

drugih medijskih platform, si jo lahko predstavljamo še v obliki inovativnega televizijskega 

programa, a s to razliko, da se predvaja le prek spleta.  

 

Spletni video posameznemu gledalcu na računalniškem zaslonu postreže zgolj posamezne 

vsebinske dele, ki jih mora ta izbrati (Semenič 2010, 22). Pri gledanju spletnega videa namreč 

gledalci večinoma »zbirajo med diferenčnimi partikularnimi videoposnetki in jih gledajo v 

kakršnemkoli zaporedju, medtem ko pri gledanju televizije gledalec izbira med različnimi 

sestavljenimi programi, manj med posameznimi individualnimi vsebinami« (Simpson v 

Semenič 2010, 22). Simpson (v Semenič 2010, 22) tako zaključi, da je glavna prednost 

spletnega videa ta, »da vsebina ni dostopna v obliki kontinuirano predvajanega in posebej 

urejenega televizijskega programa, ampak vsak gledalec posebej izbira med vsebinsko 

raznolikimi videi, ki si jih lahko ogleda kadarkoli«. Poleg tega spletne strani z video vsebinami 

zahtevajo od uporabnikov višjo stopnjo interakcije kot pri spletni televiziji. Posameznikova 

aktivnost se torej na spletu potencira, »saj mora informacije poiskati sam in ni več prepuščen 

vratarjem ('gatekeeper'), ki bi mu vsebino pošiljali v zapakirani obliki« (Katz v Semenič 2010, 

23). Spletne strani z video vsebinami tako niso »podvržene glavni lastnosti tradicionalne 

televizije, to je enkratnemu vpogledu oz. odvisnosti od časa« (Semenič 2010, 23), temveč 

nudijo partikularne individualne videoposnetke, ki niso del programskega sklopa.  

 

Video vsebine so lahko na spletnih straneh medijev implementirane na dva različna načina. 

Novinar lahko novico sporoča zgolj z uporabo video posnetka. V tem primeru video posnetek 

nastopa v samostojni entiteti in ni opremljen z daljšim besedilom, temveč mu je dodan le 

kratek tekstovni uvod oz. napovednik. Takšne prispevke bomo v naši diplomski nalogi 

razumeli kot samostojni video prispevki. Drugi način sporočanja z video formati pa je 

združevanje videa s preostalimi medijskimi formati, večinoma s tekstom. Te prispevke bomo v 

naši diplomski nalogi razumeli kot konvergenčne prispevke.  

V empirični analizi bomo na osnovi te delitve obravnavali objavljene prispevke na mediju 

Vest.si.  
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4.3 Intervju z zaposlenim na mediju Vest.si  

O možni primerjavi Vesti s spletno televizijo smo se pogovarjali tudi z Lukom Lukičem3, s 

katerim smo opravili poglobljen intervju. Ta je bil opravljen v parku Tivoli, kjer se je Lukič 

sestal z avtorico diplome. Intervju o delovanju in pozicioniranju medija Vest.si ter o spletnem 

novinarstvu in spletni televiziji je trajal dve uri.  

Skozi intervju smo pridobili informacije o novinarjevi večopravilnost, uredniški politiki na 

Vesti, primernih temah za videoupovedovanje in o možnostih uspeha novinarskega 

upovedovanja zgolj v video formatih.  

 

Zanimalo nas je pri katerih dogodkih oz. temah je sploh smiselno vpletanje videa v tekstovne 

prispevke. Zaradi same narave dogodka so eni bolj drugi pa manj primerni za poročanje z 

video posnetkom. Manj dinamične zadeve, kot so na primer novinarske konference in razne 

seje, je s kamero težje zanimivo zabeležiti. Ti posnetki zaradi neatraktivne vsebine redkokdaj 

dopolnijo besedilo. Vendar pa to ne pomeni, da novinarskih konferenc in sej ni smiselno 

snemati. Ravno nasprotno, smiselno je objaviti kratke izjave udeležencev. Suhoparne izjave 

namreč na tak način zaživijo in video posnetki nastopijo v vlogi nadgradnje besedila.  

O smiselnosti upovedovanja le z video formatom Luka Lukič pravi, da moramo zaradi 

karakteristik, ki jih vsak format ima, razmisliti, kateri je najbolj primeren za sporočanje želenih 

informacij. Nekaterih zadev namreč ne moremo tako dobro sporočiti z besedilom, kot jih lahko 

z videom ali obratno. Tako na primer sam izpostavlja nogometno tekmo. Video posnetek je 

najbolj smiselno uporabiti za prikaz golov, saj ta dogodek težko zanimivo sporočimo z 

besedami. Na drugi strani pa analiza tekme najbolj zaživi v besedi, saj novinar lahko le tako 

bralcu analitično razloži, kje so bile napake, se dotakne razlage pomena določene vloge 

posameznih igralcev itd. Hkrati pa izpostavlja, da se trenutno video formati uporabljajo 

premalo kreativno. V kombinaciji videa in ustreznega avdio formata lahko avtor sporoči več 

informacij, kot če bi uporabil le enega. S tem predvsem misli na uporabo glasbene podlage, s 

katero je mogoče doseči zabavni ali ironični učinek. Zaključi, da video posnetek lahko 

razumemo kot obogatitev suhoparnega besedila. V primeru kvalitetnega besedila pa ni nujno, 

da dobi vlogo dodane vrednosti.  

                                                 
3 Luka Lukič je kot novinar delal na mediju Vest.si, zato nam je lahko posredoval informacije o načinu dela in kako so 
medij razumeli zaposleni. Poglobljenega intervjuja nismo opravili z odgovornim urednikom Janijem Severjem, ker 
smo želeli pridobiti informacije in poglede na novinarsko delo od osebe, ki je opravljala novinarstvo na terenu. 
Severjeve poglede na medij in njegovo razumevanje uredniške politike smo črpali iz intervjuja, ki ga je opravil Vobič 
za svoj članek Splet kot zrcalo krize novinarstva?. 
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Lukič tako meni, da »video ni nad tekstom po sporočilni vrednosti«. Zato še toliko lažje 

razume osredotočenost na zgolj video format kot dvorezni meč. Ob ustanovitvi Vesti so bili 

namreč video formati zanimivi – bili so novi, gledalci so prejeli informacije v drugačni obliki – 

sčasoma pa so uporabniki zahtevali več. Vestini prispevki, ki so za razliko od televizije 

vključevali celotne novinarske konference itd., so sčasoma uporabnikom postali nezanimivi. 

Na kamero ujete znane osebe, ko pripovedujejo vice, ali njihovo obnašanje pred samim 

začetkom uradne prireditve itd., je bilo aktualno le kratek čas.   

 

K manjšemu zanimanju za video prispevke Lukič ne pripisuje dejstva, da je bila večina 

posnetih povsem amatersko. Prizna, da morajo biti posneti v neki »prebavljivi« kakovosti, 

vendar na koncu je vsebina vendarle pomembnejša od kakovosti. »Ljudje bodo zaradi vsebine 

spregledali tudi kakšen piksel ali dva«, pravi Lukič.  

Novinarjeva večopravilnost, ki je bila prisotna na Vesti, se izkaže ravno v tem vidiku – 

manj kakovostno posnetkih videih. Novinarji so namreč hkrati opravljali delo novinarja, 

samostojnega snemalca in montažerja. Kot slabost te dvojne vloge na terenu Lukič vidi v tem, 

da v času, ko je opravljal vlogo snemalca – se posvečal kadru in zvoku - ni uspel hkrati 

kakovostno opravljati novinarskega dela. Zaradi tega je občasno postavil vprašanje, na 

katerega je že dobil odgovor, oziroma zamudil priložnost postavljanja podvprašanj. Kljub 

temu, da so morali zaposleni na Vesti opravljati več stvari hkrati, pa Lukič pravi, da niso čutili 

nobenega pritiska oz. odpora, in meni, da tega čutijo novinarji s televizije, ki so navajeni 

opravljati le novinarske naloge, ostalo pa opravijo snemalci in tonski mojstri. »To je 

popolnoma odvisno, kako so ljudje navajeni« (Lukič 2011). 

 

V predstavitvi medija Vest.si smo že omenili, da stroge uredniške politike na tem mediju ni 

bilo. V pogovoru z Vobičem je odgovorni urednik Sever odkrito priznal, da so neke smernice 

sicer bile določene, vendar pa so zaposleni največji del uredniških pravil prejeli šele ob 

diskusiji po objavi prispevkov (Sever v Vobič 2008, 48). »Ne, mi smo imeli proste roke glede 

dolžine prispevka, postavitve videa in besedila«, Severjevo izjavo potrjuje Lukič. Vestino 

neobremenjenost s kalupi dodatno podkrepi podatek, da so za objavo video posnetkov 

uporabljali že obstoječi Youtube kanal in niso težili k uporabi lastnega servisa.    

