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Maribor, 24. 5. 2018 
 
 
Sporočilo za medije: ZA TAKOJŠNJO OBJAVO 
 

Medijski dan 2018 – stičišče medijev danes in študentov medijskih 
komunikacij 
 
Na študiju Medijskih komunikacij na FERI-ju so danes svoja mnenja in poglede na dogajanje 
v medijih ter njihov razvoj soočili ugledni medijski gostje in študenti. 
 
Inštitut za medijske komunikacije na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko Univerze 
v Mariboru (FERI UM) je danes po enoletnem premoru gostil študentsko konferenco Medijski dan 
2018. Namen dogodka je bil spoznavanje aktualnega stanja in perspektiv slovenskih medijev, s 
posebnim poudarkom na mlajši generaciji, ki jo predstavljajo študenti programa Medijskih 
komunikacij. Študenti so prikazali tudi svoje filme, ki so nastali v okviru predmetov na dodiplomskem 
in podiplomskem študiju.  
 
V izhodiščnem premisleku ob organizaciji Medijskega dne 2018 so na inštitutu za medijske 
komunikacije izhajala iz specifičnih navad spremljanja medijskih vsebin, ki jih opažajo pri svojih 
študentih. Te generacije še zdaleč niso nedovzetne za medijske trende, nasprotno, želijo si jih in jih 
tudi sprejemajo. Kako jim naproti prihajajo tradicionalni mediji, je bilo izhodišče prvega sklopa 
dogodka, ki so ga poimenovali Medijska tržnica. Na njem so svoje pristope do mlajših generacij 
bralcev, gledalcev in poslušalcev predstavili odgovorni urednik Večera Matija Stepišnik, urednik 
portala 24ur.com Jure Tepina, odgovorna urednica STA Barbara Štrukelj in direktor STA Bojan 
veselinovič, odgovorni urednik Radia City Bor Greiner, direktor Radia Slovenija Miha Lampreht in 
pomočnica direktorice Televizije Slovenija za programske zadeve Natalija Gorščak.  
 
Na Medijski debati, ki je sledila, so študenti gostom zastavili vprašanja o medijski pismenosti danes in 
nekoč, razliki v kakovosti vsebin v tradicionalnih in digitalnih medijih ter o pomenu tradicionalnih 
medijev pri predvolilnih kampanjah. V dinamični debati, ki je potekala v slogu argumentiranja na 
predvolilnih soočenjih, so gosti nanizali primere iz svojih medijskih hiš in iz lastne kariere, ki so pokazali 
na njihovo razumevanje specifičnih potreb današnjih medijskih uporabnikov in na različna stanja, v 
katerih so mediji oz. cilje, kamor si želijo.  
 
V drugem delu Medijskega dneva 2018 so potekale projekcije študentskih filmov, ki so nastali pri 
predmetih na dodiplomskem in podiplomskem študiju Medijskih komunikacij: Nedružabni Tadej, 
avtorjev Boštjana Selinška, Katje Gregorec, Aljaža Jelena, Roberta Ratajca, Uroša Skaze in Irme 
Moreno, Two Stalkers, avtorja Jana Strmška, Glasba v Sloveniji, avtorice Katje Zupan, Hitchhiking 
Balkans, avtorice Irme Moreno Fernández in film Bistvo je očem nevidno, avtorice Teje Voglar.  
 
Sklepni del Medijskega dneva 2018 je bil z okroglo mizo Mediji in družba v knjižnih novostih posvečen 
knjigam, ki obravnavajo tematiko medijev in so izšle v preteklem letu. Študenti so o novinarskem delu, 
medijih, izzivih, trendih in izkušnjah na okrogli mizi govorili s Petrom Jančičem, avtorjem knjige Fake 
news, in Aleksom Štakulom, ki je napisal knjigo TV skozi čas.   
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FOTOGRAFIJE z Medijskega dneva 2018 so na voljo TUKAJ.  
Prosimo za pripis: Foto: Medijske komunikacije 
 
Za morebitne dodatne informacije in izjave smo vam na voljo: 
v Službi za odnose z javnostmi in promocijo FERI - Pia Prebevšek, pr.feri@um.si, 041 245 
122, 
na Inštitutu za medijske komunikacije – predstojnica inštituta izr. prof. dr. Suzana Žilič Fišer, 
suzana.zilicfiser@um.si, 041 639 840. 
 
Lep pozdrav! 

https://www.dropbox.com/sh/j8z118jioe3gr3d/AABX3SBqKWE2qih-5oH16t5ja?dl=0
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