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Primerjalna govorna in vsebinska analiza moderatorjev 

radijskega programa 

 

Ključne besede: radijski moderator, komercialna radijska postaja, retorika, radijski govor 

 

UDK: 316.772.2:808.5(043.2) 

 

Povzetek 

Predmet diplomskega dela je primerjalna analiza govornega in vsebinskega nastopa dveh 

radijskih moderatorjev (Dejana Vedlina in Denisa Avdića), ki sta zaposlena na komercialnih 

radijskih postajah (Radiu City in Radiu 1). Radio 1 je najbolj poslušan komercialni radio v 

Sloveniji, v Mariboru pa je na vrhu poslušanosti radijskih postaj Radio City. Analiza obeh 

radijskih moderatorjev zajema retoriko, predvsem sredstva prepričevanja, in posamezne 

značilnosti nastopa, govora in jezika. Na podlagi posnetkov jutranjega programa obeh 

radijskih postaj je bila opravljena vsebinska in govorna analiza, ki je v ospredje postavila 

razlike in podobnosti med obema radijskima moderatorjema. Radijska moderatorja imata 

nekaj skupnih točk, in sicer uporabljata retorična sredstva prepričevanja, humor in določene 

diskurzne označevalce. Glavni razliki sta jezik, uporabljata namreč različni mestni govorici, 

in vključevanje neprimernih besed. Pri pripravi programa imata radijska moderatorja 

različne omejitve, med katerimi najbolj izstopata ciljna skupina poslušalcev in vrsta radijske 

postaje, pri kateri sta zaposlena. Rezultati analize so lahko uporabni kot vodilo radijskim 

moderatorjem in radijskim postajam pri pripravi programa, saj so poudarjeni elementi, ki 

so pomembni za učinkovitejšo komunikacijo med poslušalci in moderatorji. 
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Comparative Speech and Content Analysis of Radio 

Program Moderators 

 

Key words: radio moderator, commercial radio station, rhetoric, radio speech 

 

UDK: 316.772.2:808.5(043.2) 

 

Summary 

The subject of the graduation thesis is the comparative analysis of speech and content of 

the performances of two radio moderators (Dejan Vedlin and Denis Avdić), both are 

employed at commercial radio stations (Radio City and Radio 1). Radio 1 is the most listened 

commercial radio in Slovenia; in Maribor, the radio with the most listeners is Radio City. The 

analysis of both radio moderators consists of rhetoric, predominantly the means of 

persuasion as well as individual performance, speech and language characteristics. A 

content and speech analysis was performed based on recordings of morning programmes 

of both radio stations; the differences and similarities between both radio moderators were 

put in the foreground. The radio moderators have a few common points - they both use 

rhetoric means of persuasion, humour and certain discourse markers. The main differences 

are found in language, they use different urban speech and include inappropriate words. 

Both radio moderators have different restrictions in preparing their programmes, most 

notably the target audience and type of radio station they are employed at. The results of 

the analysis can be useful as guideline for radio moderators and radio stations when 

preparing the programme because they highlight elements important for more effective 

communication between listeners and moderators.  
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1 Uvod 

 

Po podatkih družbe Media Pool (2018) imamo danes v Sloveniji 28 komercialnih radijskih 

postaj. V prvi polovici letošnjega leta je bila najbolj poslušana komercialna radijska postaja 

Radio 1, medtem ko se je med lokalnimi postajami najvišje uvrstil mariborski Radio City. 

Prav komercialne radijske postaje, ki se na radijskem trgu borijo za čim večje število 

poslušalcev, se soočajo s kritikami glede kakovosti programa in jezika, ki ga uporabljajo 

radijski moderatorji. V diplomskem delu smo zato s pomočjo primerjalne govorne in 

vsebinske analize obravnavali ter analizirali nastop dveh radijskih moderatorjev, ki sta 

zaposlena na komercialnih radijskih postajah, Denisa Avdića z Radia 1 in Dejana Vedlina z 

Radia City.  

 

Finančno so komercialne radijske postaje odvisne od lastnika radijske postaje in 

oglaševalcev, kar pomeni tudi večjo svobodo pri kreiranju programa (Zgrabljić Rotar, 2007). 

Golčar (2003a) meni, da se komercialne radijske postaje osredotočajo na pridobivanje 

poslušalcev in manj na samo kakovost programa. Hkrati tudi poudari, da so si programi na 

komercialnih radijskih postajah zelo podobni (Golčar, 2003a). Komercialne radijske postaje 

se ne soočajo samo s kritikami glede kakovosti programa, ampak tudi glede jezika, ki ga v 

radijskem programu uporabljajo radijski moderatorji. 

 

Z analizo jezika radijskih moderatorjev in njegovo pomembnostjo sta se ukvarjali Lengar 

Verovnikova (2012) in Valh Lopertova (2009). Lengar Verovnikova (2012) je analizirala 

jezikovne izbire radijskih novinarjev iz več radijskih postaj različnih vrst. Del analize tako 

predstavljajo tudi diskurzni označevalci, za katere Verdonikova (2006) pravi, da k vsebini ne 

prispevajo skoraj nič. Čeprav se je Lengar Verovnikova osredotočila na jezik radijskih 

novinarjev, lahko nekatere značilnosti le-tega poskušamo prenesti tudi na radijske 

moderatorje. Sicer je analiza temeljila na dvogovornih žanrih, kot je na primer intervju, in 

ne toliko na vodenju oziroma povezovanju radijskega programa s strani radijskega 

moderatorja. Tudi Valh Lopertova (2009) je analizirala radijski jezik, in sicer na dveh 
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radijskih postajah (javno radijsko postajo Radio Maribor in komercialno radijsko postajo 

Radio City). Zanimala jo je predvsem uporaba pokrajinskega pogovornega jezika, v tem 

primeru mariborske mestne govorice (Valh Lopert, 2009). Ker pa je med seboj primerjala 

javno in komercialno radijsko postajo, ne dobimo realnega vpogleda v stanje uporabe 

mestnih govoric na radijskih postajah, saj je jasno, da je na komercialnih radijskih postajah 

večje odstopanje od knjižnega jezika. 

 

Vez med radijsko postajo in poslušalci predstavlja radijski moderator (Golčar, 2003b). Za 

radijskega moderatorja je pomembno, da s svojimi poslušalci naveže pristen stik. Pri tem 

mu lahko pomagajo tudi retorična sredstva prepričevanja. Žmavčeva (2013) poudarja tri 

retorična sredstva prepričevanja: ethos, pathos in logos. Z ethosom se predstavimo kot 

verodostojna oseba, s pathosom vplivamo na čustva, z logosom pa argumentiramo svoje 

stališče. 

 

Z analizo retoričnih sredstev prepričevanja pri radijskem moderatorju Dejanu Vedlinu se je 

ukvarjala Klajnščkova (2012). Ugotovila je, da so retorična sredstva prepričevanja 

pomembna za radijski govor. Sicer se njena analiza osredotoča zgolj na moderacije enega 

radijskega moderatorja iz enega govornega območja, kar nam ne pove veliko o značilnostih 

nastopa moderatorja iz drugega govornega območja. 

 

Ni pa pomemben samo odnos oziroma povezava med radijskimi moderatorji in poslušalci, 

ampak tudi odnos radijskega moderatorja do svojih sovoditeljev in gostov v radijskem 

programu. Ena izmed pomembnejših nalog moderatorja je tudi uspešno povezovanje 

programa, kar smo v nadaljevanju prav tako analizirali. 
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1.1 Problem raziskovanja 

 

Moderatorji na komercialnih radijskih postajah se soočajo s kritiki, ki trdijo, da se na teh 

postajah ne trudijo dovolj pri uporabi slovenskega jezika in v slovenski medijski prostor 

vnašajo neknjižni jezik. Kot je pojasnila Kalin Golobova (2013), je to posledica vedno večje 

konkurence med radijskimi postajami, ki ustvarjajo nove obraze, da se nato preko 

navideznega dialoga povežejo s poslušalci, pri tem pa govorijo vsak svoj jezik.  

 

V Sloveniji so javne radijske postaje in nekomercialni programi s pojavom komercialnih 

radijskih postaj dobili konkurenco. Prav tako je razvoj komercialnih radijskih postaj ljudem 

ponudil možnost, da med velikim številom postaj izberejo tisto, ki jim najbolj ustreza.  

 

Na komercialnih postajah lahko opazimo trend, da se v programu moderatorji med seboj 

pogovarjajo in šalijo z namenom ustvarjanja zabavnejšega programa. Vse to se odraža tudi 

pri poslušanosti radijskih postaj. Po podatkih družbe Media Pool (2018) je najbolj poslušana 

radijska postaja v prvi polovici leta 2018 Radio 1, ki je komercialna radijska postaja. Med 

osmimi najbolj poslušanimi postajami v Sloveniji je pet komercialnih, dve javni postaji in 

ena postaja, ki ima status radijskega programa posebnega pomena. Ugotovitve raziskave 

družbe Media Pool iz avgusta 2018 kažejo na to, da je poslušanost radia odvisna tudi od 

regije. V Mariboru je namreč glede poslušanosti močno pred vsemi Radio City, sledijo pa 

mu Radio Net FM, Radio Center, Val 202 in Radio 1 (Radio City, 2018c). 

 

Iz zgoraj opisanega lahko sklepamo, da obstajajo razlike med posameznimi radijskimi 

postajami in moderatorji programa ter pri sami komunikaciji moderatorjev s poslušalci. 

Tudi iz tega razloga smo med seboj primerjali dve radijski osebnosti, ki sta v Sloveniji med 

bolj poznanimi moderatorji na komercialnih radijskih postajah. Analizirali smo Dejana 

Vedlina z Radia City in Denisa Avdića z Radia 1. Radio City je zanimiv že iz razloga, saj gre za 

prvotno lokalno postajo, medtem ko je Radio 1 v preteklosti že bil najbolj poslušan radio v 

Sloveniji in se tako tudi oglašuje preko svoje spletne strani. Po podatkih Agencije za 
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komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (AKOS, 2014) je Radio 1 leta 2012 

po dolgih letih dominance na prvem mestu po poslušanosti radijskih postaj prehitel Val 202. 

Način komunikacije s poslušalci je za radijskega moderatorja izjemnega pomena. Med 

njegove najbolj izstopajoče lastnosti lahko uvrščamo retoriko, ki je pomembna za vsakega 

javnega govorca. To je poudarila tudi Klajnščkova (2012), ki je analizirala nastop Dejana 

Vedlina predvsem z vidika retorike, kjer je upoštevala vsa retorična sredstva prepričevanja 

(ethos, pathos in logos). Za analizo je sicer uporabila dve moderaciji Dejana Vedlina, vendar 

se je osredotočila na besedila, ki si jih je moderator pripravil, in ne na njegov govor. Kljub 

temu je omenila, da je govorčev glas pri prenosu sporočil pomemben. Najpomembnejša 

ugotovitev, ki jo je poudarila, je ta, da radio komunicira s poslušalci na poseben način, ravno 

retorična sredstva pa pomagajo pri samem posredovanju sporočil. Na analizo jezika se je v 

svojem prispevku osredotočila Valh Lopertova (2009). V prispevku je objavila rezultate 

študije radijskega jezika, kjer je med seboj primerjala Radio Maribor in Radio City. Poudarila 

je, da jezik predstavlja moč, saj lahko preko njega vplivamo na ljudi. Sicer pa se, kot smo že 

omenili, pojavlja vedno več vprašanj o tem, kakšen jezik bi morali moderatorji uporabljati 

na radijskih postajah. Opazno je namreč, da nekateri moderatorji namensko uporabljajo 

neknjižni jezik. Valh Lopertova (2009) je zato izvedla raziskavo, kjer je ugotavljala elemente 

pokrajinskega pogovornega jezika. Poudarila je tudi, da so pomembni tako knjižni jezik kot 

tudi mestne govorice. Knjižni jezik je primeren za naslavljanje širše skupine, medtem ko 

mestna govorica krepi lokalno skupnost. Radijski moderatorji morajo po njenem mnenju 

vzpostaviti optimalno komunikacijo s poslušalci, in sicer ne glede na to, na kakšen način to 

počnejo. Lahko se namreč odločijo za več možnosti, med katerimi sta pogosti preklapljanje 

med socialnimi zvrstmi jezika in duhovit govor. 
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1.2 Namen, cilji in raziskovalna vprašanja  

 

Namen diplomskega dela je proučiti nastopa dveh znanih radijskih moderatorjev (Denisa 

Avdića z Radia 1 in Dejana Vedlina z Radia City), pri katerih smo se osredotočili na verbalno 

komunikacijo s poslušalci. 