   

Zaposleni tako kot niso imeli omejitev pri izbiri dogodkov in načinu poročanja tudi niso imeli 

navodil slediti televizijskim ali kakšnim drugim žanrom. Do neke stopnje pa je bilo kljub temu 

prisotno sledenje žanrskim strukturam. Kot razlaga Lukič, vsakodnevna obkroženost z vsemi 



 18

temi žanri povzroči, da se ti te forme vcepijo kot nekaj normalnega, postanejo ti privzgojene, in 

zaradi tega nezavedno slediš žanru. Vendar Lukič tega ne vidi kot slabost. Meni namreč, da 

»če se greš neko anarhijo, lahko hitro izpade grozno, ljudje zaradi pomanjkanja sistema ne 

razumejo oz. ne želijo gledati«. Tako zaključi, da so imeli na podlagi žanrov neke smernice, 

vendar je bilo njihovo snemanje spontano in usmerjeno k temu, da s kamero zabeležijo svet 

okoli sebe. 

Lukič meni, da je v Sloveniji video obtičal v srednjem veku. Namreč »forme, ki so se 

vzpostavile z Vestjo, uporabljajo danes še vsi videoreportažniki« in Lukiča skrbi, da bodo 

takšne ostale še nekaj časa – »tako kot so še danes aktualni žanri, ki jih je postavila Manca 

Košir leta 1988« (Lukič 2011).  

 

Mediju Vest.si je kot osnovni format za sporočanje služil video format, zato smo želeli 

ugotoviti ali so zaposleni Vest razumeli kot spletno televizijo. Lukiča smo vprašali, ali je 

možno spletni medij Vest.si zaradi njegove osredotočenosti na videoupovedovanje razumeti 

kot spletno televizijo.   

Lukič meni, da je bolj smiselna primerjava televizije s časopisom kot z internetom. »Tako 

na televiziji kot pri časopisu so omejeni s prostorom in je zato potrebno občasno še dodatno 

iskati in dodajati, drugič pa krajšati članke oz. prispevke. Na internetu teh ovir ni« (Lukič 

2011). Na televiziji so torej omejeni s prostorom, imajo svoj urnik in oglase.  Slednjega so se 

držali pri projektu Studio Delo, za katerega Lukič meni, da je dober dokaz kako zavajajoč 

termin je spletna televizija. Pri tem projektu so implementirali veliko televizijske logike - imeli 

so svoj studio, profesionalnega snemalca in najbolj pomembno, držali so se urnika. »To je bil 

seveda absurd, ker ni nihče ob 17:00 čakal, da so bila poročila na Studio Delo objavljena. Na 

spletu namreč ni pomembno, ali je zadeva objavljena z nekajminutnim zamikom, medtem ko 

pa bi bilo to na televiziji katastrofa« (Lukič 2011).  

Primerjanje oz. enačenje s televizijo je sicer priznal odgovorni urednik medija Jani Sever. 

Meni celo, da je bil glavni razlog za propad medija ravno ta, da so se v neki točki počutili kot 

televizija (Kučič, 2011). Lukič meni, »da ne moremo govoriti o vdoru televizijske logike« in je 

zato potrebno postaviti Severjevo izjavo v pravi kontekst (Lukič 2011). Pravi, da je bila v neki 

točki želja postati televizija, »ampak ne v vsebinskem, temveč v finančnem smislu« (Lukič 

2011). Slednje pa je trenutno zaradi oglaševalskega kolača in cenovne razlike oglasov na 

televiziji in spletu nemogoče. Vzrok za prenehanje delovanja medija vidi v vztrajanju pri zgolj 

videoprodukciji, kateri je popularnost na spletu takrat že začela upadati, in zanemarjanju 

komunikacije z gledalci oz. uporabniki spletnega medija.   
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Na vprašanje ali lahko medij Vest.si obravnavamo kot spletno televizijo, bomo odgovarjali 

skozi preostanek diplomske naloge. Tako bomo poleg upoštevanja definicij spletne televizije in 

video vsebin na spletu opravili še žanrsko analizo. Z žanrsko analizo bomo preučili v kolikšni 

meri se objavljeni prispevki na mediju Vesti.si razlikujejo od televizijskih žanrov ter s tem 

dodatno potrdili ali zavrnili našo tezo, da naš analizirani primer Vest.si ni primer spletne 

televizije, temveč je, kljub njegovi osredotočenosti na videoupovedovanje, spletni medij.   
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5 Medijska in žanrska analiza medija Vest.si  

5.1 Raziskovalna vprašanja  

V tem poglavju se bomo osredotočili na novinarsko upovedovanje, ki se pojavlja na spletu. 

Osredotočeno bo na novinarsko upovedovanje v video obliki. Naše osrednje vprašanje bo, na 

kakšen način poročati z video formatom, in katere dogodke upovedati z videom. Dotaknili se 

bomo tudi žanrskih struktur, saj nas zanima, ali so se že oblikovali kakšni novi žanri, ki so 

značilni izključno za spletno multimedijalno novinarstvo. Torej, ali so že vzpostavile 

rutinizirane stalne forme novinarskega videoupovedovanja na spletu oziroma ali je 

videoupovedovanje še vedno nedefinirano in prepuščeno novinarjevi osebni presoji. Najbolj 

nas zanima, v kolikšni meri se ti žanri po svoji obliki in strukturi razlikujejo od televizijskih 

žanrov, koliko slonijo na že ustaljenih televizijskih formah, in koliko so se te televizijske 

oblike poročanja spremenile v skladu z značilnostmi spleta, kot novega medija. S pomočjo te 

žanrske opredelitve video prispevkov in apliciranja definicije spletne televizije na Vest.si bomo 

poskušali utemeljiti tezo, da analizirani spletni medij ni primer spletne televizije, temveč je 

spletni medij, ki je za sporočanje uporabljal video formate.  

 

5.1.1 Metoda, zbiranje podatkov in vzorec  

Novinarsko upovedovanje v video obliki smo preučevali skozi analizo naključno izbranih 

prispevkov spletnega medija Vest.si. V vzorec smo zajeli rubrike politika, družba, kultura, 

zabava, mnenja in projekti ter oddaje. Z analizo smo v vzorec zajeli iz vsake rubrike po deset 

prispevkov iz treh različnih časovnih obdobij: iz leta 2007, ko je bil medij ustanovljen, leta 

2009, ki predstavlja sredinsko obdobje njegovega delovanja, in iz leta 2011, ki predstavlja 

njegove zadnje obdobje delovanja. Znotraj določenih rubrik so podkategorije vsebovale 

premajhno število prispevkov, da bi lahko imeli vzorec 30 naključno izbranih prispevkov, zato 

smo v tem primeru analizirali vse prispevke. Podkategorije z manjšim številom prispevkov so 

namreč pogostokrat delovale le neko krajše obdobje, zato tu nismo upoštevali časovne 

spremenljivke. Analizirali smo vse prispevke in si s tem zagotovili dovolj velik vzorec.   

Analiza spletnega medija je potekala na več ravneh: najprej smo identificirali 

konvergenčne ali samostojne video prispevke, dolžino besedila ter postavitev in dolžino videa, 

nato pa pogostost ponavljanja informacij v besedilu in video formatu ter vlogo besedila. V 

drugem delu analize smo opazovali žanrske strukture, in sicer nas je zanimalo, v kolikšni meri 

se žanri, uporabljeni na spletnem mediju Vest.si, razlikujejo od ustaljenih televizijskih žanrov. 
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S pomočjo žanrske analize smo poskušali ugotoviti podobnosti in razlike spletnega medija s 

spletno televizijo. V analizo smo zajeli iste prispevke kot pri medijski, s to razliko, da smo 

tokrat analizirali le pripete video posnetke, samemu besedilu in ostalim medijskim formatom v 

prispevku nismo namenjali pozornosti.  

 

5.2 Medijska analiza medija Vest.si 

5.2.1 Analiza prispevkov 

5.2.1.1 Značilnosti video prispevkov  

Po pregledu medija smo ugotovili, da so na Vesti uporabljali dva načina sporočanja z video 

formati. Prvi je v obliki konvergenčnega novinarskega prispevka, v katerem novinar zgodbo 

pripoveduje z združevanjem teksta in videa. O kombiniranju besedila in video formata govori v 

intervjuju4 iz leta 2007 tudi vodja BBC News Interactive Pete Clifton (v Thurman in Lupton 

2008, 445). Pravi, da mora biti video na spletu integriran z besedilom in osredotočen le na en 

moment, mora torej dopolniti napisano zgodbo, ne pa ponovno sporočati istih informacij. V 

tem primeru predstavlja video predvsem neko obogatitev besedila, torej ima video vlogo neke 

dodane vrednosti. Drugi način se od konvergenčnega prispevka razlikuje v tem, da video 

nastopa v samostojni entiteti. Video tako ni opremljen z daljšim besedilom, ampak je 

novinarskemu prispevku dodan le kratek tekstovni uvod oz. napovednik. 

Pri večini rubrik spletnega medija Vest.si se nahajajo predvsem samostojni video prispevki.  

Tako se v rubrikah politika, družba in zabava ter v vseh njihovih podkategorijah (Slovenija, 

svet, zdravje, šport, znanost, seks in finte) največkrat pojavlja video zgolj s kratkim uvodom. V 

kulturni rubriki, kjer sta podkategoriji film in glasba, imajo določeni prispevki poleg videa tudi 

malo daljše besedilo, ki pa ga zaradi same dolžine ne moremo več obravnavati kot napovednik. 

