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Einleitung I Uvod 
 
Vedno se nekaj dogaja. Ustvarjanje radijskega programa in omogočanje delovanja svobodnega radija nikoli 
ne postane dolgočasno. Kakor je prejšnje leto zaznamovala 15. obletnica, je prvo polovico leta 2014 
zaznamovala obnova celotne programske in računalške opreme, s tem povezana izobraževanja in 
neizogibne začetne komplikacije. Poleg tega smo se v letu 2014 osredotočili predvsem na interna 
izobraževanja za urednice in urednike na področjih govornih tehnik ter večdnevne klavzure, ki je po eni 
strani služila zbliževanju kolektiva, na drugi strani pa razvoju v naslednjih dveh letih. Take časovne 
investicije si do zdaj še nismo mogli privoščiti, kar se je pa tudi dolgoročno obrestovalo. 
 
V letu 2014 smo se bolj posvetili šolskim radijskim delavnicam. Za oglaševanje teh delavnic smo izoblikovali 
dvojezične letake in jih v sodelovanju z deželnim šolskim svetom razposlali po šolah, na kar smo hitro dobili 
veliko odgovorov in zanimanja za naše delavnice. Iz tega je nastalo kar nekaj delavnic z okoli desetemi 
različnimi šolami. 
 
V začetku septembra leta 2014 smo prejeli oddajno licenco za oddajno področje Gornja Radgona/ Bad 
Radkersburg, a je kaj hitro postalo jasno, da bo na vklop tretjega in največjega oddajnika (poleg oddajnikov 
na Soboti/Soboth in v Lučanah/Leutschach, kjer že oddajamo) potrebno še počakati, saj hiter podpis 
pogodbe z ORFom za oddajno področje na južnem Štajerskem ni bil na vidiku. Z začetkom oddajanja lahko 
računamo šele v letu 2015. 
 
Pri vseh teh aktivnostih in delovnih področjih pa seveda nismo pozabili na naš dnevni program v 
slovenskem jeziku (1.460 ur v katerih smo oddajali prav toliko prispevkov, ki so jih moderirali in oblikovali 
Asja, Barbara, Daniela, Dorian, Sara, Tomaž, Dragan in honorarne sodelavke in sodelavci ter sodelavke in 
sodelavci v času šolskih oz. študijskih počitnic) ali na večerni program v okviru prostega dostopa, kjer 53  
svobodnih sodelavk in sodelavcev oblikuje 39 različnih oddaj. Ravno nasprotno. Tako v dnevnem kot tudi v 
večernem programu smo povečali kvaliteto in povišali število predstavljenih in zastopanih 
družbenorelevantnih tem in skupin. Na tem mestu bi se radi zahvalili prav njim in seveda našim 
poslušalkam in poslušalcem, ki nam s pozitivnimi odzivi sporočajo, da smo na pravi poti. 
 
Še eno programsko težišče v letu 2014 so bili prenosi v živo, ki jih je bilo skupaj 23. Izvedli smo jih predvsem 
v sodelovanju z dolgoletnimi kooperacijskimi partnerji kot na primer: glasbeni forum Vetrnij, Trigonale, 
Slikarski teden v Svečah/Malerwoche in Suetschach. Program smo dodatno obogatili s kar tremi projekti, 
med katerimi je posebne omembe vredna serija oddaj „Buntes Kärnten/Pisana Koroška“ pod vodstvom 
Merje Platzer, v kateri je predstavila 25 priseljenih ljudi iz vseh celin.  
 
Za leto 2014 smo načrtovali delovno mesto za šolanja in izobraževanja. To nam je uspelo le v mesecih od 
aprila do junija, ko je Jaka Novak, dolgoletni sodelavec pri nekaterih radijskih postajah v Sloveniji, zasedal to 
delovno mesto. Zaradi sprememb v njegovem privatnem življenju, je nadaljeval svoje delo pri nas s 
honorano zaposlitvijo in izobraževalne cilje sta za preostanek leta – kot že prej – izpolnjevala Dragan Janjuz 
in poslovodstvo. To časovno investicijo s strani poslovodstva je nenazadnje omogočilo tudi angažirano delo 
Jureta, asistenta poslovodje. Leto 2014 smo tudi iz finančne strani zaključili pozitivno, kar bo omogočilo 
načrtovane dejavnosti v letu 2015, kot na primer že dolgo načrtovano pleskanje prostorov in razvoj 
programske ponudbe. 
 

Vse to pa ne bi bilo mogoče brez stabilnega in kompetentega odbora. Na tem mestu bi se zahvalila vsem 
članicam in članom odbora za vztrajnost in dobro sodelovanje. 
 
 
Angelika Hödl, poslovodja 

 
 
 



 

1 Program 

 
1.1 Okvirni pogoji 
 
radio AGORA 105,5 samostojno in samoodgovorno oblikuje 16 ur programa na dan in sicer v času od  
 
10 – 12 ure  
13 – 15 ure in od  
18 – 06 ure.  
 