 

Primarni cilj je raziskati, kako omenjena radijska moderatorja komunicirata s svojimi 

poslušalci. Osredotočili smo se na analizo jezikovnih sredstev, ki jih uporabljata radijska 

moderatorja, uporabo retoričnih sredstev prepričevanja in vsebine, ki jo moderatorja 

pripravljata za svoje poslušalce. Obenem smo preučili tudi vplive različnih dejavnikov, kot 

sta ciljna skupina poslušalcev in okolje, v katerem delujeta moderatorja.  

 

Analizo so vodila naslednja raziskovalna vprašanja: 

 

1. Kakšne so razlike in podobnosti med moderatorjema pri verbalni komunikaciji s 

poslušalci ter kako komunicirata s svojimi sovoditelji in gosti? 

2. Katero zvrst slovenskega jezika uporabljata radijska moderatorja in katere narečne 

besede se pojavljajo? 

3. Katera jezikovna sredstva (besedni slog, neprimerne besede, diskurzni označevalci) 

uporabljata moderatorja v radijskem programu? 

4. Katere možnosti povezovanja programa uporabljata moderatorja? 

5. Katera retorična sredstva prepričevanja uporabljata moderatorja? 

6. Kako določeni dejavniki (ciljna skupina in okolje) vplivajo na komunikacijo obeh 

radijskih moderatorjev s svojimi poslušalci? 

  



6 
 

1.3 Predpostavke in omejitve  

 

Predpostavljali smo, da bo analizirana minutaža reprezentativna tako v govornem kot tudi 

v vsebinskem smislu za oba moderatorja. Gradivo, ki smo ga uporabljali pri analizi, sicer 

zajema posnetke enega dne, vendar predpostavljamo, da se analizirani pojmi iz dneva v 

dan pretirano ne razlikujejo, tako da lahko na podlagi analize določene značilnosti nastopa 

posplošimo na posameznega moderatorja. 

 

Primerjalna analiza se osredotoča na zgolj dva moderatorja, kar lahko predstavlja določeno 

omejitev. Gre namreč za analizo dveh moderatorjev, ki prihajata iz dveh govorno različnih 

območij v Sloveniji. Prav tako lahko kot omejitev navedemo material, ki smo ga uporabili 

za analizo. V analizo smo namreč vključili po štiri ure programa na posamezni radijski 

postaji. 

  

1.4 Metode dela  

 

Glede na to, da smo se osredotočili predvsem na verbalno komunikacijo moderatorjev, je 

večji poudarek na jezikovnih sredstvih. Razdelili smo jih na tri sklope. Najprej smo analizirali 

uporabo besed a ne, ne vem in zdaj ter drugih besed, ki jih Lengar Verovnikova (2012) 

umešča v skupino diskurznih označevalcev. Naslednji sklop je namenjen analizi metafor, 

primer in metonimij, ki jih uvrščamo med trope, ki jih je natančneje opredelil Kmecl (1996). 

V tretjem delu smo analizirali še neprimerne besede, med katere so Vehovar, Motl, 

Miheličeva, Berčič in Petrovčič (2012) uvrstili vulgarizme, kletvice in žalitve.  

 

Wilby in Conroy (1994) sta zapisala, da so radijski moderatorji zadolženi tudi za povezovanje 

programa. Pri tem sta poudarila več možnosti povezovanja, mi pa smo analizirali napoved 

časa, glasbene informacije, napoved programa v nadaljevanju in predstavitev izvedenega 

dela programa. Prav tako sta omenila značilnost določenih radijskih postaj – klice v 
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program, ki omogočajo poslušalcem, da sodelujejo v programu, kar smo prav tako vključili 

v analizo. 

 

Pomembno je tudi, da ločimo radijske moderatorje od stand up komikov, kar je poudaril 

D'Ecclesia (2013) in opozoril na dejstvo, da sta danes ti dve vlogi prepleteni. Iz tega razloga 

smo vključili v analizo tudi to, saj sta oba analizirana moderatorja tudi komika. 

 

Na tak način smo pripravili primerjalno analizo vsebine in govora dveh radijskih 

moderatorjev (Denisa Avdića z Radia 1 in Dejana Vedlina z Radia City). Na vsaki radijski 

postaji smo spremljali po štiri ure jutranjega programa, ki smo ga potem analizirali. Program 

smo spremljali v času, ki je predviden za jutranji program (od petih do desetih). Za analizo 

Dejana Vedlina smo uporabili posnetke jutranjega programa Radia City iz dne 11. 12. 2017. 

Radio 1 in moderatorja Denisa Avdića smo spremljali dan pozneje, 12. 12. 2017, in tudi to 

gradivo posneli. 

 

Pri poslušanju smo se osredotočili na to, kako komunicirata s poslušalci in na kakšen način 

se jim skušata približati, ter na njuno vlogo, ko nastopata kot radijski osebnosti. Pri obeh 

moderatorjih smo analizirali njun jezik, uporabo jezikovnih sredstev, uporabo retoričnih 

sredstev prepričevanja, morebitno uporabo narečnih besed in komunikacijo s sovoditelji 

ter gosti v oddajah. Del analize je bil namenjen tudi retoriki in različnim vplivom na nastop 

radijskih moderatorjev. 
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2 Teoretični okvir 

2.1 Komercialne radijske postaje in lokalne radijske postaje 

 

Komercialne radijske postaje lahko definiramo kot medij, ki je finančno odvisen od lastnika 

postaje in oglaševalcev, hkrati pa je tudi politično neodvisen. Ima večjo svobodo pri 

kreiranju radijskega programa, nadzor nad celotnim delovanjem radija pa ima navadno kar 

sam lastnik (Zgrabljić Rotar, 2007). 

 

Golčar (2003a) meni, da je edini namen komercialnih radijskih postaj pridobivanje denarja. 

Te postaje si želijo čim večjega števila poslušalcev, ki ga želijo doseči predvsem z 

organizacijo različnih nagradnih iger. To je po njegovem mnenju ravno nasprotno od recimo 

javnih radijskih postaj, ki se poleg pridobivanja poslušalcev osredotočajo tudi na kakovost 

programa. Komercialne radijske postaje so v Slovenijo s svojim nastankom vnesle vzorce 

tujih komercialnih postaj, kar je pritegnilo predvsem mlajše in srednje generacije. V 

medijski prostor niso prinesle le pestrosti vsebin, ampak tudi zabavo in dinamičen program. 

Sicer pa so si programi komercialnih postaj med seboj zelo podobni. Golčar pravi, da so celo 

identični. 

 

S trditvijo, da komercialnim radijskim postajam ni treba zagotavljati kakovostnega 

programa, se ne strinja Pirčeva (2005). Trdi namreč, da te radijske postaje ne morejo ves 

čas slediti le kapitalu ali trenutnemu interesu poslušalcev, ampak morajo zagotoviti tudi 

kakovosten program. Sicer pa komercialne radijske postaje ne potrošijo toliko sredstev za 

informativni program, kot na primer javne radijske postaje, ampak raje pripravljajo kratke 

novice. Program, ki ga pripravljajo komercialne radijske postaje, mora biti nadzorovan, saj 

ga prav tako pripravljajo za javnost. V primeru, da zanje ne bi veljale nobene omejitve in bi 

zgolj sledili dobičku, bi se lahko zgodilo, da bi celo radijska poročila postala zabavna. 

 

Komercialne radijske postaje so v Sloveniji zelo razširjene in na trgu vlada velika 

konkurenca. Po podatkih družbe Media Pool (2018) v Sloveniji deluje 28 komercialnih 
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radijskih postaj, 19 radijskih postaj s statusom programa posebnega pomena, 8 javnih 

radijskih postaj in 2 spletni radijski postaji. Ker so komercialne radijske postaje odvisne zgolj 

od lastnega financiranja, je za vsako postajo pomembno, da pridobijo čim več poslušalcev 

in oglaševalcev. Del načrta, kako pridobiti čim več poslušalcev, je tudi izbira radijskega 

moderatorja. 

 

Radio City in Radio 1 sta komercialni radijski postaji. Pri Radiu City lahko opazimo, da se 

večinoma posveča dogodkom iz Maribora in okolice. Tako lahko na Radiu City opazimo 

veliko značilnosti, ki veljajo za lokalne radijske postaje. Radio 1 v svojem programu poroča 

o dogodkih iz celotne Slovenije, kar je tudi pričakovano, saj ima svoje frekvence razpršene 

po celotni državi. 

 

Kot pravi Pirčeva (2005), so lokalne radijske postaje pomembne in poslušane. Njihova 

prednost je, da dobro poznajo svoje poslušalce in njihove interese. Pomembno je namreč, 

da radijski voditelji dobro poznajo okolje in ljudi. Nič manj ni pomembna odločitev, kje bo 

postavljen studio radijske postaje. Lokacija studia je ključnega pomena, saj ljudje iz tega 

okolja želijo, da prihaja radijski glas iz središča mesta. Hkrati s postavitvijo studia v mestno 

središče ustvarjajo še tesnejšo vez s poslušalci.  

 

Erjavčeva in Volčičeva (1999) pojasnjujeta, da sta za lokalne komercialne radijske postaje 

značilna lahkotni in zabavni program ter veliko predvajane glasbe. Na teh radijskih postajah 

dobimo tudi servisne informacije (vreme, ceste ipd.). Glede na to, da se komercialne 

postaje večinoma financirajo s strani oglaševanja, poudarita tudi, da imajo razmeroma 

dobro organiziran marketing. 
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2.2 Radijski moderator, povezovanje programa in radijski govor  

 

Golčar (2003b) nam moderatorja predstavi kot glas radijske postaje, ki predstavlja vez med 

radijsko postajo in poslušalci. Pri tem tudi poudari funkcije, ki ji mora imeti moderator. 

Najprej omenja njegovo sposobnost, da ustvarja prepoznavnost radijske postaje, in sicer s 

svojim nastopom, kar vključuje tudi glasovno intonacijo, glasovni razpon in besedni zaklad. 

Nadaljnje je poudarjena tudi funkcija zastopanja interesov poslušalca v dvosmerni 

komunikaciji. Kot zadnjo funkcijo je avtor omenil konstantno prisotnost moderatorja v 

programu, da se pri oddajanju programa ne pojavi tišina. 

 

Da je moderatorjevo povezovanje programa izjemnega pomena, se strinjata tudi Wilby in 

Conroy (1994), ki sta to povezovanje poudarila kot pomembno nalogo moderatorja. Pri tem 

ne smemo pozabiti, da povezovanje programa ni samo predstavljanje delov programa, 

ampak preko komentarjev, ki jih poda moderator, predlaga tudi to, kako naj se na program 

odzovejo poslušalci. Povezave so lahko različno dolge, avtorja pa sta poudarila več 

elementov, ki spadajo med povezovalne naloge moderatorja in jih radijske postaje pogosto 

uporabljajo. To so navajanje imena radijske postaje, navajanje frekvence postaje, napoved 

časa, servisne informacije, glasbene informacije, napoved programa v nadaljevanju, znaki, 

predstavitev izvedenega dela programa ipd. Napoved časa je pomembnejša v jutranjih in 

večernih urah, ko so ljudje na poti. Da smo seznanjeni s tem, katero glasbo poslušamo, nam 

moderatorji navadno povejo naslov skladbe, njenega avtorja in morda še kakšne 

zgodovinske informacije, ki so povezane z glasbo. Radijski moderatorji tudi napovedujejo 

program, ki sledi v nadaljevanju, in na tak način izzovejo poslušalce, da ne preklopijo 

programa, saj bi v nasprotnem primeru lahko kaj zamudili. Včasih nas moderatorji obvestijo 

tudi o tem, kateri del programa je bil že izveden. 

 

Wilby in Conroy (1994) kot posebno značilnost določenih radijskih postaj poudarita tudi 

klice v program. Na ta način dajejo možnost svojim poslušalcem, da sodelujejo v programu. 

Poslušalci se z radijsko postajo povežejo preko telefonskega klica, in sicer iz različnih 
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razlogov, kot so sodelovanje v tekmovanjih, pozdravi družinam in prijateljem, sprejemanje 

izzivov radijskih moderatorjev ipd.  

 

Radijske postaje lahko komunicirajo s svojimi poslušalci tudi preko svojih spletnih strani in 

različnih družbenih omrežjih, kot je na primer Facebook. Te platforme poslušalcem 

omogočajo, da vzpostavijo stik z radijsko postajo, jim postavijo vprašanje, sodelujejo v 

nagradnih igrah ipd. Tudi Veronikova (2016) spletne strani in družbena omrežja predstavi 

kot strani, kjer lahko poslušalci dobijo informacije, preko spletnih strani pa lahko radijsko 

postajo tudi poslušajo v živo. 