V rubrikah projekti, kjer je aktivna le ena podkategorija predavanja, in oddaje se prav tako ob 

videu pojavljajo daljša besedila. Pri podkategoriji predavanja so video posnetki celotnega 

predavanja opremljeni s kratko razlago o tematiki predavanja in osnovnimi informacijami 

predavatelja. V rubriki oddaje imata ob videu daljše besedilo le oddaji Kinotožje in Takle 

mamo. Pri tej rubriki so objavljeni prispevki, ki so narejeni na način televizijske oddaje, zato je 

zanimivo, da so ravno ti opremljeni z besedilom. Iz tega lahko zaključimo, da o konvergenčnih 

prispevkih govorimo le, kadar imamo v mislih prispevke objavljene v kulturni rubriki ali pa v 

podkategorijah Kinotožje in Takle mamo. Znotraj konvergenčnih prispevkov najbolj izstopajo 

                                                 
4 Neil Thurman in Ben Lupton sta leta 2007 naredila številne poglobljene intervjuje z različnimi britanskimi uredniki 
ali vodji medijske organizacije na temo multimedijskega upovedovanja v britanskih spletnih medijih.   
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športni prispevki o nogometu. Ti so opremljeni z daljšim besedilom (analizo tekme) in z video 

posnetkom oz. posnetki najzanimivejših trenutkov tekme, največkrat golov. Ti prispevki so 

primer konvergenčnega prispevka, pri katerih sta besedilo in video združena tako, da ju 

uporabnik lahko dojema enotno.   

 

V analizo je bilo vključenih 333 prispevkov (glej Tabelo 5.1). 

Tabela 5.1: Skupno število konvergenčnih in samostojnih prispevkov 

 

Analizirana rubrika Konvergenčni prispevek Samostojni prispevek 

politika 4 26 
družba 6 24 
kultura 18 12 
zabava 2 13 
mnenja 0 30 
projekti 10 0 

Analizirana oddaja  

Vesti na Vesti 0 30 
Takle mamo 29 1 

Kinotožje 22 8 
SOK 0 30 

Švic mikrofona 0 30 
Denis Pokora 1 14 

Osma sila 0 13 
Debilde 0 10 

Skupaj 92 241 

 

5.2.1.2 Položaj in vloga besedila  

Pri ustvarjanju zgodb z vpletanjem videa v besedilo je potrebno poudariti, da se pogostokrat 

zgodi, da se iste informacije ponovijo v različnih formatih. Tematsko ponavljanje med 

različnimi formati ima svoje prednosti in slabosti. Tako uporabniki, ki ne pogledajo video 

posnetka, niso prikrajšani za informacijo posredovano v njem. Na drugi strani pa lahko takšno 

ponavljanje uporabnika dolgočasi. Vprašanje, ki se ob tem poraja, je, ali je novinar v video 

posnetku mogoče namenoma ponovil iste informacije, in sicer zato, da je avdiovizualni zapis 

potrdil pisne informacije iz prispevka. Na podlagi prebrane literature in že prej omenjene 

izjave Peta Cliftona glede integracije videa z besedilom menimo, da se zgodba najbolj celovito 

ustvari takrat, ko informacije med posameznimi formati niso ponovljene. Tako video 



 23

predstavlja neko dodano vrednost in novinar doseže, da informacije predstavi na drugačen, bolj 

kreativen in manj statičen način.  

Zgoraj smo že ugotovili, da so konvergenčni prispevki le tisti, ki jih najdemo v kulturni 

rubriki ali pa v podkategorijah Kinotožje in Takle mamo, zato bomo samo pri teh pogledali, ali 

se informacije v različnih formatih ponavljajo. V končno analizo so tako bili vključeni le 

konvergenčni prispevki, in sicer 90 prispevkov (glej Tabelo 5.2).  

Pri oddaji Takle mamo so prispevki vedno ustvarjeni tako, da je pod video posnetkom še 

transkript celotne oddaje. V tem primeru so informacije v videu identične tistim v besedilu. 

Izjema je zadnjih dvanajst objavljenih prispevkov. Ti niso posneti kot oddaje Takle mamo, 

temveč gre za prispevke, ki aktualno politično-gospodarske teme predstavijo z besedilom in 

videom, ki ni produkcija Vesti. Zanje velja, da se informacija ne ponovi v različnih formatih.  

Pri oddajah Kinotožje in prispevkih objavljenih v kulturni rubriki se informacije v različnih 

formatih ne ponavljajo dobesedno. Očitno je, da je video pomembnejši del prispevka, saj so v 

besedilu ponavadi posredovane le osnovne informacije. Pri oddajah Kinotožje, ki govorijo o 

filmu, pa so z besedo sporočene osnovne ali zanimive informacije o analiziranih filmih iz 

videa.       

 

Tabela 5.2: Postavitev videa znotraj konvergenčnega prispevka in ponavljanje informacij med 
posameznimi formati  

 

 
Postavitev videa Ponavljanje informacij 

Na vrhu 
Na 

sredini 
Na dnu Da Ne 

Kulturna rubrika  11 9 10 2 28 
Oddaja Kinotožje  17 2 11 0 30 
Oddaja Takle mamo 21 7 2 18 12 

Skupaj 49 18 23 20 70 

 

 

V tem kontekstu se je smiselno vprašati tudi, ali so na takšen način sporočene novice 

zadovoljile potrebe vseh uporabnikov. Eni ljudje so namreč bolj vizualni in posežejo po video 

vsebinah, drugim pa bolj odgovarja pridobivanje informacij zgolj iz teksta. Zato je smiselno, 

da se uporabniku na enem mestu ponudi širok spekter ponudbe. Vedno več je tudi takšnih 

uporabnikov spletnih medijev, ki besedilo novice samo preletijo in preberejo le tisti del, ki jih 

zanima. Potrebe takšnih uporabnikov se z novico izključno v video zapisu težje zadovolji, saj 
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obstaja veliko možnosti, da takšen tip uporabnika videa ne bo pogledal do konca. Nujnost 

besedila je v intervjuju leta 2007 izpostavil tudi urednik BBC News Interactive Steve 

Herrmann (v Thurman in Lupton 2008, 446). Meni, da je besedilo vseeno temelj za spletne 

medije, saj večina uporabnikov trenutno še vedno želi besedilo. S tem, ko neko zgodbo 

sporočimo zgolj v video formatu, odvzamemo uporabniku izbiro. Zaradi zadovoljitve 

različnega spektra uporabnikov je za novinarje bolj smiselno izbrati upovedovanje s 

konvergenčnim prispevkom kot pa zgolj s samostojnim videom. S tem, ko je neka zgodba 

upovedana z besedilom in videom, pa se uporabnik tudi dlje časa zadrži na spletni strani 

nekega medija.  

 

5.2.1.3 Postavitev in dolžina videa 

Kot zadnji dejavnik pri formi konvergenčnih prispevkov nas bo zanimala postavitev videa, 

torej ali obstaja določena pozicija v tekstu, na kateri se mora video nahajati. Istočasno bomo 

analizirali ali je dolžina še vedno relativen pojem. S tema dejavnikoma bomo preučili, ali so na 

spletu že vzpostavljene rutinizirane stalne forme novinarskega videoupovedovanja.  

Za postavitev videa smo analizirali konvergenčne prispevke (glej Tabelo 5.2).  Opazili 

smo, da ni neke določene pozicije, saj se video pojavlja takoj pod naslovom, kot med 

besedilom in na dnu prispevka. Najmanjkrat se sicer pojavi med besedilom, še manj pa je takih 

prispevkov, da vsebujejo več videoposnetkov, med katere pa je vpleteno besedilo. Video se 

torej največkrat nahaja, ali takoj pod naslovom, ali pa na dnu prispevka.  

Za ugotavljanje relativnosti dolžine posnetkov smo pregledali tako konvergenčne kot tudi 

samostojne video prispevke (glej Tabelo B.2). Posebej pa smo analizirali oddaje, saj nas je pri 

njih predvsem zanimalo, ali imajo ustaljeno formo.  

Ugotovili smo, da pri novicah ni vzpostavljene rutinizirane stalne forme glede dolžine 

videa, saj prispevki vsebujejo od nekaj- do tudi več kot 50-minutnih videoposnetkov. 

Predvsem pri zadnjih objavah, ko je vedno manj zmontiranih posnetkov, se izkaže, da je 

dolžina videa še najbolj odvisna od dolžine dogodka, o katerem se poroča.  

Po analiziranju oddaj Vesti na Vesti, Švic mikrofona, SOK, Kinotožje, Denis Pokora, Takle 

mamo, Osma sila in Debilde smo ugotovili, da niti za oddaje ni enotne minutaže. Za vsako 

izmed njih so značilna nekajminutna odstopanja, za Švic mikrofona in Osma sila pa tudi do več 

kot 20-minutne razlike. Ali so imeli kakšne uredniške omejitve pri snemanju oddaj, smo 

povprašali Lukiča. Na vprašanje je odgovoril negativno in pri tem izpostavil, da so izkoristili 

prednost spleta, ki prostorsko ni omejen. Na dolžino oddaje ni vplival niti spored, kot ga 
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poznamo pri televiziji. Pred in za oddajo ni bilo ničesar, zato niso bili časovno omejeni. Prav 

tako niso bili prisiljeni doseči neke določene dolžine in posledično niso iskali niti dodajali tem. 