Vmesni oddajni čas (osem ur dnevno) oblikuje ORF v sklopu kooperacijske pogodbe, ki mu tako omogoča, 
da oddaja program za slovensko prebivalstvo na Koroškem, ki ga prav tako oblikuje samostojno in 
samoodgovorno, prek frekvenc radia AGORA 105,5. Kooperacijska pogodba je pomembna, saj tako lahko 
zagotovimo – za Koroško/ Kärnten še posebej pomembno – čim bolj obširno radijsko oskrbo slovenskega 
prebivalstva , tako z javnopravnim kot tudi privatno-nekomercialnim, se pravi svobodnim, radijskim 
programom. Pri obeh postajah se tako od 6. ure do 18. ure moderira samo v slovenščini in samo zvočni 
zapisi oz. pri posebnih priložnostih, kot na primer pri prenosih v živo, se uporablja nemščina in/ali drugi 
jeziki.  
 
Da bi lahko zagotovili slovenščino in aktualne prispevke v času dnevnih oddaj AGORA Obzorja in AGORA 
Divan, je društvo AGORA zaposlilo urednice in urednike ter sodelavke in sodelavce po delovnih pogodbah, 
saj je svobodnih sodelavk in sodelavcev iz slovenske manjšine, ki bi sodelovali pri dnevnem programu, zelo 
malo. 
 
Oddaje v času od 18. do 06.ure zjutraj kot pri vseh svobodnih radijih oblikujejo svobodne sodelavke in 
sodelavci v različnih jezikih. Programsko ponudbo zaokrožajo oddaje drugih svobodnih radijev, ki jih 
prevzemamo, ter izbran glasbeni program radia AGORA 105,5 (predvsem ponoči). Vse oddaje in njihove 
vsebine lahko najdete na domači strani radia AGORA 105,5 na naslovu www.agora.at.   
 
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

1.2. Svobodne sodelavke in sodelavci ter oddaje v prostem dostopu 2014  

http://www.agora.at/


 

 

Skupaj 53 svobodnih sodelavk in sodelavcev, ki oblikujejo 39 različnbih oddaj v prostem dostopu. 
  

Št. 
svo. 
sod. 

Priimek Ime 
Št. 

Oddaj 
Oddaje v abecednem vrstnem redu Pripombe 

 

1 Krištof Dorian 1 33,3 obrata - študentski svet Začetek: februar 2014 

1 Lazar Jure 
 

33,3 obrata - študentski svet Začetek: februar 2014 

1 Platzer Wolfgang 1 Absolute Rock – The Classic Rock Hour 
 

  
Diverse 1 AGORA Spezial 

 
1 Messner Gottfried 1 Austropop Radio 

 
1 Petauer Jenny C. 1 Bulerias 

 
1 Omann Sabine 1 Clash Connect 

 
1 Pekic Katarina 

 
Clash Connect 

 
1 Ivan Dina 1 Crossborder Zaključeno januarja 2014 

1 Aichholzer Eva 1 Die Welt ein Dorf I Svet je vas 
 

1 van Heemstra Conny 
 

Die Welt ein Dorf I Svet je vas 
 

1 Pöschl Christian 1 El Topo 
 

1 Schuster Arnulf 1 Elektrikradioagora 
 

1 Benedikt Markus 1 For Those About To Rock 
 

1 Miklau Patrick 
 

For Those About To Rock 
 

1 Okorn Gilbert 
 

For Those About To Rock 
 

1 Olsacher  Aaron 
 

For Those About To Rock 
 

1 Truck Stephan 
 

For Those About To Rock 
 

1 Prenner Arnold 1 Glasperlenjazz 
 

1 Gruber Christian 1 Heartbeat 
 

1 Sticker Izidor 
 

Heartbeat 
 

1 Lesjak Franz Josef  1 Im Ohrensessel – bedingungslos gefragt 
 

1 Guttner David 1 KIKK OFF! Začetek: januar 2014 

1 Kazianka Carina 1 Klagenfurter Gruppe im raj Začetek: februar 2014 

1 Pölzl David 
 

Klagenfurter Gruppe im raj Začetek: februar 2014 

1 Jank Stephan 1 Kontraproduktiv 
 

1 Themel Dieter 1 Let´s talk about Blues 
 

1 Jezernik Jerneja 1 Literarni razgledi 
 

1 Vidic Karl JoJo 1 Madforce 
 

1 Perschak Katarina 1 Music for the Masses 
 

1 Žakula Slobodan  
 

Music for the Masses 
 

1 Jalovetz Hans 1 Music Unlimited 
 

1 Cej Manfred 1 Musik & Kabarett 
 

1 Arriagada Carlos 1 Noche Latina 
 

1 Pichler Heinz 1 Panoptikum Bildung 
 

1 Falkenbach Ute 1 Perspektiven aus dem Hier und Jetzt 
 

1 Hoppe Maria 
 

Perspektiven aus dem Hier und Jetzt 
 

1 Woschitz Karin 
 

Perspektiven aus dem Hier und Jetzt 
 

1 Wrana Walter 
 

Perspektiven aus dem Hier und Jetzt 
 

1 Nagele Günther 1 Positiv gehört Začetek: februar 2014 



 