 

Morda danes že občutimo, da so si na komercialnih radijskih postajah moderatorji zelo 

podobni. Vsi želijo biti zabavni in zanimivi ter se želijo karseda najbolje povezati z 

občinstvom. Veliko moderatorjev danes stavi na humor. Na to je opozoril tudi d'Ecclesia 

(2013), ki pravi, da je vedno bolj opazno, da moderatorji stresajo šale, ki pogosto izpadejo 

patetične. Dejstvo je namreč, da je ljudi vedno težje nasmejati. Radijski moderatorji se ne 

zavedajo, da niso stand up komiki, ampak radijski moderatorji. Njihovo delo je namreč 

prenos zanimivih in uporabnih informacij do poslušalcev in pri tem ni potrebno, da vse 

obrnejo na šalo. 

 

Za moderatorja je pomembno tudi to, kako nastopa v radijskem programu. Že ko se zaposli, 

se moderator odloči, kakšna bo njegova osebnost, ko bo v živo nastopal na radiu. Na to, 

kako se bo predstavljal, vpliva veliko dejavnikov. Med temi je treba poudariti vpliv ostalih 

radijskih moderatorjev in njegovo motivacijo, da želi delati na tem področju (Crider, 2014). 

 

Tudi Pirčeva (2005) je poudarila pojem radijske govorne osebnosti. To so lahko različni člani 

radijske ekipe, ki jih po njihovem radijskem glasu lahko takoj prepoznamo. Iz tega izhaja, 

da radijsko govorno osebnost določajo poslušalci in ne uredniki (Pirc, 2005). 

 

Pri ustvarjanju radijske osebnosti sta prav tako pomembna jezik, ki ga moderator uporablja, 

in njegova uporaba retoričnih sredstev prepričevanja, s katerimi lahko vpliva na poslušalce. 
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Vsak moderator želi biti prepoznaven po določeni lastnosti. Crider (2014) namreč pravi, da 

je za moderatorja pomembno, da je drugačen v primerjavi z drugimi moderatorjev in 

radijskimi postajami. 

 

Jezik oziroma izražanje, ki ga uporabljajo radijski moderatorji, naj bo čist in preprost. 

Moderatorji uporabljajo neposreden in nezahteven jezik zato, ker so besede govorjene (in 

ne zapisane kot pri časopisu) in ker na radiu nimamo vizualnih referenc, ki bi podprle naše 

besede (Wilby in Conroy, 1994). 

 

Nekateri radijski moderatorji si prepoznavnost ustvarijo že samo po načinu govora. Da je 

govor najpomembnejši zvok, ki ga slišimo na radiu, je poudarila Pirčeva (2005). Ni 

pomembno samo to, o čem govorimo na radiu, ampak tudi to, kako govorimo. Preko govora 

posredujemo informacije in obveščamo. Takoj lahko ločimo dobre govorce od tistih, ki to 

niso. Govorec se mora zavedati, da nam preko svojih sporočil hkrati razkriva dele svoje 

identitete. Pirčeva (2005) jih je razdelila na naslednje štiri dele:  

 

− biološka določila (starost, spol, telesno stanje);  

− psihična identiteta (inteligenca, psihično stanje ipd.);  

− geografska identiteta (prostor);  

− etnična oziroma nacionalna identiteta. 

 

Hkrati se morajo radijski moderatorji tudi zavedati, kot poudarja Zgrabljić Rotarjeva (2007), 

da čeprav sami pripravljajo oddaje, nimajo nadzora nad tem, kako je njihov govor sprejet 

med poslušalci. Zato se morajo v vsaki situaciji prilagoditi poslušalcem. 
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2.3 Pogovorni jezik, zemljepisna narečja in mestne govorice 

 

Na slovenskih komercialnih radijskih postajah lahko takoj zaznamo, da jezik ni takšen, kot 

je na javnih radijskih postajah. Javne radijske postaje pod okriljem Radiotelevizije Slovenija 

še posebej skrbijo za uporabo slovenskega jezika. To imajo zapisano tudi v posebnem 

dokumentu, imenovanem Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV 

Slovenija, ki so ga sprejeli junija 2010 (RTV Slovenija, 2010). 

 

Zemljepisna narečja, kot jih imenuje Toporišič (2008), so oblike jezika iz določenega 

zemljepisnega področja. V Sloveniji, ki je po narečjih zelo razdeljena, imamo osem narečnih 

skupin: koroško, primorsko, rovtarsko, gorenjsko, dolenjsko, štajersko, panonsko in 

(mešano) kočevsko. 

 

Vsa našteta zemljepisna narečja se delijo še naprej, kar samo potrjuje dejstvo, da je 

Slovenija glede uporabe jezika močno razdeljena. Na določenem zemljepisnem območju ne 

govorijo vsi istega narečja. V večjih mestih se pojavijo tudi mestne govorice. 

 

Pokrajinski pogovorni jezik spada med prostorske zvrsti neknjižnega jezika, kamor 

uvrščamo tudi narečja in mestne govorice, ki jih uporabljajo ljudje iz večjih mest. Sicer pa 

je za pokrajinski pogovorni jezik značilna uporaba izrazov, ki se razlikujejo glede na 

pokrajinska območja. Največje razlike se tako pojavljajo v besedišču, glasoslovju in skladnji 

(Podvršnik, Klemenčič Glavica, Kralj in Črv Sužnik, 2015). 

 

Toporišič (2008) podrobneje pogovorni jezik opredeli kot prostogovorno zvrst jezika, ki jo 

delimo na dva dela oziroma na dve stopnji. Višjo stopnjo predstavlja splošnoslovenski 

pogovorni jezik, ki je blizu zbornega jezika, čeprav večinoma upošteva ljubljansko govorico. 

Nižjo stopnjo predstavljajo pokrajinski pogovorni jeziki, ki se opirajo predvsem na 

geografska narečja. 

 



14 
 

Lengar Verovnikova (2012) je analizirala jezikovne izbire novinarjev treh regionalnih 

radijskih programov in ugotovila, da se na prvi pogled zdi, da se jezikovne značilnosti 

pokažejo predvsem pri glasovni ravni in naglaševanju besed. Podrobnejša analiza je razkrila, 

da so prednjačile pokrajinske oblikoslovne, leksikalne in skladenjske posebnosti. Za 

komercialne radijske postaje je značilno, da na jezikovno izbiro vpliva tudi njena družbena 

privlačnost. 

 

Pri komercialnih radijskih postajah imajo radijski moderatorji manj omejitev, kot jih imajo 

na javnih radijskih postajah. Kljub temu je treba upoštevati določena pravila in se prilagoditi 

vsem poslušalcem. Jezik na komercialnih postajah je sicer večinoma pogovorni. Več težav 

kot pogovorni jezik lahko na radiu povzročajo narečja. Tudi zato je bolje, da namesto 

narečja, čeprav gre za lokalni radio, uporabljamo pokrajinski pogovorni jezik. 

 

Tudi Pirčeva (2005) opozarja na to, da se v radijskem jeziku uporabljajo tako slengovske 

besede kot tudi prehud narečni govor. Število napak, ki se pojavljajo v programu, nekoliko 

omilijo lektorji, ki pregledajo in popravijo besedila. Dejstvo je, da lahko že po jeziku, ki ga 

uporabljajo na radiu, prepoznamo kakovost programa, ne da bi temeljito prisluhnili vsebini 

programa radijske postaje (Pirc, 2005). 

 

2.4 Retorika 

 

Retorika je izjemno stara veda, ki skozi zgodovino ni izgubila svoje pomembnosti. Tudi 

danes je izrednega pomena za vse govorce, vključno z radijskimi moderatorji. Sicer pa so 

retoriko preučevale že številne znane zgodovinske osebnosti. Barthes (1990) je med 

drugimi poudaril aristotelovsko retoriko ter Platonovo in Ciceronovsko retoriko.  

 

Eden izmed pomembnejših mislecev, ki se je ukvarjal z retoriko že v 4. stoletju pred našim 

štetjem, je Aristotel. Zelo znana je namreč njegova misel, da je retorika umetnost s takšno 

funkcijo, ki je nima nobena druga umetnost. Njegova definicija retorike je vodilo vsem 
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tistim, ki so se raziskovanja te vede lotili za njim. Retoriko je opredelil kot »sposobnost 

opazovanja razpoložljivih sredstev prepričevanja v vsakem danem primeru«. Že tukaj je 

poudaril sredstva prepričevanja. Razdelil jih je v tri skupine, ki so odvisne od osebnosti 

govorca (ethos), razpoloženja občinstva (pathos) in dokaza, ki ga prenesemo na občinstvo 

preko govora (logos). Cilj komunikacije in učinkovito uporabljanje retorike je prepričevanje, 

ki ga lažje dosežemo, če dajemo vtis kredibilne osebe (Aristotel, 1926).  

 

Barthes (1990) pravi, da je retorika metagovorica z velikim številom praktik, ki se je razvila 

že okoli leta 485 pred Kristusom. Poudaril je pomembnost Aristotelove retorike in 

podrobneje opisal tudi dva psihološka dokaza, ki sta del sredstev prepričevanja. To sta ethé 

(ethos) in pathé (pathos). Za ethos pravi, da v ospredje stopi značaj govornika, ki ga 

govornik kaže občinstvu. S tem želi na občinstvo narediti dober vtis. Pri ethosu gre za 

lastnosti govorca, pri pathosu pa se osredotočimo na občinstvo. Govorec namreč lahko s 

svojim izražanjem vpliva tudi na čustva in razpoloženje občinstva. 

 

Na antično retorično teorijo se je naslonila tudi Žmavčeva (2013) in poudarila, da je mogoče 

prepričevati na naslednje tri načine: 

− navajamo argumente, s katerimi želimo podpreti naše stališče (logos); 

− vzbujamo čustva pri poslušalcih, saj želimo s tem doseči, da sprejmejo naše stališče 

(pathos); 

− prikazujemo sebe kot verodostojno osebo, da bi poslušalce prepričali v sprejetje 

našega stališča (ethos). 

Vsa tri sredstva prepričevanja delujejo sočasno, vendar so od okoliščin odvisni način in 

funkcija delovanja posameznega sredstva ter prevladujoča vloga, ki jo zavzame tisto 

sredstvo, ki stopi v ospredje (Žmavc, 2013). 

 

Bowers, Ochs, Jensen in Schulz (2010) so zapisali, da se retorika najpogosteje definira kot 

proces, ki lahko ljudi spodbudi k določenim dejanjem. Vendar že sami takoj poudarijo, da 

se mnogi s tem ne strinjajo in bodo posledično sami retoriko opisali kot »utemeljitev 

instrumentalnega, simbolnega obnašanja«.  
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Niso pa radijski moderatorji edini, ki uporabljajo tehnike retorike za prepričevanje 

poslušalcev, saj je retorika pomembna pri vseh poklicih, ki vključujejo javno nastopanje. 

Radijski moderatorji uporabljajo retorična sredstva prepričevanja, ker so pomembna za 

radijski govor. Retorična sredstva prepričevanja so ethos, pathos in logos. Ethos je tisti, ki 

ustvarja identiteto radijskega moderatorja in vpliva na njegovo verodostojnost. Tudi pathos 

je izjemnega pomena, saj se osredotoča na čustva poslušalcev. Ne smemo pa pozabiti niti 

na logos, ki vse skupaj podkrepi z argumenti (Klajnščak, 2012). 

 

2.5 Jezikovna sredstva 

2.5.1 Besedni slog 

 

Radijski moderatorji bi morali previdno in pravilno izbirati besede. To še posebej velja za 

program, ki ga pripravljajo javne radijske postaje. Že pri poslušanju javne ali komercialne 

radijske postaje opazimo, da je izbira besed moderatorja odvisna od tega, katero vrsto 

radijske postaje poslušamo. Od javnih radijskih postaj lahko pričakujemo, da se bolj trudijo 

pri uporabi slovenskega knjižnega jezika, saj jih k temu zavezujejo že interna pravila. Na 

drugi strani imajo komercialne radijske postaje lastna pravila, ki jim omogočajo več svobode 

pri rabi jezika.  