Kot edino oviro je izpostavil tehnično omejitev. Večina posnetkov je bila namreč posredovana 

na splet prek kanala YouTube. Slednji pa sprejme le do deset-, pogojno tudi dvanajstminutne 

posnetke. S pomočjo naše analize smo še ugotovili, da je večina oddaj res dolgih od pet do 

deset minut. Sicer so posneli tudi daljše oddaje, ki pa so bile, kot pravi Lukič, ponavadi 

objavljene s pomočjo kanala Vimeo.  

Zaključimo lahko, da zaradi časovno neomejene dolžine in nedoločene pozicije 

videoposnetka ne moremo govoriti o rutinizirani stalni formi novinarskega videoupovedovanja 

na spletu. Slednja je prepuščena novinarjevi presoji. Pri tem bi radi izpostavili, da bi bila 

omejitev pri dolžini nesmiselna, saj tako ne bi bila izkoriščena prednost spleta, ki ni omejen.  

 

5.3 Žanrska analiza medija Vest.si 

V prejšnjem delu analize smo ugotovili, da neke ustaljene forme prispevkov na spletnem 

mediju Vest.si ni mogoče zaznati, torej novinarji niso uporabljali nekih že vnaprej natančno 

določenih obrazcev, kako naj bo prispevek sestavljen, koliko naj bo dolg video in kje naj se 

nahaja. Kljub temu se bomo lotili žanrske analize, pri kateri nas bo predvsem zanimalo, ali 

obstaja kakšna podobnost s televizijskimi žanri in ali so nastali novi žanri, ki so značilni 

izključno za spletno multimedijalno novinarstvo.  

  

5.3.1 Definicija žanra in televizijskih žanrov  

Novinarski žanr izhaja iz francoske besede genre in »pomeni vrsto, kategorijo, spol« 

(McQueen in Neale v Laban 2007, 95), v novinarski terminologiji pa ga »sprejemamo kot 

uveljavljen termin za rutinizirane oblike novinarskega sporočanja« (Laban 2007, 95). Manca 

Košir (1988, 31) je žanr definirala kot »tip novinarskega diskurza, za katerega je značilna 

določena tipična forma, v kateri je upovedana določena snov (predmet), ki je tipsko 

strukturirana in izražena z zanjo tipičnimi jezikovnimi sredstvi«. Koširjeva (1988, 30) tako 

pravi, da žanri lajšajo avtorjem in naslovnikom medsebojno sporazumevanje in prepoznavo 

sveta.  

V analizi se bomo osredotočili na televizijske žanre, medtem ko časopisnim ne bomo 

namenjali pozornosti. Kot smo omenili že zgoraj, na spletnem mediju Vest.si prevladujejo 

samostojni video prispevki oz. konvergenčni prispevki, ki večinoma vsebujejo napovednike, in 

zaradi majhnega deleža besedila analiza časopisnih žanrov ni smiselna.  
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Vesna Laban (2007, 99) kot najkrajšo in najenostavnejšo obliko televizijskega novinarskega 

upovedovanja navaja televizijsko vest. Zanjo je značilno, da odgovarja na različno število 

osnovnih novinarskih vprašanj – kdo, kaj, kje, kdaj, kako in zakaj – ter da je njihovo besedilo 

neposredno prebrano s strani voditelja dnevnoinformativne oddaje ter vizualizirano z gibljivo 

sliko, različnimi vrstami grafike ali s kombinacijo obeh možnosti. V primeru aktualnih 

dogodkov, pravi Labanova, lahko voditelj vest izjemoma v celoti prebere v kamero brez 

kakršnih koli vizualnih podob. Gledalci so o poteku dogajanja preteklih dogodkov bolj 

natančno obveščeni skozi televizijsko poročilo. Slednje je zgrajeno po kronološkem ali 

pomembnostnem vrstnem redu in poveže dejstva v dogajalski lok, s katerim novinar doseže 

celovito gledalčevo informiranost o dogodku. Sestavljeno je iz voditeljeve brane napovedi in 

branega besedila novinarja, ki je podkrepljeno z vizualnimi podobami in/ali prekinjeno s 

tonskimi izjavami sogovornikov. Voditelj dnevnoinformativne oddaje poročilu lahko doda še 

odpoved. Labanova še izpostavlja, da je to vnaprej pripravljeno televizijsko novinarsko 

besedilo informativne zvrsti in zato ne sme vsebovati komentarjev, mnenj in stališč novinarja. 

Interpretativne prvine so dovoljene v televizijskem poročilu s komentarjem, v katerem je 

novinarjev komentar nedvoumno ločen. Novinar s televizijskim preglednim prispevkom 

gledalcem poglobljeno prikaže dogajanje, se dotakne ozadja, vzrokov kot tudi posledic 

dogodka in predstavi alternativne poglede. Tako vključi analitičen pogled dogajanja s 

komentarjem ali pa le kronološko niza posamezne dogodke in/ali mnenja o neki temi ter 

zaključi s svojim komentarjem. Novinarjeva opažanja in izkušnje so dovoljena tudi v 

televizijski reportaži. Za ta žanr je značilno, da novinar z opisovanjem poroča o aktualnih 

dogodkih ali razmerah in vzdušju med ljudmi, ki so se dogodka udeležili. S televizijsko zgodbo 

novinar gledalcu predstavlja življenjske zgodbe, drugačne življenjske stile, ljudi, družine, kraje 

ter vizualno in verbalno poudarja občutke in čustva. Trije žanri, v katerih so v ospredju 

sogovorniki in ne toliko novinar, pa so televizijska izjava, televizijska anketa in televizijski 

intervju. Izjava, odlomek odgovora sogovornika na novinarjevo vprašanje, je lahko del 

televizijskega poročila ali pa kot samostojni žanr, ki sledi vesti ali napovedi/odpovedi 

televizijskega besedila. Pri anketi so nanizani izseki odgovorov anketirancev, ki so redkokdaj 

identificirani z imenom in priimkom, medtem ko je intervju pogovor med novinarjem in 

intervjuvancem (Laban 2007, 99–149).  
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5.3.2 Analiza in primerjava s televizijskimi žanri  

Pri žanrski analizi smo preučevali iste prispevke kot pri medijski, in sicer analizirali smo 

njihove pripete video posnetke. Najprej smo analizirali novice v rubrikah politika, družba in 

kultura ter njihovih podrubrikah Slovenija, svet, zdravje, šport, znanost, film in glasba. 

Ugotovili smo, da nobenega video posnetka ne moremo uvrstiti v žanrske kategorije, kot jih je 

postavila Vesna Laban. Ključni element, ki manjka, je voditelj in njegova napoved oz. odpoved 

prispevka. Labanova je v definicijo nekaterih žanrov vključila tudi pojav novinarja. Slednjega 

pri Vestinih videih ni, saj je novinar vedno tudi snemalec, zato se v videu lahko pojavi le z 

glasom.  

Največ posnetkov je narejenih tako, da so posnete razne tiskovne konference, izjave za 

javnost, seje in okrogle mize ali pa so predstavljeni vsaj izseki iz prej naštetih dogodkov. Teh 

video posnetkov ne moremo uvrstiti niti v kategorijo televizijske reportaže niti zgodbe, kot tudi 

ne v kategorijo televizijskega poročila. So enostavno posnetek dogodka in zaradi odsotnosti 

montaže ter novinarjeve naracije ne ustrezajo nobeni definiciji žanrov po Labanovi. Najbližje 

so še žanru poročila.  

Kljub temu pa mnogo video posnetkov vsebuje formo izjave, torej sogovornikov odgovor 

na novinarjevo vprašanje. Ti posnetki odstopajo od Labanove definicije v smislu, da niso del 

televizijskega poročila oz. ne sledijo vesti ali napovedi/odpovedi televizijskega besedila. So 

namreč samostojni prispevki in niso vključeni v informativne oddaje, kjer bi jih lahko 

napovedal voditelj. Narejenih je tudi kar nekaj intervjujev, tako z glasbeniki in drugimi 

osebami dejavnimi v kulturi, kot tudi s športniki in politiki. V središču so sicer intervjuvanci, 

saj se novinar zaradi istočasne vloge snemalca redkokdaj pojavi v kadru5. Novinar namreč s 

kamero zabeleži dogodek in ga obogati z izjavami udeležencev ali organizatorjev. S tem, kot 

definira žanr televizijske reportaže Labanova, poroča o aktualnih dogodkih ali razmerah in 

vzdušju med ljudmi, ki so se dogodka udeležili. Prav tako je možno opaziti podobnosti s 

televizijsko zgodbo, saj z nekaterimi posnetki novinar gledalcu predstavi življenjske zgodbe, 

predvsem pa drugačne življenjske stile, a ne namenja tolikšne pozornosti občutkom in 

čustvom. Slednje naj bi po definiciji Labanove zgodba morala doseči. Televizijskega 

preglednega prispevka in poročila ni mogoče zaslediti, nekoliko redkejša pa je tudi televizijska 

                                                 
5 Tako lahko izpostavimo dva intervjuja – intervju z Jernejem Vrtovcem, kjer novinar ne nastopi niti s pojavo niti z 
glasom. Novinarjeva vprašanja so namreč grafično prikazana. Pri intervjuju z diplomantko kulturologije Bojano 
Rudovič Žvanut pa takoj na začetku novinar posname tudi svoj obraz in nato v nadaljevanju nastopa le še z glasom. V 
rubrikah družba in kultura je nekaj posnetkov, ki najbolj spominjajo na televizijsko reportažo. Tu imamo v mislih 
predvsem razne posnetke s koncertov in drugih družbenih dogodkov itd. 
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anketa. Prav tako ni možno zaslediti televizijske vesti, katero običajno voditelj prebere v 

kamero.  

 

Zaključimo lahko, da o točnih ujemanjih z definicijami, kot jih je za televizijske žanre 

postavila Vesna Laban, ne moremo govoriti. Najdene so bile podobnosti s slednjimi 

televizijskimi žanri: izjava, intervju, reportaža in zgodba.  

 

Pri analiziranju oddaj smo se najbolj osredotočili na oddaji Vesti na Vesti in Takle mamo. Obe 

sta namreč narejeni na način informativnih oddaj. Preostale oddaje6 so tip pogovornih oddaj, 

izjema je le Kinotožje. To je oddaja o filmu, v kateri voditelj poleg informacij poda tudi 

njegovo recenzijo filma.  

Oddaja Vesti na Vesti je tedenska informativna oddaja, ki je bila na sporedu vsak petkov 

večer oz. to je bil termin objave, za ogled pa je bila dostopna tudi kasneje. Zanjo je značilno, 

da je voditelj prebral vest v kamero, pri čemer besedilo ni bilo opremljeno z gibljivo sliko ali 

drugačno grafiko, in napovedal prispevke, največkrat izjave. V studiu so se mu občasno 

pridružili tudi novinarji, ki pa so prebrali vest v kamero in/ali napovedali prispevek. Voditelj je 

med samo oddajo komuniciral s snemalcem ali s katero drugo osebo za kamero ter mnogokrat 

prebral vesti na ironičen ali humoren način. S tem je izražal svoje mnenje in stališče. 

Interpretativno branje vesti je značilno tudi za oddajo Takle mamo. Tu je voditeljica v kamero 

prebrala vesti mednarodne tematike, brano besedilo pa je bilo, za razliko od oddaje Vesti na 

Vesti, vizualno opremljeno. Za to oddajo so bili uporabljeni prispevki iz tujih virov, največkrat 

izjave. Oddajama je skupno še to, da sta opremljeni z uvodno špico.  

 

Iz zgoraj opravljene analize lahko zaključimo, da ni veliko ujemanja z definicijami 

televizijskih žanrov, kot jih je zastavila Vesna Laban. Menimo, da bi bilo popolno sledenje 

televizijskim žanrom za spletne medije dokaj nesmiselno, saj slednji zaradi narave spleta 

delujejo drugače kot televizija. Spletni medij Vest.si se je namreč osredotočil na poročanje z 

video formatom in sledenje televizijskim žanrom bi ga vezalo na pripravljanje prispevkov za 

informativne oddaje.  

 

                                                 
6 Oddaje Švic mikrofona, SOK, Kinotožje, Denis Pokora, As ti tut vn padu in Osma sila ter Debilde so tematske 
oddaje, za katere pa nismo našli ustrezne definicije pri Vesni Laban. Izpostavimo lahko le, da smo pri analiziranju 
oddaj SOK in Švic mikrofona našli formo televizijske izjave. 
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Poleg tega, da spletni medij Vest.si ni sledil ustaljenim formam televizijskih žanrov, obstajajo 

tudi druga dejstva, ki potrjujejo našo tezo, da pri njem ne gre za primer spletne televizije7. 

Video vsebine na Vesti se niso predvajale v kontinuiranih in skrbno urejenih, asimetričnih 

vsebinskih blokih, torej se niso predvajale v obliki televizijskega programa. Obstoj programa 

pa je nujen in neizogiben del televizije. Uporabniki medija Vest.si so morali sami poiskati 

prispevke in niso bili prepuščeni vratarjem, tako kot so gledalci televizije, ki prejemajo vsebino 

v zapakirani obliki. Izbirali so med partikularnimi individualnimi videoposnetki. Ker ti niso 

bili del programa, uporabniki niso bili podvrženi odvisnosti od časa. Zaradi tega zaključujemo 

s trditvijo, da spletni medij Vest.si ni primer spletne televizije. Edini skupni lastnosti spletnega 

medija Vest.si in naše definicije spletne televizije sta predvajanje preko spleta in videoformat.    

 

 

                                                 
7 Pri argumentaciji se naslanjamo na definicijo spletne televizijo in video vsebine na spletu. Oba pojma smo definirali 
v četrtem poglavju Medij Vest.si kot primer multimedijalne organizacije na spletu v Sloveniji  
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6 Zaključek  

 

Ugotovili smo, da so tehnološke inovacije pomembno vplivale na novinarsko panogo. S 

spletom je tako družba dobila virtualni javni prostor in nov komunikacijski kanal, ki omogoča 

raznovrstne možnosti. Prostor, ki je dovolj velik za vse ideje, vsebine in informacije, saj gre za 

prostor brez omejitev. Kompleksni krogotok sprememb in odzivov na razvoj spleta je vplival 

na transformacijo novinarstva, in sicer pojav spletne logike je povzročil rahljanje 

tradicionalnega novinarstva in na drugi strani začetek spletnega novinarstva, katerega mnogi 

avtorji danes vidijo kot četrto vrsto novinarstva.  

Poleg oblikovanja nove vrste novinarstva ima tehnološki napredek posledice tudi na 

novinarjevo vlogo v družbi in na njegovo delo. Nastalo je razlikovanje med »pravimi« in 

»nepravimi« novinarji. Za slednje veljajo spletni novinarji, saj jih novinarji klasičnih medijev 

vidijo kot urejevalce in posredovalce ter ne kot ustvarjalce novic. Spletna produkcija je 

povečala pritisk na novinarje, da opravljajo večje število opravil in pripovedujejo novice v 

različnih medijskih formatih. Zaradi večopravilnosti imamo tako v eni osebi združene 

novinarja, video snemalca, tonskega in montažnega mojstra. Splet s svojimi skoraj 

neomejenimi tehničnimi možnostmi omogoča drugačen način pripovedovanja novic – 

združevanje pisane besede z (ne)gibljivimi podobami in zvokom – in ponuja več vrst virov. 

Kot pravi Kawamoto, zaradi manj omejitev lahko novinarji poudarijo širino in globino zgodbe 

ter pripovedujejo na bolj dinamičen način (Kawamoto v Oblak Črnič 2007, 43). Tako so 

ustvarjali novice na spletnem mediju Vest.si, kjer so izkoristili tehnološki potencial 

komuniciranja na spletu. Kot osnovni format za poročanje jim je služil video format, zato so 

najbolj izkoristili multimedijalnost. Vendar moramo priznati, da niso zanemarili niti 

interaktivnosti niti hipertekstovnosti.  

Z analizo smo ugotovili, da v večini prispevkov video nastopa v samostojni entiteti s 

kratkim napovednikom. Konvergenčne prispevke, za katere je značilno prepletanje besedila z 

video formatom, smo našli le v kulturnih rubrikah, oddajah o filmu Kinotožje  in 

zunanjepolitičnih oddajah Takle mamo. Besedilu niso namenjali veliko pozornosti, zato so se v 

različnih formatih informacije mnogokrat ponavljale oziroma jim je besedilo služilo za 

sporočanje le osnovnih informacij, poglobljena zgodba pa je bila predstavljena z video 

formatom. Menimo, da je bilo premalo uporabe besedila in prevelika osredotočenost na video 

formate. Zgolj nizanje video vsebin namreč ne bo zadovoljilo vseh uporabnikov. Potrebe 
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uporabnikov, ki želijo besedilo, s samostojnim prispevkom težje zadovoljimo, saj obstaja 

možnost, da takšni tipi uporabnikov videa ne bodo pogledali do konca.  

Vestino nezapisano pravilo, da morajo s kamero zabeležiti svet okoli sebe, je privedlo do 

tega, da je ponujala posnetke tudi manj dinamičnih dogodkov, kot so bile novinarske 

konference, seje in okrogle mize. Slednje je težje zanimivo predstaviti v video formatu, še 

posebej, če je, tako kot je bilo na Vesti, montaže malo prisotne. Menimo namreč, da video ni 

nad besedilom po sporočilni vrednosti in ga ne moremo vedno razumeti kot obogatitev 

besedila. Vsak format ima lastne karakteristike, zato mora novinar razmisliti, kateri je najbolj 

primeren za sporočanje želenih informacij. Zaradi tega menimo, da novinarji Vesti niso vedno 

izkoristili vseh možnostih, ki jim jih ponuja multimedijalnost.  