 

Na radiu lahko, če pozorno poslušamo, slišimo veliko prenesenih besednih pomenov 

oziroma tropov, kot jih poimenuje Kmecl (1996). S tropi lahko predvidevamo spremembe 

besednega pomena, vsak trop pa ima tri pomenske ravni: premi pomen, preneseni pomen 

in tretje v primeri. V nadaljevanju predstavi tri večje skupine. To so (Kmecl, 1996): 

− primera ali komparacija: pri primeri je pomenski prenos uresničen razumsko in 

pregledno, da ga lahko takoj prepoznamo. Prav tako je primera tista, ki nam razkriva 

strukturo tropov, saj ima dve pomenski plasti: običajno besedo in besedo, ki je njena 

priložnostna pomenska raba; 
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− metonimija ali preimenovanje: metonimija je tista skupina tropov, ki je najbližja 

običajni pomenski rabi. Z uporabo metonimije običajno besedno nadomestimo z 

drugo besedo, ki pa je v določeni zvezi s prvotno; 

− metafora ali prispodoba: metaforo prepoznamo kot preneseni pomen kakšne 

besede, primerjalna beseda pa ni razvidna oziroma ni imenovana. Zelo pogosta je v 

pogovornem jeziku. Poznamo več vrst metafor, med drugim tudi simbol. V 

radijskem programu največkrat zaznamo še poosebljanje oziroma personifikacijo, ki 

neživim rečem daje človeške lastnosti, ter pridevniško metaforo. 

 

V kolikšni meri bodo posamezni tropi uporabljeni, je odvisno od radijske postaje in radijskih 

moderatorjev. Prav tako je od njih odvisna izbira besed. Kmecl (1996) dodaja, da lahko 

avtorji književnih besedil izbirajo tudi med neologizmi, arhaizmi, tujkami, vulgarizmi ipd. 

 

Tako kot je z izbiro besed pri književnih besedilih, je tudi pri sestavljanju radijske 

moderacije. Na radiu se pogosto pojavljajo tujke, ki so največkrat definirane kot besede, ki 

izhajajo iz drugega jezika, a jih kljub temu uporabljamo v slovenskem jeziku. Prav tako lahko 

zasledimo vulgarizme, ki večinoma veljajo za neprimerne besede. 

 

Tudi Toporišič (2008) je namenil pozornost tujkam, za katere pravi, da jih nekateri radi 

uporabljajo, drugi pa se izogibajo njihovi uporabi. V veljavi je splošno pravilo, da se tujkam 

izogibamo, če pripravljamo besedilo za večjo množico (Toporišič, 2008). 

 

2.5.2 Neprimerne besede 

 

Navadno ljudje pričakujejo, da bodo radijski moderatorji uporabljali besede, ki so primerne 

za vse generacije. To so besede, ki ne vzbujajo negativnosti in jih lahko izrečemo v vsakem 

trenutku. Vendar nas lahko določene radijske postaje presenetijo z uporabo »grdih«, 

neprimernih besed. Tega ne bomo zasledili na javnih radijskih postajah, medtem ko nas kaj 

takega, čeprav ni lepo, ne more preveč presenetiti na postajah, ki imajo več svobode pri 

ustvarjanju radijskega programa in pisanju radijskih moderacij. Treba je poudariti predvsem 

komercialne radijske postaje. Neprimerne besede najpogosteje povezujemo z vulgarizmi.  
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Vehovar, Motl, Miheličeva, Berčič in Petrovčič (2012) so vulgarizme uvrstili v skupino 

družbeno neprimernega govora in ga označili za obliko spornega komuniciranja. Skupaj z 

vulgarizmi so v to skupino uvrstili tudi kletvice in žalitve. Vse skupaj so označili kot oblike 

»družbeno nezaželene, nespodobne in nemoralne rabe jezika«. 

 

2.5.3 Diskurzni označevalci 

 

Z izrazom diksurzni označevalci Verdonikova (2006) označuje besede, ki jih uporabljajo 

govorci, čeprav se zdi, da ti izrazi ne prispevajo nič k vsebini. Analizirala je vsebino 

telefonskih pogovorov in ugotovila, da se najpogosteje uporabljajo izrazi ja, mhm, aha, aja, 

ne, no, eee, dobro/v redu, okej/prav, glejte/poglejte, veste, mislim in zdaj. 

 

Čeprav je šlo za analizo telefonskih pogovorov, lahko te izraze zelo pogosto slišimo tudi na 

radiu, saj radijski moderatorji tudi med seboj razvijejo pogovor in uporabljajo te besede. 

Diskurzne označevalce v radijskih pogovorih je analizirala in podrobneje predstavila Lengar 

Verovnikova. 

 

Lengar Verovnikova (2012) se pri definiciji diskurznega označevalca prav tako opre na 

definicijo, ki jo je podala Verdonikova. Sicer nas takoj na začetku opozori, da je treba ločiti 

diskurzne označevalce od glasovnih premorov ter določenih leksemov. Avtorica se je 

osredotočila na pogostnost rabe diskurznih označevalcev v intervjujih na Radiu Slovenija. 

Glede na rezultate analize je kot najpogosteje uporabljene označila naslednjih sedem 

diskurznih označevalcev: 

− e, eee, em, m; 

− ne, a ne; 

− no; 

− ja; 

− mhm; 

− zdaj; 

− ne vem. 
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Pojavljali so se tudi drugi diskurzni označevalci, vendar v manjšem številu. Med temi lahko 

najdemo izraze dobro (dobro, okej, v redu, prav), poglejte oziroma lejte, aha in mislim 

(Lengar Verovnik, 2012). 

 

2.6 Poslušanost radijskih postaj 

 

Po podatkih družbe Media Pool (2018) je najbolj poslušana radijska postaja v Sloveniji v 

prvih šestih mesecih leta 2018 komercialna radijska postaja Radio 1. Radio 1 je tako v šestih 

mesecih dosegel povprečno 246 tisoč poslušalcev. Za njim se je uvrstila še ena komercialna 

radijska postaja – Radio Aktual. Na tretjem mestu je Val 202, ki je kot zadnji presegel mejo 

200 tisoč poslušalcev. Radio City po teh podatkih najdemo na šestem mestu, dosegli pa so 

83 tisoč poslušalcev. To tudi pomeni, da je Radio City najbolj poslušana komercialna radijska 

postaja, ki je hkrati lokalno usmerjena (slika 2.1). 

 

 

Slika 2.1: Doseg radijskih postaj na ciljni skupini (Media Pool, 2018) 
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Radio City se osredotoča predvsem na poslušalce iz Maribora in okolice, kar jim po podatkih 

družbe Media Pool iz avgusta 2018 tudi zelo dobro uspeva. V Mariboru je namreč Radio 

City najbolj poslušana radijska postaja, saj dosežejo kar 39,3 % poslušalcev v starostni 

skupini med 10 in 59 let (slika 2.2). 

 

 

Slika 2.2: Doseg Radia City v Mariboru za avgust 2018 glede na poslušalce, stare 10–59 let 
(Radio City, 2018c) 

 

2.7 Radio City in voditelj Dejan Vedlin 

 

Radio City je slovenska zasebna komercialna radijska postaja, ustanovljena 27. 4. 1995. 

Njen lastnik in direktor je Mišo Hölbl. Sedež radia je v Mariboru. Pri tem radiu lahko 

opazimo veliko število lastnosti, ki veljajo za lokalni radio. Radio City ima namreč od svoje 

ustanovitve visoko pozicijo na lokalnem trgu. Tudi v programu se osredotoča na Maribor in 

okolico. Njihov slogan se glasi: »Sami hiti. Najboljše 80-ih, 90-ih in danes. To je popolni 

mix!« Radio City lahko poslušamo na treh različnih frekvencah (Radio City, 2018b): 

− 100,6 MHz za Maribor in okolico; 
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− 100,8 MHz za Celje in okolico; 

− 99,5 MHz za Ljubljano in okolico. 

 

Dejan Vedlin na Radiu City vodi jutranji program, ki je na sporedu med 5. in 10. uro zjutraj. 

Družbo v studiu mu delata sovoditelja Bor Greiner in Natalija Veronik (Radio City, 2018a). 

 

Dejan Vedlin je rojen 16. 10. 1975 v Mariboru. Po končani osnovni šoli se je vpisal na 3. 

gimnazijo v Mariboru. Obiskoval je tudi Višjo strokovno šolo Academia Maribor, in sicer 

smer medijske produkcije. Njegova pot radijskega moderatorja se je začela pri njegovih 18. 

letih (Klajnščak, 2012).  

 

V daljših počitnicah po končani srednji šoli se je povezal z radiem. Imel je priložnost 

opravljati enomesečno prakso na Radiu Maribor. Tukaj je tudi ugotovil, da je ravno radio 

tisti, ki bi ga utegnil zanimati. Vedlin je kmalu za tem opazil letak, da na Radiu MARŠ iščejo 

nove radijske moderatorje. Vabilu se je odzval in kratek čas delal na Radiu MARŠ. Aprila 

1995 je bil ustanovljen Radio City. Kmalu po ustanovitvi, oktobra 1995, se je Vedlin zaposlil 

pri Radiu City, kjer dela še danes. Leta 1996 so mu zaradi navdušenja nad nogometom 

ponudili tudi delo komentatorja nogometnih tekem, ki so jih prenašali preko radia. Vedlin 

je vključen v veliko projektov pri Radiu City. Eden izmed najbolj znanih projektov je satirična 

komedija Reporter Milan, ki ga skupaj z njim ustvarjata Matjaž Šalamun Šalca in Tine 

Križanič. Skupaj pripravljajo tudi komedije, ki jih uprizarjajo po štajerskem koncu. Sicer se 

Vedlin dobro znajde tudi pri sinhronizaciji risank. Njegov najljubši lik, ki mu je posodil glas, 

je Kapitan Kljuka (BKTV, 2015). Njegovo radijsko ustvarjanje so opazili tudi drugi, saj je bil 

leta 2016 nominiran za Viktorja za najboljšo radijsko osebnost. 

 

2.8 Radio 1 in voditelj Denis Avdić 

 

Radio 1 je slovenska komercialna radijska postaja, ki je bila ustanovljena 18. 4. 2007. Je del 

radijske mreže Infonet, katere lastnik je Leo Oblak. Sedež Radia 1 je v Ljubljani, imajo pa 

zraven še dvanajst regionalnih uredništev. Njihov slogan »Več dobre glasbe« predstavlja 
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Radio 1 kot nov in drugačen medij v Sloveniji. Prav tako uporabljajo slogan »Preprosto 

blizu«, saj se Radio 1 trudi svojim poslušalcem približati prav vsak dan. Radio lahko 

poslušamo po celotni Sloveniji, saj imajo veliko frekvenc. Nekatere njihove frekvence so 

(Radio 1, 2018b):  

− 107,9 MHz za Maribor in Ljubljano; 

− 88,4 MHz za Kranj; 

− 102,5 MHz za Velenje; 

− 93,4 MHz za Koper. 

 

Denis Avdić je na Radiu 1 del jutranjega programa, ki ga lahko poslušamo med 5. in 10. uro 

zjutraj. Program vodi skupaj z Miho Deželakom in Jano Morelj (Radio 1, 2018a). 

 

Denis Avdić, radijski in televizijski voditelj, se je rodil 31. 1. 1982 v Bosni in Hercegovini. 

Odraščal je v vasi Dobrovci pri Gračanici. Starša sta se hitro ločila, zato je odraščal z babico 

in teto. V Bosni je ostal 10 let, naredil štiri razrede osnovne šole, potem pa se je preselil k 

očetu v Kamnik. Po končani osnovni šoli se je vpisal na Srednjo policijsko šolo v Tacen. Po 

tem se je zaposlil na policijski postaji v Ilirski Bistrici, vendar je bil že po enem tednu 

premeščen v Cerknico, kjer je ostal dalj časa. Opravljal je delo policista, hkrati pa je delal 

tudi na radiu. Leta 2003 je slišal, da postojnski radio 94 išče novega moderatorja. Avdića so 

sprejeli v svojo ekipo, kjer je vodil glasbene želje. Kasneje je pol leta delal še na Radiu 24 in 

leto dni na Radiu Gama MM. Leto 2007 je bilo zanj prelomno, saj se je zaposlil na Radiu 1 

in končal svojo policijsko kariero. Ko je delal na radiu, je začel voditi tudi razne prireditve in 

se znašel v stand up komediji (Idea televizija, 2018). Avdić je za svoje delo prejel kar pet 

Viktorjev za najboljšo radijsko osebnost, in sicer v letih 2009, 2010, 2011, 2013 in 2016. 
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3 Primerjalna analiza Dejana Vedlina in Denisa Avdića 

3.1 Analiza nastopa radijskih moderatorjev do svojih gostov 

 

Radijske postaje lahko v svoj program vključijo tudi intervjuje z gosti. Wilby in Conroy (1994) 

pravita, da je radijski moderator tisti, ki nam predstavi gosta in vlogo, ki mu je bila kot gostu 

dodeljena. Moderatorji naj med tem, ko gost deli informacije s poslušalci, čim manjkrat 

posredujejo in tako omogočijo gostu čim več prostora. Pred začetkom pogovora moderator 

tudi predstavi temo pogovora in povezavo med gostom ter temo. Pri samem dialogu je 

pomembno, da upoštevajo pravila, ki veljajo za radijske dialoge. Pri tem so pomembne tri 

stvari: kdo je na vrsti za govorjenje, kako naj bodo udeleženci naslovljeni in katera vprašanja 

se lahko postavljajo. 