Namen nezmontiranih posnetkov je bil prikaz obnašanja govorcev in občasno tudi kakšnih 

ponesrečenih izjav/vicev itd. S takšnimi posnetki niso želeli le prikazati več od ostalih medijev, 

temveč so želeli ironizirati izbrane dogodke. Pri poročanju so ponujali en vidik družbene 

realnosti in zanemarjali širši kontekst ter se s tem oddaljili od novinarske objektivnosti. Vest.si 

je medij, ki ni želel hipnotizirane publike, želel je publiko, ki razmišlja s svojo glavo. Zato so 

mu bile pomembnejše informacije od kakovosti posnetkov in podajanje svojega pogledala na 

družbeno realnost od sledenja tradicionalnim konvencijam novinarskega sporočanja. Vsebine 

so bile velikokrat amatersko posnete in slabše zmontirane – opazni so bili nemirni kadri, slabša 

kakovost zvoka itd.– ter polne ironije, zato bi lahko trdili, da so se Vestine vsebine oddaljile od 

novinarskih konvencij snemanja in že mejile na dokumentarne vsebine.   

Na Vesti so poleg tehnoloških potencialov komuniciranja izkoristili tudi prostorsko 

neomejenost spleta. Posnetki in oddaje niso imeli določene dolžine, saj je bilo pri produkciji 

edino vodilo ustvarjanje kakovostne vsebine, za dolžino prispevka pa je kot edino merilo 

veljala količina materiala za določeni prispevek. Kot ni bilo omejitev pri dolžini prispevkov, 

postavitvi videoposnetka, izbiri dogodkov in načinu poročanja tako ni bilo niti stroge uredniške 

politike. Torej na Vesti ni nekih ustaljenih form in na podlagi naše raziskave, ki zaradi 

vključenosti le enega spletnega medija in ozke prizme raziskovalnega vprašanja sicer ne 

dopušča posplošitev, menimo, da so spletni žanri še v procesu izoblikovanja.  

V teoretičnem delu diplomske naloge smo spletno televizijo razumeli kot obliko uvajanja 

multimedijalnosti. Spletno televizijo smo definirali kot »video vsebino, ki se v kontinuiranih in 

skrbno urejenih, asimetričnih vsebinskih blokih v obliki televizijskega programa predvaja 

(izključno) prek spleta« (Semenič 2010, 22–23). S pomočjo žanrske analize in poglobljenim 

intervjujem smo želeli ugotoviti, ali je možno spletni medij zaradi njegove osredotočenosti na 

videoupovedovanje razumeti kot spletno televizijo. Z žanrsko analizo smo ugotovili določene 
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podobnosti s televizijskimi žanri (kot jih je definirala Vesna Laban). Z upoštevanjem dejstva, 

da so imeli na Vesti pri ustvarjanju novinarji proste roke, niso imeli uredniške politike, ki bi 

jim zapovedovala rutinizirano obliko novinarskega sporočanja, in da niso imeli omejitev pri 

izbiri dogodkov, te podobnosti s televizijo pripisujemo nezavednemu sledenju televizijskim 

žanrom. Novinarji na Vesti so bili vsakodnevno obkroženi s televizijskimi žanri in zaradi tega 

so jim postali privzgojeni ter so jim pri ustvarjanju lastnih prispevkov sledili nezavedno. Video 

prispevki na Vest.si se niso predvajali kontinuirano, ob sebi so vsebovali tudi besedilo in 

uporabniki so tok gledanja lahko zaustavili kadarkoli, posnetek zavrteli naprej ali nazaj. Poleg 

tega je uporabnikova aktivnost višja v primerjavi z gledalci televizije, saj niso prepuščeni 

selekciji nekih vratarjev, temveč morajo sami poiskati prispevke. Zaradi tega trdimo, da Vest.si 

ni primer spletne televizije, temveč je spletni medij, za katerega je zaradi njegove 

osredotočenosti na videoupovedovanje značilno multimedijalno novinarstvo. Kot edino skupno 

točko s spletno televizijo bi izpostavili ustvarjanje video vsebin za splet.  

Medij Vest.si bi označila kot svetlo točko med spletnimi mediji. Zanje velja, predvsem, ko 

govorimo o spletnem novinarstvu v tradicionalnih medijskih hišah, da »zaradi monotonosti in 

mehanizacije dela v ločenih uredniških oddelkih od ostalih delov medijske hiše spominjajo na 

'tovarne novic'« (Bantz v Vobič 2011, 38). Spletni novinarji večinoma ne zapuščajo pisarne, 

ampak le objavljajo na splet časopisne vsebine, sestavljajo novice s preoblikovanjem novic iz 

drugih medijev ter domačih in tujih tiskovnih agencij. Zaradi zahtev po stalni in hitri produkciji 

spletnih novic ter nenehne prisotnosti v uredništvu novinarji izgubljajo svojo avtonomijo, 

njihovi prispevki pa so manj izvirni. Na Vesti tako imenovanega »novinarstva iz druge roke« 

niso imeli. Novinarji so se sami udeleževali dogodkov, o katerih so poročali (izjema so 

zunanjepolitične teme). Zaradi tega se od zgodb niso počutili odtujeni in so ponujali izvirne 

novice.  

»Ne bom skromen, ampak Vest.si je spremenila medijsko pokrajino v Sloveniji. Velike 

medijske hiše sledijo temu, kar delamo, in nas kopirajo« (Sever v Vobič 2008, 48). Kljub 

Severjevi izjavi, menim, da je spletni medij Vest.si s svojimi nedefiniranimi formami dokaz 

Dahlgrenove izjave, da imamo »obrise še nepopolnega, občasno celo protislovnega, portreta 

klasičnega novinarstva v tranziciji« (Dahlgren 1996, 62).  
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Prilogi  

 

Priloga A: Poglobljen intervju z Lukom Lukičem  

 
1. Ko ste se odločali, da boste neko temo oz. dogodek pokrivali, ali ste pri tem razmišljali, 

če je ta zgodba sploh primerna za video upovedovanje? Torej ali je možno s kamero 

tisti dogodek zanimivo zabeležiti ali ga je lažje sporočiti le v tekstovni obliki? Tu mislim 

predvsem na snemanje ne toliko dinamičnih zadev, kot so razne novinarske konference 

in seje.  

Celotni projekt Vest.si je začel in potem tudi temeljil na video upovedovanju, zato se je redko 

kdaj zgodilo, da se je delalo le besedilo. Izjema so bili le komentarji. Ta osredotočenost na 

zgolj video format pa se je na koncu izkazala za dvorezni meč. Torej ob ustanovitvi Vesti.si je 

bil na slovenskem spletu video nekaj novega. Vendar pa ljudem ni bil zanimiv le zaradi tega. K 

njegovi popularnosti je veliko doprineslo tudi to, da smo po končani novinarski konferenci s 

kamero ujeli akterje z novinarske konference v drugačni vlogi – na primer, ko so povedali 

kakšen vic itd. Gledalci so tako prejeli drugačno obliko, kot so jo bili navajeni s televizije, kjer 

jim ponujajo povzetek konference z izjavami. Vendar je imelo takšno poročanje kratkotrajni 

rok. Sčasoma so se ljudje naveličali gledati celotno konferenco, katere so nenazadnje ponavadi 

dolgočasne. Postale so jim nezanimive. Torej na Vesti je bilo vse, pa naj bo to novinarska 

konferenca, intervju ali reportaža, primarno vezano na video. Bilo je le neko vmesno obdobje, 

ko se je na Vesti študiralo ali bi začeli objavljati le tekstovne izdelke. Po zaključeni evforiji 

videa so bili bolj kot videi brani komentarji, ki pa edini niso bili upovedani v video obliki. 

Načeloma se ni razmišljalo ali je dogodek primeren za video ali ne. In menim, da se tudi danes 

v slovenskih medijih ne.  

 

2. Pri analizi spletnega medija Vest.si sem opazila, da ste se osredotočili res na 

videoposnetke, samo besedilo vam je ponavadi služilo le kot nekakšen napovednik. 

Nekateri prispevki pa vendarle imajo malo več besedila. Zanima me koliko 

novinarskega dela ste vložili v samo besedilo?  

Malo besedila ob videoposnetkih je bilo bolj kot ne stvar pragmatizma. Takrat smo namreč 

delali z zelo »primitivno opremo« in zaradi tega smo imeli dolgotrajni postopek urejanja videa 

– od kopiranja videa na računalnik, konvertiranja, montiranja, izvoza in ponovno konvertiranja 

v format, ki ga podpira kanal youtube, ter ustvarjanja primerne slike za novico itd. V tej točki 
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enostavno nismo več imeli ne volje ne želje pisati besedila. Poleg tega tudi nekateri zaposleni 

niso imeli želje pisati besedila, kot način izražanja jim je bilo bližje video upovedovanje.  

 

3. Je bil mogoče ta pragmatizem tudi vzrok za kakšno kopiranje besedila iz raznih PR 

člankov, drugih medijev itd.? 

Ja, bilo je tudi nekaj kopiranja.  

 

4. Torej, če pravilno razumem, ste novinarji posnetke sami montirali v studiu? 

Ja, seveda. Vedno, ko si prišel s terena si potem še sam montiral. Res redko kdaj se je zgodilo, 

da je nekdo prosil nekoga drugega za montažo.  

 

5. Torej posnetke ste novinarji sami montirali v studiu. Kako ste se pa lotili pokrivanja 

dogodkov? Ali ste na teren odšli sami opremljeni s kamero ali sta odšla novinar in 

snemalec skupaj?  

Na teren smo odhajali sami, tako da smo bili novinarji in samostojni snemalci hkrati. Na 

začetku smo na teren odhajali z eno ročno kamero. Sčasoma smo se naučili zminimalizirati 

tresljaje - na začetku smo roko podložili, sčasoma smo se pa naučili »trikov« snemanja in 

postavili kamero na mizo, poiskali kader itd. Večinoma je bila improvizacija in to je imelo nek 

šarm.  

 

6. Vidiš kakšen problem v takšnem novinarskem pristopu?  

Vsekakor. Medtem ko sem razmišljal, ali se mi kamera trese, ali imam dober kader, ali se mi 

blešči zaradi sonca, ali je zvok dober itd, torej o zadevah, ki jih načeloma opravijo snemalci in 

tonci, nisem imel časa oz. sem težko poslušal sogovornika. Zaradi tega se mi je velikokrat 

zgodilo, da sem osebo vprašal isto stvar, katero je 12 sekund nazaj podrobno razložil. In 

seveda, takšni trenutki so bili »smešni«, niso bili prijetni. Zaradi te dvojne vloge, novinarja in 

snemalca hkrati, se mi je dostikrat zgodilo, da sem šele ob montiranju ugotovil, da bi osebo 

lahko prekinili in ji postavili dodatno podvprašanje. Problem je bil, da zato ker je bil video 

nosilni, smo se začeli, predvsem potem kasneje, ko je prišel HD, obremenjevati z obliko in ne 

več toliko z vsebino.  

 

7. Med prebiranjem literature za diplomo sem prebrala veliko odpora starejših novinarjev 

do uvajanja novega trenda, da novinarji sami snemajo in po možnosti celo montirajo 
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posnetke. Kakšno je vaše mnenje glede tega? Ali ste čutili kakšen pritisk oz. odpor, da 

morate opravljati več stvari hkrati?  

Ne, mi nismo čutili nobenega odpora. Nasprotno, nami se je to zdelo samoumevno. Odpor 

imajo sedaj novinarji s televizije, kateri so navajeni, da jih na terenu vedno spremlja snemalec. 

Če bi bil pa njihov prvi stik z novinarskim delom, takšen kot je bil naš, torej da si dobil 

kamero, pa bi jim bilo gotovo nerodno nekoga prosit za snemanje. To je popolnoma odvisno, 

kako so ljudje navajeni.   

 

8. Ali ste imeli pri ustvarjanju prispevkov kakšna uredniška pravila? 

Ne, mi smo imeli proste roke glede dolžine prispevka, postavitve videa in besedila. Nikoli 

nikdar se ni reklo to tako posnemi. Občasno se je pogovorilo o kakšnem vsebinskem vprašanju 

– v smislu: Daj malo vprašaj o tem in tem.  

 

9. Zanima me tvoje mnenje, ali je možnost uspeha novinarskega upovedovanja zgolj v 

video formatih ali moramo video razumeti kot dodano vrednost, kot obogatitev 

(suhoparnega) teksta?  

Po mojem mnenju so slovenski mediji polni suhoparnih besedil in v tem primeru je video 

vsekakor obogatitev. Vendar video je nenazadnje le slika, že zvok je zaradi usmerjenih 

mikrofonov drugačen kot je na samem dogodku. Video ne more zajeti totalitet vseh čustev 

(npr. ali te zebe, ne zajame vonja itd.). Po mojem mnenju zaradi tega video ni nad tekstom po 

sporočilni vrednosti. Za določene dogodke je bolj primeren, za druge pa ne. Velikokrat je celo 

najboljša kombinacija besedila in videa. Takrat ti video ponavadi služi kot empirični dokaz, s 

katerim se novinar izogne senci dvoma o resničnosti. Je pa video res format, ki ti omogoča 

veliko igranja in kreativnosti pri sporočanju, predvsem pri kombiniranju video in avdio 

formatov. Vendar pa se na žalost tega zaveda zelo malo ljudi. Torej, ali je video popestritev 

besedila ali ne, je pa popolnoma odvisno od dogodka. Na primer, na Vesti.si sem imel rubriko, 

kjer sem analiziral nogometne tekme. Tu sem uporabil video posnetke za prikaz odločilnih 

trenutkov, medtem ko sem analizo tekme in razlago napak najbolje sporočil skozi besedilo. 

Neko napako branilca lahko prikažeš v video posnetku, vendar, če gledalec nogometa ne pozna 

dovolj, da bi to napako zaznal, je to popolnoma nesmiselno. Video namreč ne more 

nadomestiti analize. Najbolj žalostno se mi pa zdi, da je pri nas video obtičal v nekem 

»srednjem veku«. Te forme, ki so se vzpostavile z Vestjo, uporabljajo danes še vsi 

videoreportažniki. In menim, da bodo ostale še nekaj časa, tako kot so še danes aktualni žanri, 

ki jih je postavila Manca Košir leta 1988.    
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10. Sam si lepo zaključil z omembo žanrov, ki jih je definirala Manca Košir. Omenil si že, 

da niste imeli uredniških omejitev pri dolžini video posnetkov in besedila. Koliko ste se 

pa držali okvirov nekega žanra?  

Ja, meni osebno se zdi grozno, da se še vedno držimo žanrskih okvirov, ki jih je postavila 

Manca Košir leta 1988. Od takrat se je zgodil internet, razpad Jugoslavije, zgodila se je kriza, 

Slovenija na svetovnem nogometnem prvenstvu itd. Zgodila se je cela kronika stoletja. In mi se 

še vedno držimo teh definicij žanrov. Vendar za medij Vest.si ne bi rekel, da smo se morali 

držati teh žanrov, nihče ni nikoli govoril o takšnem in drugačnem žanru. Tu se je namreč res 

veliko dogajalo spontano. Žanrskih smernic smo se sicer držali, ker si nenazadnje obkrožen z 

vsemi temi žanri, so ti privzgojeni. In posledično se ti ta forma vcepi kot nekaj normalnega in 

nezavedno slediš žanru. Meni se to niti ne zdi tako slabo. Če se greš neko anarhijo, lahko hitro 

izpade grozno, ljudje zaradi pomanjkanja sistema ne razumejo oz. ne želijo gledati. Smo pa 

imeli tudi par zadev, ki so bile »izvenžanrsko« narejene – na primer serija prispevkov Najboljši 

sosed, ki so bili reklama za Mercator, zaigrani skeči v oddaji Vesti na Vesti, ki so tudi bili 

komercialno obarvani, in oddaja As ti tut vn padu. Na podlagi žanrov smo imeli postavljene 

neke smernice, ampak naše vodilo pa je bilo zabeležiti svet okoli sebe na kamero.  

 

11. Ali je možno razumeti spletni medij Vesti.si kot spletno televizijo ali pa vsaj njene 

zametke. 

Televizija ima urnik, oglase in formo. Zaradi tega je bližje časopisu kot internetu. Tako na 

televiziji kot pri časopisu so omejeni s prostorom in je zato potrebno občasno še dodatno iskati 

in dodajati, drugič pa krajšati članke/prispevke. Na internetu teh ovir ni. Tu si sam omejen, 

toliko kot se sam omejiš. Če se odločiš, da boš objavil 50-minutni prispevek, si pač dovolj 

velik optimist, ker upaš, da ga bo veliko ljudi pogledalo do konca. O tem koliko je zavajajoč 

termin spletna televizija se je dobro izkazalo pri projektu Studio Delo. Oni so imeli urnik – od 

ličenja voditeljev do snemanja in montiranja – zato, da so bila poročila objavljena ob 17. uri. 

To je bil seveda absurd, ker nihče ni ob 17:00 čakal, da so bila poročila na Studio Delo 

objavljena. Na spletu namreč ni pomembno, ali je zadeva objavljena z nekaj minutnim 

zamikom, medtem ko pa bi bilo to na televiziji katastrofa. Oni so implementirali veliko 

televizijske logike – od studia, profesionalnega snemalca, ki je spremljal novinarja na terenu, 

do kakovosti prispevkov. Vendar enostavno so bili preveč obremenjeni z obliko in vmes so 

malo pozabili na vsebino. Kmalu so ugotovili, da je zadeva stroškovno prevelika, predvsem 
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glede na to, koliko gledalcev so imeli. Torej ravno ta primer je super dokaz za prvo pravilo: na 

spletu omejitev ni! Pogoj je samo eden, moraš biti zanimiv.  

 

12. Vi ste se torej zavedali, da kot spletni medij niste omejeni s prostorom? Pri produkciji 

prispevkov niste imeli nobenih omejitev glede dolžine?  