 

Obe proučevani radijski postaji za popestritev jutranjega programa pogosto vključita goste. 

Pri Radiu City je opazen trend, da v studio povabijo športnike. V večini primerov gre za 

štajerske športnike oziroma za športnike, ki so na nek način povezani z Mariborom ali 

Štajersko. Na radiu so gostovali Gregor Stračanek, Klemen Kosi, Luka Žvižej in številni 

nogometaši Nogometnega kluba Maribor. V teh intervjujih glavno vlogo voditelja prevzame 

Dejan Vedlin, ki gostu postavlja vprašanja, ki pa ne temeljijo zgolj na osnovi »vprašanje in 

odgovor«, temveč gre bolj za pogovor. Gosta navadno tudi tika, česar nam na začetku 

intervjuja sicer ne pove, vendar se na komercialnih radijih to dogaja pogosto. Za vikanje se 

odloči, ko se pogovarja s starejšimi od sebe in z osebami, ki so na določeni funkciji, kot je 

na primer direktor NK Maribora Bojan Ban. Ker gre bolj za pogovor, se dogaja, da Vedlin 

gostu skače v besedo, se z njim strinja ali ne strinja in vmes, ko gost še ni končal z 

govorjenjem, postavlja nova vprašanja, kar zna biti za poslušalca moteče. Kot najbolj 

moteče lahko označimo to, da v večini primerov deluje Dejan Vedlin preveč navdušen. V 

jutranjem programu se nasploh veliko smejijo, pri tem pa smeh Dejana Vedlina velikokrat 

izpade neresničen. Sicer je Vedlin do svojih gostov spoštljiv, jim ne postavlja provokativnih 

vprašanj in se raje osredotoča na temo, ki so si jo zamislili. Navadno se s športniki 

pogovarjajo o preteklih ali prihajajočih športnih dogodkih. 
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Medtem ko se Radio City odloča bolj za goste s sveta športa, lahko na Radiu 1 največkrat 

zasledimo znane slovenske osebnosti, kot so pevci, igralci, komiki in tudi politiki v času 

predvolilnih kampanj. Tukaj se tudi pojavi razlika med radijema, saj na Radiu City ne 

zasledimo političnih tem. Tudi na Radiu 1 glavno vlogo pri intervjujih prevzame Denis Avdić. 

Svoje goste večinoma tika, vika pa zgolj starejše od sebe in tiste, ki so na določeni funkciji. 

Zato je vikal tudi vse predsedniške kandidate, ki jih je gostil v studiu. Tudi Denis Avdić ne 

uporablja osnovnega intervjuja z vprašanji in odgovori, ampak z gostom razvije pogovor. 

Posledica tega je tudi skakanje v besedo gostu, ki včasih nima možnosti dokončati svojih 

misli. Samo pri pogovoru s predsedniškimi kandidati se Avdić ni toliko vmešaval in prekinjal 

pogovora. Še ena podobnost med Vedlinom in Avdićem je ta, da skušata biti oba zabavna 

in se veliko smejeta, kar se včasih ne zdi pristno. Za razliko od Vedlina Avdić deluje nekoliko 

manj spoštljiv do svojih gostov, sploh do teh, ki jih smatra za svoje prijatelje oziroma 

sodelavce v drugih projektih. To lahko zaznamo tudi pri vprašanjih, ki jih postavlja svojim 

gostom, saj so ta velikokrat provokativna in neumestna. Pri vodenju uporablja tudi 

sarkazem. Kot smo že prej omenili, se Dejan Vedlin pri pogovoru drži teme, ki so si jo na 

radiu zamislili, medtem ko se Avdić spušča tudi na osebno raven. Svoje goste sprašuje tudi 

o njihovem zasebnem življenju, kar vključuje tudi njihove družinske člane, partnerje in celo 

spolnost. 

 

3.2 Analiza nastopa radijskih moderatorjev do svojih sovoditeljev 

 

Radijski moderatorji imajo v jutranjem programu pogosto tudi sovoditelje. Radijski 

program, ki ima več več kot dva moderatorja oziroma glasova, sta Wilby in Conroy (1994) 

poimenovala »zoo format«. Zanj pravita, da ima tako prednosti kot tudi slabosti. Prednost 

takšnega programa je zanimivost, kar pa je odvisno od tega, kako moderatorji odgovarjajo 

drug drugemu in ali znajo prepoznati, kdaj je pravi čas za duhovite opazke. Slabost se lahko 

pojavi v obliki internih šal, ki bi jih morali poslušalcem razložiti, skrbeti pa morajo, da ne 

govorijo vsi naenkrat. 
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Podobnost jutranjih programov na Radiu City in Radiu 1 je opazna takoj. Obe ekipi imata 

namreč po tri moderatorje. Na Radiu City Dejanu Vedlinu družbo delata Bor Greiner in 

Natalija Veronik, medtem pa na Radiu 1 jutranji program skupaj z Denisom Avdićem vodita 

Miha Deželak in Jana Morelj. Pri Vedlinu in Avdiću je opazno, da prevzemata glavno vlogo 

v programu. Oba namreč predstavljata teme, o katerih bodo govorili, in na tak način 

načenjata pogovor. V obeh programih je poudarek predvsem na zabavnih vsebinah. 

 

Na Radiu City Dejan Vedlin in Bor Greiner delata skupaj že vrsto let, zato je med njima že 

popolnoma prijateljski odnos, kar je moč slišati tudi v programu. Oba zbijata šale na račun 

drugega, čeprav nekatere morda niso preveč razumljive in jih razumejo le tisti, ki poznajo 

ozadje. Glede določenih stvari se včasih namenoma ne strinjata, da popestrita pogovor. V 

večini primerov na koncu obvelja beseda Vedlina, za katerega smo že omenili, da prevzema 

primarno vlogo v jutranjem programu. Njegov odnos do sovoditeljice Natalije Veronik je 

drugačen kot do Bora. Do nje deluje veliko bolj prijazen in razumevajoč, čeprav ji vseeno 

kdaj nameni kakšno provokativno vprašanje ali pa izziv, s katerim jo včasih spravi v 

nelagoden položaj. 

 

Pri Denisu Avdiću je podobno, saj tudi on prevzema glavno pobudo v jutranjem programu. 

Do sovoditelja Mihe Deželaka deluje precej strogo, v določenih primerih bi lahko celo rekli, 

da gre predaleč. Vendar ne glede na to, kaj in na kakšen način mu nekaj pove, se navadno 

vsi odzovejo s smehom, da prikažejo nek prijateljski odnos. Tako se tudi Avdić in Deželak 

šalita na račun drug drugega, vendar bi za določene šale tudi pri njiju morali poznati ozadje. 

Avdić Deželaku velikokrat postavi tudi kakšno neprijetno vprašanje in ga spravi v neprijeten 

položaj. Odnos do Jane Morelj je popolnoma drugačen, saj je do nje bolj spoštljiv, čeprav je 

res, da je včasih tudi ona tarča njegovih šal. 

 

Jutranji moderatorji na Radiu City in Radio 1 tako znajo prepoznati priložnosti, kdaj lahko v 

pogovor vključijo tudi kakšno duhovito opazko. Nekoliko manj uspešni so pri zagotavljanju 

tega, da ne govorijo vsi naenkrat, saj lahko pri vseh opazimo, da včasih drug drugemu 

skočijo v besedo. 
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3.3 Dejavniki, ki vplivajo na nastop radijskih moderatorjev 

 

Na nastop radijskih moderatorjev vpliva veliko dejavnikov, vendar so nekateri bolj opazni 

kot drugi. Med pomembnejšimi dejavniki sta gotovo okolje, v katerem radijska moderatorja 

delata, in ciljna skupina poslušalcev, ki ga določi sama radijska postaja. 

 

3.3.1 Okolje  

 

Pirčeva (2005) je poudarila, da je pri lokalnih radijskih postajah pomembno, iz katerega 

kraja oddajajo. V primeru, da poslušalci zaznajo, da radijski moderatorji na teh postajah ne 

poznajo okolja, lahko to zmanjša verodostojnost radija. 

 

Povezanost z okoljem je pomembna tudi za ostale radijske postaje. Vsak radio se skuša 

prilagoditi okolju, v katerem deluje, saj pričakujejo, da bodo v svojem okolju dosegli največ 

poslušalcev. To upoštevajo tudi radijski moderatorji. Na Radiu 1, ki pokriva celotno 

Slovenijo, govorijo drugače, kot govorijo moderatorji na Radiu City, ki deluje bolj na lokalni 

ravni. Pri Denisu Avdiću, ki dela na Radiu 1, bi tako lahko pričakovali, da se bo trudil govoriti 

knjižni pogovorni jezik, vendar ni tako. Avdićeva govorica je namreč močno prepletena z 

ljubljansko mestno govorico. 

 

Tako kot se pri Avdiću opaža določena stopnja ljubljanske mestne govorice, se pri Dejanu 

Vedlinu opaža visoka stopnja mariborske mestne govorice. Vedlin rad poudarja, da je 

ponosen na to, da je iz Maribora, in se zato niti ne trudi govoriti knjižnega pogovornega 

jezika. Na nek način je to tudi razumljivo, saj je Radio City mariborski lokalni radio s 

poslušalci večinoma iz Maribora in okolice. S takšnim jezikom se Vedlin svojim poslušalcem 

tudi bolj približa.  

 

Če upoštevamo Toporišičevo razdelitev zemljepisnih narečij, potem lahko govorico Dejana 

Vedlina umestimo v štajersko narečno skupino. Ker se zemljepisna narečja ne pokrivajo 

popolnoma z razdelitvijo slovenskih pokrajin, je težje utemeljiti narečje, ki ga govorijo v 
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Ljubljani, saj se v Ljubljani in okolici na majhni razdalji prekrivajo gorenjsko, dolenjsko in 

rovtarsko narečje (Toporišič, 2008). 

 

Pri samem okolju je treba poudariti tudi lokacijo studia. Wilby in Conroy (1994) pravita, da 

ima postavitev studia v center mesta dve prednosti. Najprej na ta način ljudem omogočimo, 

da nas obiščejo na radiu, recimo v primeru, da so osvojili kakšno nagrado ali pa se udeležijo 

sestanka, ki je namenjen tudi javnosti. Drugi razlog, zakaj je dobro imeti studio v centru 

mesta, pa je, da nas na tak način lahko gostje, s katerimi želimo opraviti intervju, lažje 

obiščejo v studiu. Tak intervju je bolj sproščen in naraven kot pa tisti preko telefona. 

 

3.3.2 Ciljna skupina 

 

Ciljno skupino lahko opredelimo kot skupino poslušalcev, ki jih želimo doseči. Običajno jih 

opisujemo demografsko, pri tem pa opredelimo starost, spol, izobrazbo, poklic ipd. Na 

radijskih postajah je ciljna skupina največkrat opredeljena po starostni skupini poslušalcev 

(List, 2003). 

 

Radio 1 in Radio City se razlikujeta tudi pri določanju ciljne skupine. Oba radija imata sicer 

ciljno skupino nekako omejeno po starosti poslušalcev, kar vpliva na nastop radijskih 

moderatorjev, in sicer tako pri izbiri tem kot tudi pri jeziku, ki ga moderatorji uporabljajo. 

Na Radiu 1 so svojo ciljno skupino omejili na poslušalce, stare od 30 do 45 let, kar je za radio 

dokaj majhna in ozka ciljna skupina, vendar je tudi tukaj treba upoštevati dejstvo, da je 

Radio 1 poslušan po celotni Sloveniji. Denis Avdić ima zato tudi veliko več svobode, saj gre 

za odrasle ljudi. Tako lahko pripravlja teme in zgodbe, ki morda niso primerne za vsakogar, 

še posebej ne za mladoletne. To lahko opazimo tudi po tem, da se na radiu večkrat 

pogovarja oziroma s svojimi provokativnimi vprašanji namiguje na spolnost. Prav tako se je 

tudi že zgodilo, da je Avdić med oddajanjem v živo uporabil kletvico.  

 

Dejan Vedlin je pri ustvarjanju nekoliko bolj omejen, saj je ciljna skupina Radia City omejena 

drugače in širše. Ker je Radio City najbolj poslušan v Mariboru in okolici, je posledično ciljna 

skupina širša, in sicer cilja na poslušalce, stare med 15 in 50 let. Ker so vključeni tudi 
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mladoletni, morajo moderatorji pri uporabi besed bolj paziti. V programu je to opazno, saj 

Vedlin ne uporablja kletvic in ne postavlja provokativnih vprašanj, ki bi namigovala na 

spolnost. Res pa je, da očitno na to pozabijo, ko ustvarjajo druge oddaje, katerih član je tudi 

Dejan Vedlin in so predvajane v jutranjem programu. Kot primer lahko navedemo njihov 

humoristični vložek Reporter Milan, kjer včasih ne manjka kletvic.  

 

3.4 Povezovanja programa radijskega moderatorja in klici v program 

3.4.1 Dejan Vedlin 

 

Napoved programa v nadaljevanju 

V nasprotju z Denisom Avdićem Dejan Vedlin redkeje načenja teme in potem poslušalce 

pozove, da jih naj poslušajo še naprej, če želijo izvedeti podrobnosti. Vedlin navadno zgolj 

napoveduje posamezne oddaje, kot sta na primer Reporter Milan ter Zvonko in Mirko, ki 

sledita takoj po napovedi. V spodnjem primeru je Vedlin vseeno pozval poslušalce, da 

ostanejo v njihovi družbi, saj bodo odgovor na vprašanje za »aha efekt« razkrili po oglasih. 

 

»Odgovor v aha efektu po oglasih.« 

 

Napoved časa 

Za radijske programe je značilno, da poudarjajo uro, še posebej v jutranjem in večernem 

programu (Wilby in Conroy, 1994). Tudi Radio City ni izjema, saj nas Dejan Vedlin večkrat 

spomni na to, koliko je ura. Radijski moderatorji nam, zraven informacij o uri, pogosto preko 

radijskih valov zaželijo tudi dobro jutro, dober dan ali pa dober večer. V primeru Dejana 

Vedlina, ki dela v jutranjem programu, gre seveda za jutranje pozdrave. 

 

»Ura je pet in triinpetdeset minut. Ponedeljek, 11. december, in tudi ta vikend je bil, 

ko govorimo o športu, zelo razgiban in živahen.« 

»In tako so štiri minute čez peto. Dobro jutro.« 

»Štiri minute je čez sedmo. Natalija, Bor in Dejan želimo dobro jutro.« 
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Glasbene informacije, predstavitev izvedenega dela programa 

Radia si brez glasbe ne moremo predstavljati, zato je ta njegov ključni del. Vsekakor je 

dobro, da vemo, katero glasbo poslušamo, zato nam radijski moderatorji navadno tudi 

povedo naslov in avtorja pesmi. Dejan Vedlin to navadno naredi po koncu pesmi, kar 

pomeni, da nam poda informacije o že izvedenem programu. 

 

»Big in Japan, Alphaville, še en velik hit iz osemdesetih.« 

 

3.4.1.1 Klici v program in sodelovanje poslušalcev 

 

Radio City se trudi vključiti poslušalce v svoj program na različne načine. V jutranjem 

programu so tako pozvali poslušalce, da odigrajo svoj najljubši prizor iz filmov Star Wars in 

jim pošljejo posnetek. V zameno za sodelovanje poslušalce večkrat nagradijo. 

 

»Ja, tako, da imate svojo najljubšo sceno iz Star Warsov in da jo tako dobro poznate, 

da jo lahko zdeklamirate, odigrate kakor koli že, da jo lahko poustvarite in nam to pošljete 

seveda s pomočjo Povej na Radio City App ali pa če posnamete video, kar na naš e-mail 

naslov jutro@radiocity.si.« 

 

3.4.2 Denis Avdić 

 

Napoved programa v nadaljevanju 

Za program Radia 1 je značilno, da pred skoraj vsakim oglasnim blokom ali predvajanjem 

glasbe pozivajo poslušalce, naj jih poslušajo še naprej. Navadno Avdić začne govoriti o neki 

temi, potem pa se ustavi in pove, da bomo več o tem izvedeli kasneje oziroma v 

nadaljevanju.  

 

»Tut o tem danes v nadaljevanju.« 

»Zlo posebna zgodba. Jo povem takoj po temle.« 
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Napoved časa 

Tudi Denis Avdić vsako jutro svojim poslušalcem zaželi dobro jutro in jih opomni na to, 

kateri dan je in koliko je ura. To v jutranjem programu poudari večkrat oziroma skoraj 

vsakič, ko se vključi v program. 

 

»Dobro jutro. 12. 12. 2017. Dobro jutro od nas treh.« 

»Dobro jutro. 12. december je.« 

 

Glasbene informacije, predstavitev izvedenega dela programa 

Denis Avdić na Radiu 1 skrbi tudi za to, da vemo, katero glasbo poslušamo. Za razliko od 

Vedlina Avdić včasih napove glasbenega izvajalca že pred predvajanjem glasbe. Prav tako v 

določenih delih ponovi izvajalca po predvajani pesmi. 

 

»Dean Martin, Let it snow, let it snow, let it snow. Taka luštna pesmica, a ne de? 

Prov decembrska, prov paše.« 

»To boste slišal v nadaljevanju, še pred tem pa Alle Farben.« 

 

3.4.2.1 Klici v program in sodelovanje poslušalcev 

 

Značilnost Radia 1 je prav tako ta, da večkrat za kakšno mnenje ali izkušnjo povprašajo svoje 

poslušalce. Ti jih nato pokličejo na telefonsko številko in z njimi delijo svoje izkušnje, te pa 

so kasneje objavljene v programu in voditelji o njih tudi debatirajo. V analiziranem 

programu so poslušalce pozvali, da jim zaupajo najbolj neposrečeno božično darilo, ki so ga 

kdaj prejeli. 

 

»Najbolj neposrečeno darilo, ki ste jih kadar kol dobili od sodelavcev al pa kogar kol 

– 080 21 80.« 
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3.5 Dejan Vedlin 

3.5.1 Jezik 

 

Ko poslušamo Radio City in moderatorja Dejana Vedlina, lahko takoj zaznamo močan pridih 

mariborske mestne govorice. Vedlin namreč uporablja izraze, ki so značilni za to okolje, da 

se bolj približa svojim poslušalcem, ki so večinoma iz Maribora in okolice. Zato lahko na 

Radiu City zaznamo tipične mariborske izraze, ki so podani v tabeli 3.1. 

 

Tabela 3.1: Seznam nekaterih besed mariborske govorice, ki jih uporablja Dejan Vedlin 

Mariborska mestna govorica (Vedlin) Knjižna slovenščina 

blo bilo 

štrnajst štirinajst 

fsekala udarila 

feni oboževalci 

ladunga porcija 

fejst zelo 

dihtunga tesnilo 

obrnla obrnila 

sn hoto sem hotel 

uporablal uporabljal 

luft zrak 

kupla kupila 

krempl krempelj 

prite pridite 

kerem katerem 

večih več 

zaslužli zaslužili 
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3.5.2 Retorika 
 

Ethos  

Dejan Vedlin želi vedno navezati posebno povezavo s poslušalci in jih na tak način pritegniti 

in prepričati, kar je značilnost ethosa. Pri tem mu pomaga tudi dejstvo, da ima potrebno 

samozavest. Pri tej tehniki se opazita tudi osebni značaj radijskega moderatorja in 

verodostojnost. Vedlin se tukaj izpostavi kot oboževalec serije Star Wars. 

 

O novem Star Wars filmu: 

 

»Danes se pa začenja finalno odštevanje. Dve leti smo čakali na nadaljevanje, na 

drugi del zadnje trilogije. Tak vsaj pravijo, čeprav, to noben ne verjame, ne? Da je to zadnja 

trilogija, ampak da bodo to še molzli, dokler bo šlo, ampak super, kot velikemu fenu serije 

se to zdi fenomenalno. Prihajajo novi Star Warsi, The Last Jedi.« 

 

Pathos 

Pri pathosu so navadno pomembne zgodbe, ki jih radijski moderator začini s številnimi 

metaforami in drugimi jezikovnimi sredstvi ter na tak način vpliva na čustva poslušalcev. V 

spodnjem primeru, ko je Vedlin govoril o praznični okrasitvi Piramide, so te značilnosti tudi 

lepo prikazane. 

 

O praznični okrasitvi Piramide: 

 

»V bistvu, ja, tak zgleda kot ena raketa in ko sem se jaz peljal po Titovi, so ble tri 

misli oziroma tri informacije, ki sn jih dobival, ko sem gledal to piramido, in sicer zdaj, ko 

tak se pelješ pa vidiš te lučke na piramido. Prva je bla, da mi sporoča: ja, tja je Avstrija. 

Druga je bla: samo še gor, Maribor, samo še gor gremo. In tretja, ta je bla pa najbolj 

strašljiva od vseh, zgleda tak kot kurji krempl, kot da bi ogromna kitajska nesnica stopala 

na nas.« 
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Logos 

Kadar govori o določeni temi, lahko hitro dobimo občutek, da se na to področje, ki ga 

obravnava, tudi spozna. Kot primer lahko omenimo njegovo mnenje o prestavljeni tekmi 

Nogometnega kluba Maribor. Na začetku je poudaril dejstvo, da je bila tekma prestavljena, 

kasneje pa je vključil še lastno mnenje. Svoje mnenje je tudi ustrezno argumentiral, da je 

deloval še bolj prepričljiv. 

 

O prestavljeni nogometni tekmi: 

 

  »Kar nam seveda absolutno paše iz večih razlogov, čeprav Aluminij, roko na srce, tak 

kot smo zaj špilali, po mojem ne bi bil nek poseben izziv v Ljudskem vrtu. Ampak boljše iz 

večih zornih kotov, nogometaši so si zaslužli pavzo, igrišča ne bodo razrita, kar zagotovo bi 

bla, in to se mi zdi bistveno pri vsem skupaj.« 

 

3.5.3 Jezikovna sredstva 

 

3.5.3.1 Besedni slog 
 

Primera ali komparacija 

 

»Zgleda tak kot kurji krempl, kot da bi ogromna kitajska nesnica stopala na nas.« 

 

Metonimija ali preimenovanje 

 

»Kar nam seveda absolutno paše iz večih razlogov, čeprav Aluminij, roko na srce, 

tak kot smo zaj špilali, po mojem ne bi bil nek poseben izziv v Ljudskem vrtu.« 

 

Metafora ali prispodoba 

 

»Slabo vreme je odpihnilo obe nedeljski tekmi … eee … torej, alpskih smučark.« 
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Tujke 

 

»Kajti na našo ... eee ... na našo City kino premiero v Mariboxu, v sredo, gredo z nami 

le največji feni.« 

 

3.5.3.2 Neprimerne besede 

 

Kakšnih izrazitih neprimernih besed pri Vedlinu ni opaziti. Edino, kar lahko omenimo, je 

izraz, ki ga je Vedlin izrekel po vremenski napovedi, ko je bilo govora o otoplitvi. 

 

»Ampak dovolj je, v bistvu, da bomo meli živo sranje.« 

 

Sicer pa je Vedlin tudi sebe v enem delu pogovora s sovoditelji označil z besedo »hepan«, 

ko se ni mogel spomniti, v katerem delu Star Warsa se je nekaj zgodilo. 