Ne, mi smo bili omejeni z materialom, ki smo ga imeli, in s kanalom youtube, ki je takrat 

sprejemal le desetminutne prispevke. Drugih omejitev ni bilo in to je bil plus. Na začetku smo 

sicer video posnetke nalagali preko kanala Vimeo, kjer pa nismo bili omejeni z dolžino. Torej 

na nek način smo imeli le tehnološko omejitev. Dejstvo je, da če je video zanimiv, in kljub 

temu, da je 15 minut dolg, ga bodo ljudje gledali, medtem ko triminutnega nezanimivega ne 

bodo gledali. Menim namreč, da se bralce na internetu malo podcenjuje. Če bo stvar dobra, ni 

važno ali je video ali 500.000 znakov dolgo besedilo, jo bodo prebrali/si ogledali. Vsa spletna 

produkcija je namreč ogromna, zato mora biti izdelek zanimiv, da ga uporabnik spleta sploh 

pogleda.   

 

13. Glede na to, da z uporabo kanala Vimea niste bili omejeni z dolžino, kako to, da ste se 

potem odločili za uporabo Youtube kanala?  

Ja, vzporedno z Youtube je obstajalo nešteto drugih servisov, kjer je bil eden boljši, drugi 

slabši. K uporabi Youtube kanala se je težilo zaradi različnih razlogov. Eden izmed njih je, da 

je bil Vimeo takrat še v »porodnih krčih« in se je zaradi tega video nalagal zelo dolgo, sam 

medij pa je zaradi tega izgubljal bralce. Poleg zanesljivosti Youtuba, je njegova največja 

prednost pred ostalimi servisi ta, da ima sama stran ogromno obiska in je zaradi tega neka 

oseba lahko naključno odkrila nek naš posnetek in tako spoznala, da v Sloveniji obstaja Vest.si. 

Ravno iz tega razloga sem sam določene prispevke opremil z angleškimi oznakami, seveda le 

ko so bili smiselni za tuje občinstvo. In ravno ta uporaba kanala Youtube je dober dokaz, da 

Vest.si ni bila obremenjena z nekimi kalupi, s katerimi je večina naših slovenskih 

tradicionalnih medijev. Mi se namreč nismo obremenjevali s strogo uporabo avtorskih vsebin, 

prav tako pa se nismo hermetično zaprli. Nenazadnje tudi internet sam hermetične zaprtosti vas 

ne prenese. Tako nam ni bilo problem uporabljati že neki obstoječi kanal, medtem ko slovenski 

mediji težijo k temu, da imajo svoj lastni player. Ti playerji so ponavadi slabši, po možnosti 

niti ne podpirajo HD posnetkov, poleg vsega pa jih je potrebno plačevati. Youtube pa je po 

mojem mnenju popolnoma dostojen in nenazadnje brezplačen. Nam tako ni bilo problem 

uporabljati Youtube in preko tega kanala objavljati lastno avtorsko delo, ki pa je lahko 

vsebovalo tudi kakšno vsebino, ki ni bila naše avtorsko delo (na primer: sam sem velikokrat iz 



 40

interneta vzel posnetke pomembnih trenutkov z nogometne tekme). Tako nam ni bilo problem 

kar je na internetu obrniti sebi v prid.  

 

14. Ko sva se pogovarjala o Studio Delo si omenil, da so vpeljali veliko televizijske logike 

in proizvajali kakovostne prispevke? Ali meniš, da so bili vaši prispevki zaradi bolj 

amaterskega snemanja manj gledani, manj zanimivi?  

Dejstvo je, da kvaliteta opreme in posledično kakovost video posnetka rasteta eksponentno. 

Ampak vseeno menim, da je kakovost videa dokaj relativen pojem. Z novinarskega vidika je 

vsekakor veliko bolj pomembna vsebina kot pa kakovost. Seveda, tako video kot avdio morata 

biti v neki »prebavljivi« kakovosti, drugače ljudje ne bodo gledali. Po zaključeni evforiji videa, 

ko video ni bilo več nekaj novega, je bilo potrebno ponuditi nekaj več – neko kakovost znotraj 

videa, bolj kakovostni video. Sočasno pa je kakovost na Vesti padala. Poleg tega so vzporedno 

takrat začele snemati tudi politične stranke, same so začele snemati svoje novinarske 

konference. Video ni bila več tržna niša. Ampak sam menim, da je bolj bistvena kakovostna 

vsebina. Ljudje bodo zaradi vsebine spregledali tudi kakšen piksel ali dva. Zaradi tega mislim, 

da razni tresljaji in slabši kadri niso vplivali na gledanost naših prispevkov.  

 

15. Za konec bi te pa rada le še vprašala, če mogoče veš ali se je medij Vest.si hotel 

uveljaviti kot spletna televizija? Ste za konkurente razumeli televizijo ali spletne 

portale?  

S konkurenco se Vest ni nikoli obremenjevala, kar je bil njen največji plus. Za konkurenco je 

razumela spletne medije, še posebej potem, ko so vsi začeli delati videe. Noben ni razumel kot 

konkurenco oddajo 24ur ali pa Odmevov in poročila na RTVS. Bi pa lahko rekel, da smo se na 

nek način smatrali kot spletna televizija. Vendar pa je največji problem, da nihče sploh ne ve 

kaj spletna televizija točno je. Mi smo delali videe, to ja je po mojem mnenju vsa podobnost s 

televizijo. V nekem obdobju pa smo imeli ambicije vzpostaviti nek kanal, ki bi ponujal prenose 

v živo. To blazno gledano ni bilo, ker tudi ni bilo blazno oglaševano. To je bilo podobno kot 

internetni radio – ob logiranju ti ponudnik določi kaj boš gledal/poslušal. Dvomim, da bo to 

sploh kdaj uspešno, ker smo v današnjem času  uporabniki navajeni, da sami izbiramo, ne pa 

da nekdo v našem imenu izbira kaj bomo gledali. Tudi televizija gre v to smer z uvajanjem 

VOD. VOD je sicer pri nas v Sloveniji zelo za časom, na satelitski obstaja gotovo že 10 let. 

Proti koncu delovanja medija smo pa tudi mi vzpostavili sodelovanje s Siolom in so si gledalci 

lahko določene naše vsebini pogledali na njihovem VOD.  
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16. Torej, če pravilno razumem, se niste želeli uveljaviti kot spletna televizija? V članku Ko 

vest obmolkne, avtorja Lenart J. Kučić, je namreč zapisana izjava glavnega urednika 

Jani Severja, da ste se v neki točki počutili kot televizija in da je bila po njegovem 

mnenju to največja napaka in vzrok za propad medija. 

Ja, to izjavo bi rad dopolnil in jo dal v kontekst. To ne pomeni, da se je naša forma prilagajala 

televizijski. Problem je bila naša prevelika obsesija z videi, medtem ko so se pa trendi na spletu 

videu začeli odmikati. Vest.si pa temu ni sledila. Drugi problem pa je bil, da smo se oddaljili 

komunikaciji z gledalci, katero smo na začetku vzdrževali z odgovarjanjem na komentarje pod 

našimi prispevki. Menim, da ne moremo govoriti o vdoru televizijske logike. Prej o želji 

postati televizija, ampak ne v vsebinskem smislu, temveč v finančnem. To pa je dandanes v 

Sloveniji nemogoče, saj je razlika v ceni oglasov na televiziji in spletu ogromna.   

 

Priloga B: Rezultati medijske analize medija Vest.si 

 

Tabela B.1: Skupno število analiziranih prispevkov in število prispevkov, ki vsebuje več kot en pripet 
video posnetek  

 

Analizirana rubrika Število prispevkov 
Prispevki z več kot enim 

posnetkom 
politika 30 7
družba 30 8
kultura 30 4
zabava 15 2
mnenja 30 0
projekti 10 0

Analizirana oddaja 

Vesti na Vesti 30 0
Takle mamo 30 0
Kinotožje 30 0
SOK 30 0
Švic mikrofona  30 0
Denis Pokora  15 0
Osma sila  13 0
Debilde  10 0

Skupaj 333 21
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Tabela B.2: Dolžina video posnetkov pripetih v vseh analiziranih prispevkih8 
 

Analizirana rubrika 
> 2 
min 

< 2 
min  

< 3 
min 

< 5 
min  

< 7 
min  

< 10 
min  

< 20 
min 

< 45 
min  

< 1 
uro 

politika 6 4 5 8 4 9 1 0 0
družba 3 8 10 8 6 1 2 0 0
kultura 1 5 3 3 9 8 2 3 0
zabava 2 5 8 14 2 1 0 0 0
mnenja 1 1 10 9 8 1 0 0 0
projekti 0 0 0 0 0 0 1 7 2

Analizirana oddaja 

Vesti na Vesti 0 0 0 1 11 18 0 0 0
Takle mamo 1 2 2 2 14 9 0 0 0
Kinotožje 0 0 4 6 19 1 0 0 0
SOK 0 2 9 12 6 1 0 0 0
Švic mikrofona  0 0 0 1 0 0 17 12 0
Denis Pokora  0 0 0 0 0 0 0 2 13
Osma sila  0 0 0 0 1 1 7 4 0
Debilde  0 5 5 0 0 0 0 0 0

Skupaj 14 32 56 64 80 50 30 28 15

 

                                                 
8 Pri prispevkih, ki so vsebovali več kot en video posnetek, smo analizirali dolžino vsakega posnetka individualno – 
zaradi tega je v rubrikah politika, družba, kultura in zabava več kot 30 analiziranih posnetkov. 