 

»Recimo tu … na … v sedmem delu, ko tam tak gor, mislim v sedmem delu, hepan, 

saj ne vem zaj več niti, v kerem delu je, ko Chewbacca tak gor gleda samo na koncu.« 

 

3.5.3.3 Diskurzni označevalci 

 

Diskurzni označevalci so na radiu močno prisotni, kar lahko opazimo tudi v primeru Dejana 

Vedlina. Uporablja skoraj vse najbolj izpostavljene diskurzne označevalce, z izjemo ne vem 

in aha, ki ju v analiziranem programu nismo zasledili. Največkrat se pri Vedlinu pojavita 

označevalca eee in ne. Označevalec eee uporablja na začetku ali pa na sredi stavka, tako da 

deluje, kot da se mora spomniti, kaj želi povedati. Drugače je z označevalcem ne, ki ga 

večinoma uporablja na koncu stavku. Označevalca a ne ne uporablja, saj ni toliko značilen 

za mariborsko okolje. Označevalec no uporablja na začetku stavka, ko želi preiti na novo 

temo, označevalec ja pa prav tako uporablja na začetku za spremembo teme ali pa za 

navezavo na že povedano. Prav tako na začetku stavkov uporablja označevalce mhm, poglej 

in mislim. Pri označevalcu zdaj je treba poudariti, da namesto knjižne oblike te besede 

uporabi pogovorno besedo zaj, namesto označevalca poglej pa uporabi krajšavo glej. 
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E, eee, em, m 

 

»Eee … Dejstvo je tudi, da je v zimskih športih bilo zelo pestro.«  

»Preprosto, tako, da svojo … eee … svojo … eee … umetniško stvaritev, ki bo zagotovo 

fenomenalna, slišite pri nas v etru.« 

 

Ne, a ne 

 

»Že na parkirišču je glavobol, ne, kaj šele, da greš not.« 

»In uresničujejo se napovedi, da prihaja otoplitev, ne?« 

 

No 

 

»No, za nekatere je, kak je vse stvar zornega kota, kajti za nekatere je ponedeljek, 

za nekatere je pet dni do dopusta.« 

 

Ja 

 

»Ja, glede na zelo nizke temperature včeraj zjutraj imamo danes tu eno čist drugo 

pesem.« 

»Ja, negodovanje Mariborčank in Mariborčanov je obrodilo sadove.« 

 

Mhm 

 

»Mhm, ptice in svinje, saj kaj pa še je drugega na svetu?« 
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Zdaj 

  

»Ampak vemo, da ne zgublajo, ne, ker s tem Switchom zdaj so naredli celo revolucijo 

in en kup sivih las.« 

»Pet minut čez pol deveto je in glede na to, da oba, tako Natalija kot Bor, danes 

delata v akciji Ko je božič, naj bo božič za vse, naj povem, kaj je to bo enega ličenja zaj.« 

 

Ne vem 

 

Tega izraza v analizi nismo zasledili. 

 

Dobro (dobro, okej, v redu, prav) 

 

»Dobro, pusti zdaj detajle, važno je, da si ti, da si ti iz tega dobila to izobrazbo, ki je 

nujno potrebna za bivanje in za [prekinitev sredi stavka].« 

 

Poglejte, lejte 

 

»Glej, ni problema, ti samo, ko greš na avtocesto, ti samo glej table, poslušaš, 

Sežana.« 

 

Aha 

 

Tega izraza v analizi nismo zasledili. 

 

Mislim 

 

»Mislim, že to, ko te treilerje tlko poslušamo, ko reče [zvočni posnetek].« 
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3.5.3.4 Ostale značilnosti 

 

Uporaba medmetov 

Za radio je značilna tudi uporaba medmetov. Tudi Vedlin uporablja posnemovalne in 

razpoloženjske medmete. V analiziranem programu smo zaznali naslednji primer, pri 

katerem juhu izraža veselje, s ho ho ho pa posnema božička. 

 

»Začenja se tretji adventni teden. Juhu oziroma kot se reče ho ho ho.« 

 

Ponavljanje besed 

Velikokrat se zgodi, da Vedlin nekatere besede pove dvakrat zapored. Tudi to je lahko 

tehnika retorike (poudarjanje) ali pa to počne nenamerno. 

  

»Ker kak so pa letos, letos so pa ekstremno, ekstremno napadli se mi zdi, ne?« 

 

Besede, povezane s spolnostjo 

Besede oziroma pogovora o spolnosti pri Dejanu Vedlinu nismo zaznali. Glede na to, da so 

njihova ciljna skupina poslušalcev tudi mladoletniki, je to popolnoma primerno. 

 

Vzdevki 

V jutranjem programu, ki smo ga analizirali, nismo opazili, da bi Vedlin uporabljal kakršne 

koli vzdevke. 

 

3.5.4 Humorne izjave 

 

Sarkazem je danes priljubljen pri radijskih govorcih na komercialnih radijskih postajah. 

Sarkazem in humorne izjave uporablja tudi Vedlin. O tem pričajo tudi naslednji primeri. 

 

O dvodnevni otoplitvi: 

 

»Tak da mini pomlad bo fsekala, pripravite se na to.« 
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O Angry Birds: 

 

»Mhm, ptice in svinje, saj kaj pa še je drugega na svetu?« 

 

Navodila Boru za pot do Murske Sobote:  

 

»Glej, ni problema, ti samo, ko greš na avtocesto, ti samo glej table, poslušaš, 

Sežana.« 
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3.6 Denis Avdić 

3.6.1 Jezik 

 

Jezik Denisa Avdića temelji na ljubljanski mestni govorici, čeprav lahko v določenih 

trenutkih zasledimo tudi določene besede iz drugih narečij oziroma mestnih govoric. 

Vseeno pa lahko najmočneje zaznamo ljubljansko mestno govorico in s tem tudi izraze, ki 

so prikazani v tabeli 3.2. 

 

Tabela 3.2: Seznam nekaterih besed ljubljanske govorice, ki jih uporablja Denis Avdić 

Ljubljanska mestna govorica (Avdić) Knjižna slovenščina 

zdej zdaj 

narest narediti 

učer včeraj 

nč nič 

teb tebi 

bruka sramota 

skejter rolkar 

šu šel 

šoping nakupi 

tist tisti 

pršu prišel 

buljt gledat 

najdla našla 

rabva rabiva 

lohk lahko 

konc konec 

prov prav 
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3.6.2 Retorika 

 

Ethos 

Ethos je pomemben pri vzpostavitvi stika s poslušalci. Avdić tako vedno deluje sproščen in 

samozavesten ter se nam predstavlja kot verodostojna oseba. V analizirani oddaji je tudi 

uporabil zunanji vir, ki ga sicer ni poimensko predstavil, z zanimivo tematiko, da je še 

popestril program s statističnimi podatki. 

 

O tem, koliko zapravimo za darila in koliko dobimo nazaj v obliki daril: 

 

 »Zdej, a vas zanima, kok vas to stane? Točna cifra je 320 €, tok stane december 

povprečnega Slovenca. Od tega damo 150 € za darilo, 170 € pa za hrano, pijačo in druženje. 

Če bi radi bili bolj obdarjeni, pa si za prijatla zrihtajte kakega Angleža, oni za darila zapravijo 

880 €. Kok dobimo? 14. Ja, tok je v povprečju vredno posamezno decembrsko darilo v 

Sloveniji. 14 €. Ponavad gre za knjigo, buteljko al pa kak vrednostni bon.« 

 

Pathos 

Pri pathosu lahko izpostavimo pomembnost samih zgodb, kar Denis Avdić spretno izkorišča. 

Velikokrat ima pripravljene zgodbe, tudi osebne, ki jih deli s poslušalci. Značilno pri teh 

zgodbah je tudi to, da želi preko njih vplivati na čustva poslušalcev. Tokrat je govoril zgodbo 

o tem, kako je šel s sinom prvič k Božičku. 

 

O prvem obisku Božička s svojim sinom: 

 

 »To je bla … To je bil Kino Bežigrad in je bla najprej predstava za otroke. Ne? Zdej 

umes je hoto it kar na oder. To je blo dve let nazaj. Hotu je it na oder, ker je vidu gor vse te 

like pa lutke so ble pa ne vem kaj še vse, skratka, on hotu je hotu it gor na oder in ga je blo 

treba kar mal držat pa tiščat, njemu ni blo jasno, zakaj ne sme it. No, na konc pa pride 

Božiček z darili in ta Božiček seveda kliče po imenu ljudi, da pridejo gor ne, otroke, se prav, 

da jim razdeli vse. Ti si bil takrat tam, ne? Si bil noter, no. In oooon začne weeee, k se je tok, 

to se je tok drl, to se je tok drl, Deželaka vpraši, Deželaka, jaz sem čaku, mogoče gre po 
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abecedi Avdić , ne, ne, kr kliče druge. Tok se je v bistvu drl, da se Božička ni slišal, ko je klical 

otroke gor. Nihče ni vedel, to je blo res kričanje. In pol sem šu ven in sem z njimi, z njim sem 

čaku zuni, ga držim in ga čakam ene tko, ne vem, pet, deset minut ga čakam, ne. Valda 

vsazga otroka, ko pride po daril gor, še neki mal spregovori z njim Božiček pa še slikanje pa 

tko naprej, ne. Odprem vrata, še zmer, me tko gleda, aha, še zmer ga ni poklicu. Ok, ni ga 

poklicu. Tamal se še zmer dere, zdaj se dere tud spredi, ne, se prav tam, k je recepcija, k je 

vse skp, vsi gledajo, on se še zmer dere. To je blo v eno, to je bil sam jok, jok, jok in res glasen, 

ne. In pol sma pršla še enkrat noter in se tamal dere, cele dvorana se smeje, gleda, tamal se 

dere, dere, dere in jaz sem naredu neki, kar ne bi smel, ampak sm. Pogledu sem Božička pa 

sem reku: »Daj, pizda, poklič ga že!« No, in pol ga je, ne. Pol pa je, pol pa se je umiru tamal, 

ne, pol se pa ni več joku.« 

 

Logos 

Pri logosu je pomembno, da voditelj ve, o čem govori. Hkrati mora poslušalcu to temo 

predstaviti tako, da bo tudi poslušalec vedel, kaj nam sploh želi povedati. Navadno se vključi 

moderatorjeva argumentacija svojih besed. V analiziranem programu je Avdić govoril o 

manjši drami v medijih, ko je sodišče Reporterju prepovedalo objavo članka o zakoncih 

Login. Avdić nam je na začetku na kratko predstavil, kaj se je zgodilo, kar je bil nekakšen 

uvod v to temo, saj je pri logosu pomembna tudi predstavitev teme. Potem je Avdić povedal 

tudi svoje mnenje in izhajal iz tistih dni, ko je še delal na policijski postaji. To je tudi poudaril, 

saj je tako pri ljudeh vzbudil občutek, da ve, o čem in zakaj to govori. 

 

O pisanju članka o zakoncih Login: 

 

»Malce drame v medijih te dni. Okrajno sodišče Ljubljana je reviji Reporter 

prepovedalo izdajo priloge, v kateri so se osredotočali na najbogatejši slovenski par, Samo 

in Iza Login. Vse o njima, kako sta se imenovala, kje sta odraščala, kdo so njuni prijatelji in 

kdo so sorodniki. Pri Reporterju in Združenju novinarjev in publicistov pa so nad cenzuro 

ogorčeni. […] Ne vem, ampak, tko iz policijskih dni, se mi zdi kar slabo ideja, no, da bi pisal 
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o tem, kdo so in kje se gibljejo ljudje, ki so blizu najbogatejšim Slovencem. Vsega, se mi zdi, 

pa kriminalcem tut ni treba najt takoj na Googlu, ne.« 

 

3.6.3 Jezikovna sredstva 

 

3.6.3.1 Besedni slog 

 

Primera ali komparacija 

 

»K da bi men moja doma motor nabila na steno, namest slike, kao, sej ga maš lohk, 

sam na steni.« 

 

Metonimija ali preimenovanje 

 

»Fursovci so preveril za vsak slučaj, da si ne bi naredil kakšne bruke.« 

 

Metafora ali prispodoba 

 

»Skratka, veter je naredu malce štale po državi.« 

 

Tujke 

 

»No, še preden pa danes zavijete v šoping, vam povemo čez nekaj minut, kok boste 

decembra zapravili in kok boste dobil v obliki daril.« 
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3.6.3.2 Neprimerne besede 

 

Ker je ciljna skupina poslušalcev na Radiu 1 omejena na ljudi, stare od 30 do 45 let, se opazi, 

da niso toliko pozorni na to, kakšne besede uporabljajo. Denis Avdić je znan po tem, da je 

brez dlake na jeziku, in v programu občasno izreče kletvico. V analiziranem programu je v 

svoji zgodbi povedal, kaj je rekel Božičku, ko je čakal, da pokliče njegovega sina. 

 

»Pogledu sem Božička pa sm reku: Daj, pizda, poklič ga že.« 

 

3.6.3.3 Diskurzni označevalci 

 

Denis Avdić je še eden izmed radijskih moderatorjev, ki niso imuni na diskurzne 

označevalce. V njegovih moderacijah jih lahko namreč zaznamo veliko. V analiziranem 

programu smo zaznali prav vse izpostavljene diskurzne označevalce. Največkrat sta to, tako 

kot pri Vedlinu, označevalca eee in a ne. Označevalec eee uporablja na začetku stavka in 

tudi med stavkom, medtem ko označevalec a ne uporablja v veliki večini primerov na koncu 

stavka. V nasprotju z Vedlinom redkeje uporablja označevalec ne, saj ni pretirano značilen 

za ljubljansko govorico. Vse ostale diskurzne označevalce no, ja, mhm, zdaj, ne vem, dobro, 

poglejte, aha in mislim uporablja na začetku stavkov. Značilno zanj je tudi to, da namesto 

označevalca zdaj uporabi besedo zdej, namesto označevalca poglejte pa besedo lej.  

 

E, eee, em, m 

 

»Eeee ... Učer smo mel mi božička na radiu, se prav tisti, ki imajo otroke stare od 1 

do 10 let.« 

»Če ne bi radi preveč zapravl … eeee … za darila, strokovnjaki pravjo, da so 

pomembne tri stvari.« 
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Ne, a ne 

 

»To je ta mesec, ko damo mal finančno previdnost na stran pa se mal razvajamo, a 

ne.« 

 

No 

 

»No, mu je pa vse rolke z žeblji nabila na steno, ljudje.« 

 

Ja 

 

»Ja, z Bleda tut še ena informacija.« 

»Se pa spomnem, ja, kako je zgledal naš prvi obisk božička na radiu 1.« 

 

Mhm 

 

»Mhm, in so vikingi primerno nadomestilo?« 

 

Zdaj  

 

»Zdej, a vas zanima, kok vas to stane?« 

 

Ne vem 

 

»Ne vem, ampak, tko iz policijskih dni, se mi zdi kar slabo ideja, no, da bi pisal o tem, 

kdo so in kje se gibljejo ljudje, ki so blizu najbogatejšim Slovencem.« 

 

Dobro (dobro, okej, v redu, prav) 

 

»Okej, kaj še piše?« 
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Poglejte, lejte 

 

»Ja, lej, Čeferin je tko reku.« 

 

Aha 

 

»Aha, se prav, more pospravlat.« 

 

Mislim 

 

»Ja, sej, mislim. A je naredu čistko?« 

 

3.6.3.4 Ostale značilnosti 
 

Uporaba medmetov 

Ker je na radiu treba ustvarjati vzdušje samo z glasom, moderatorji velikokrat uporabljajo 

tudi medmete. Avdić jih, ravno tako kot Vedlin, uporablja. V analiziranem programu je 

Avdić oponašal jok otroka. 

 

»In on začne weeee, k se je tok, to se je tok drl …« 

 

Ponavljanje besed 

Ponavljanje pri Avdiću pride do izraza takrat, ko govori zgodbo. To se je zgodilo tudi v 

programu, ki smo ga analizirali, ko je govoril o tem, kako se je njegov otrok jokal. Opazimo, 

da je uporabil ponavljanje samo zato, da bi poudaril, kako je to zvenelo.  

 

» Cela dvorana se smeje, gleda, tamal se dere, dere, dere …« 
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Besede, povezane s spolnostjo 

Tako glede neprimernih besedah kot tudi glede tem, ki se nanašajo na spolnost, nimajo 

nobenih omejitev, saj je to kar pogosta tema na Radiu 1. Tudi v tej oddaji je bilo to razvidno, 

ko je Avdić govoril o Deželakovem sinu, s katerim so bili skupaj pri Božičku.  

 

»Pol sem ga pa še zafrkavu in sem mu sicer reko, pač, na kak način božiček deli 

darila. Da je vse to odvisno od velikosti … ja, od velikosti lulčka.« 

 

Vzdevki 

Zanimiva stvar, ki smo jo opazili med analizo, so tudi vzdevki. Avdić jih ne postavlja komur 

koli, ampak kar svojim šefom. To se je opazilo, ko je primerjal, v katerem podjetju je njegov 

sin dobil boljše darila od Božička. Poudaril je dva vzdevka, in sicer revnega milijonarja in 

skopuškega vrabčka. Revni milijonar je vzdevek njegovega šefa na Radiu 1, medtem ko 

lahko predvidevamo, da je skopuški vrabček generalni direktor Pro Plusa Pavel Vrabec. 

Avdić namreč na kanalu Pop Tv, ki je v lasti Pro Plusa, vodi oddajo Znan obraz ima svoj glas.  

 

»Ja, lej, mislim, da se tuki revni milijonar z darilom velik bolj izkaže k skopuški vrabček.« 

 

3.6.4 Humorne izjave 

 

Danes se vedno bolj briše meja med radijskimi moderatorji in komiki na komercialnih 

radijih. Na tak način se želijo bolj približati svojim poslušalcem in jih spraviti v smeh, saj je 

večina programa namenjena zabavi. To s pridom izkorišča tudi Avdić, ki je znan po tem, da 

ima veliko humornih vložkov, uporablja pa tudi sarkazem.  

 

O decembru: 

 

»Poleg materialnih stvari dobimo tut šus hormona sreče, ki se sprošča med nakupi, 

zdej pa dodaj temu še par kuhancev pa šampanjcev pa je december tist mesec, ko smo 

najbolj zadeti.« 
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O DJ-ju Alle Farben: 

 

»A niso te farbe ble na Ritmu mladosti? … DJ, ja, tok dober, da je šlo 80 posto 

dvorane ven.« 

 

O otrocih: 

 

»Skratka, ja, fajn je dobit tko, a veš, ne, na let 20 € vredno daril vredno darilo za 

otroka od firme, se splača, že zarad tega se splača otroka narest, sam povem.«  
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4 Sklep 

 

Priprava primerjalne govorne in vsebinske analize nam je omogočila proučitev nastopa 

dveh radijskih moderatorjev (Dejana Vedlina iz Radia City in Denisa Avdića iz Radia 1) 

predvsem z vidika njune verbalne komunikacije s poslušalci. Uspešna komunikacija je v 

veliki meri odvisna od samih radijskih moderatorjev in njunega govora ter vsebine, ki jo 

pripravljata za poslušalce. Retorična sredstva prepričevanja, uporaba različnih jezikovnih 

sredstev, povezovanje programa in prilagajanje ter upoštevanje določenih dejavnikov, kot 

sta ciljna skupina in okolje, so samo nekateri elementi, ki jih uspešno uporabljata, da se 

približata svojim poslušalcem.  

 

Oba moderatorja imata zelo dobro razvito retoriko. Retorična sredstva prepričevanja se 

lahko pri obeh jasno razpoznajo. Največ pozornosti posvečata pathosu, ki vključuje 

pripovedovanje zgodb in vpliva na čustva poslušalcev. Tudi ethos imata oba izrazit in ga 

uspešno uporabljata, kar pomeni, da nam dajeta občutek, da sta verodostojni osebi in da 

so informacije, ki nam jih povesta v radijskem programu, resnične. Sicer je pri obeh 

moderatorjih mogoče opaziti, da sta sproščena in samozavestna ter uživata v tem, kaj 

delata. Radijska moderatorja se tudi trudita vsako informacijo predstaviti tako, da bo 

poslušalcem razumljiva in argumentirana, kar pomeni, da upoštevata tudi logos. 

 

Čeprav sta si v določenih stvareh Avdić in Vedlin podobna, lahko opazimo tudi očitne 

razlike, ki so posledica dejavnikov, ki vplivajo na njun nastop. Med temi je treba poudariti 

ciljno skupino poslušalcev in okolje. Ciljna skupina poslušalcev na Radiu 1 so poslušalci stari 

od 30 do 45 let, kar vpliva tudi na izbor tematike pogovorov, ki jih pripravlja Avdić. Radio 

City ima določeno širšo ciljno skupino, in sicer so to poslušalci, stari od 15 do 50 let. 

Opazimo lahko, da ima na podlagi tega Vedlin več omejitev pri pripravi radijskega 

programa. Avdić namreč v programu uporablja tudi kletvice, teme pogovora večkrat naveže 

na spolnost in za svoje nadrejene uporablja posmehljive vzdevke. Treba je tudi poudariti, 

da oba moderatorja delujeta pod vplivi okolja, kar se kaže predvsem v jeziku, ki ga 
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uporabljata. Tukaj se pojavi tudi velika razlika med radijskima moderatorjema. Vedlin se 

zaveda, da večina poslušalcev Radia City prihaja iz Maribora in okolice, zato se jim skuša 

približati z mariborsko govorico, medtem ko Avdić uporablja v večjem delu ljubljansko 

govorico, čeprav lahko Radio 1 poslušamo po celotni Sloveniji. Jezik, ki ga uporablja Vedlin, 

lahko umestimo med štajersko narečje, pri Avdiću pa je opredelitev nekoliko težja, saj se v 

Ljubljani prepletajo kar tri različna zemljepisna narečja. Tudi v radijskem programu lahko 

zaznamo večje število narečnih besed, ki izhajajo iz naštetih zemljepisnih narečij. 

 

Oba moderatorja uporabljata različna jezikovna sredstva. Pri obeh zaznamo uporabo 

tropov, diskurznih označevalcev in neprimernih besed. Tropi, ki jih poznamo po 

prenesenem besednem pomenu, se v radijskem programu pojavljajo pogosto. Med trope 

namreč uvrščamo primere, metonimije in metafore. Neprimerne besede se pojavljajo 

redkeje oziroma zelo redko, kar velja predvsem za kletvice. Te besede namreč še vedno 

veljajo za neprimeren govor, ki ne sodi na radio. Pri uporabi neprimernih besed je Vedlin 

bolj previden, čeprav je mogoče zaznati kakšno vulgarno besedo, Avdić pa je v programu 

uporabil tudi kletvico. Zanimivo je, da radijska moderatorja v veliki meri uporabljata 

diskurzne označevalce, ki pa k vsebini ne prispevajo nič. Najpogostejši diskurzni označevalci 

so eee, ne, a ne ipd. 

 

Dejan Vedlin in Denis Avdić v jutranjem programu prevzameta tudi povezovanje programa. 

Oba moderatorja večkrat pozoveta k poslušanju programa, in sicer na način, da začneta 

govoriti o določeni temi, potem pa poslušalcem povesta, da lahko več o tej temi izvedo v 

nadaljevanju programa. Ker je glasba ena od ključnih elementov radia, je prav, da smo kot 

poslušalci seznanjeni s tem, kar poslušamo. Tega se držita tako Avdić kot tudi Vedlin. 

Skupna točka obeh moderatorjev je tudi dejstvo, da vodita jutranji program na 

komercialnih radijskih postajah. Iz tega razloga nas večkrat (tudi v eni uri) spomnita na to, 

kateri datum je in koliko je ura. Prav tako oba moderatorja svojim poslušalcem prenašata 

jutranje pozdrave tako, da jim vsako uro večkrat zaželita dobro jutro. Za obe radijski postaji 

je značilno tudi pozivanje poslušalcev h klicem v program, ki jim omogočajo, da povedo 

svoje mnenje ali pa sodelujejo v nagradni igri.  
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Čeprav smo omejili spremljanje programa na štiri ure, lahko potrdimo, da sta oba radijska 

moderatorja pri komunikaciji s svojimi poslušalci uspešna. Oba imata že izoblikovan svoj 

slog vodenja, zato lahko predvidimo, da se njuno vodenje radijskega programa iz dneva v 

dan pretirano ne razlikuje. Da jima uspe prepričati poslušalce, nam potrjuje tudi lestvica 

poslušanosti radijskih postaj. Tudi zato lahko to diplomsko delo služi kot določeno vodilo 

radijskim moderatorjem in radijskih postajam, saj poudarja določene elemente, ki vplivajo 

na uspešnost verbalne komunikacije med moderatorji in poslušalci. Za nekoliko bolj 

dodelano podobo o tem, kakšen naj bo radijski moderator, ki želi doseči uspešno 

komunikacijo s poslušalci, bi se morali posvetiti še njegovemu glasu, pomenom branega in 

spontanega govora ter neverbalni komunikaciji. 

 

Glede na opravljeno primerjalno analizo lahko zaključimo, da sta oba radijska moderatorja 

izkušena govorca, ki se odlično znajdeta v različnih situacijah na radiu. Da imata oba za 

seboj že več let delovnih izkušenj, se opazi na vseh področjih. Oba imata namreč že 

izoblikovan poseben lik radijske osebnosti, zaradi česar sta še bolj poznana pri ljudeh. Pri 

njunem nastopu se zdi, da ju nič ne more presenetiti, saj sta pripravljena tudi na stvari, ki 

včasih ne potekajo po scenariju. 
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