1 Wilhelmer Michaela 
 

Positiv gehört Začetek: februar 2014 

1 Vrisk Sonja 1 Punainen maitoa 
 

1 Gitschthaler Helmut 1 Rock meets Blues 
 

1 Sturm Marjan 1 Še vedno I noch immer Sturm  Začetek: januar 2014 

 
Schüler_innen 

 
1 Šolska soba 

 
1 Spöck Raimund 1 spockJazz 

 
1 Uršej  Marcus 1 Steppenwolf Začetek: april 2014 

1 Grašič Gregor 1 Take the Jazz Train 
 

 
Jalovetz Hans 

 
Take the Jazz Train 

 
1 Waldner Gilbert 

 
Take the Jazz Train 

 

 
Platzer Wolfgang 

 
Take the Jazz Train/Alpen Adria Jazz Club 

 
1 Križ Andreas 1 Variationen 

 

 
Križ Andreas 1 Vešča – Der Nachtfalter 

 
1 Hidalgo  Maite 1 Voz Latina 

 
1 Eherer Claudia 1 Yesterday&Today 

 
1 Reineke Dieter  

 
Yesterday&Today 

 
1 Martinovic Igor 1 Yugo Rock 

 
1 Martinovic Jelena 

 
Yugo Rock 

 

      

53 
Sodelavk in 
sodelavcev  

39 Različnih rednih oddaj 
 

 
 
Programska ponudba, ki jo oblikujejo in producirajo svobodne sodelavke in sodelavci v okviru prostega 
dostopa, je v letu 2014 raznolik kot v prejšnjem letu. Čeprav se je nekaj oddaj končalo iz različnih razlogov v 
decembru 2013 oz. januarju 2014, smo te izpade lahko izenačili s kar šestimi novimi oddajami, kar je 
povišalo število oddaj v primerjavi z lanskim letom za eno. Svobodnih sodelavk in sodelavcev je malce manj 
(53 namesto 57), to pa zato, ker je pri končanih oddajah sodelovalo več ljudi, nove oddaje pa oblikuje ena 
oz. dve osebi. 
Zelo nas veseli raznolikost novih oddaj, saj vsebine obsegajo od študentske oddaje v slovenščini, literature, 
kulturnega magazina, pogovorne oddaje do oddaje društva Aidshilfe Kärnten. 
 
 
 

 
1.2.1 Nove oddaje 
 
33 in 1/3 obratov I 33 1/3 Umdrehungen 
Kako hitro se vrti študentski svet? Pri nas na radiu AGORA 105,5 se vrti s 33,3 obrata! Dorian in Jure vam 
prinašata novičke iz študentskega sveta, povedala bosta, kaj trenutno zanima študente, in igrata glasbo, ki 
je od študentov najverjetneje ne bi pričakovali. Prisluhnite in se jima pridružite na radiu AGORA 105,5! 

Wie schnell dreht sich die Welt der Studierenden? Auf radio AGORA 105,5 bewegt sie sich mit 33,3 
Umdrehungen. Dorian und Jure berichten über Neuigkeiten und darüber, was Studierende bewegt und sie 
spielen Musik, die ihr euch von Studies wahrscheinlich nicht erwartet hättet. Schaltet ein, bleibt dran! 
http://agora.at/Sendungen/33-in-13-obratov-studentski-svet-I-33-und-13-Umdrehungen-Studenten-und-ihre-Welt 

 
 
 
KIKK OFF! 

http://agora.at/Sendungen/33-in-13-obratov-studentski-svet-I-33-und-13-Umdrehungen-Studenten-und-ihre-Welt


 

kulturne in politične informacije in spodbude IG KIKK -  Interessensgemeinschaft der Kulturinitiativen in 
Kärnten/Koroška 
Vsako zadnjo sredo v mesecu boste slišali pol ure informacij, uporabnih novic in spodbud iz rok IG KIKK na 
teme kultura, politika, delo v kulturi in kulturna teorija. Slišali boste: Bewegungsmelder Kultur, oddaja "IG 
Kultur Österreich"; prispevki v slovenskem jeziku, ki jih pripravlja uredništvo radia AGORA 105,5 in "Kupf 
Radio", oddaja "Kulturplattform Oberösterreich". 
 http://agora.at/Sendungen/KIKK-OFF  
 

Klagenfurter Gruppe im raj                                                                                                                                            
Klagenfurter Gruppe je sestavljena iz prijateljev literature, ki se iz različnih razlogov ukvarjajo s teksti in 
umetnostjo na splošno. Omogočajo mladim avtoricam in avtorjem, da predstavijo svoje tekste in prejmejo 
konstruktivno kritiko. 
http://agora.at/Sendungen/Klagenfurter-Gruppe-im-raj 
 

 
Positiv gehört 
Oddaja za pozitivne, negativne in tiste, ki niso čisto prepričani, katerekoli spolne orientacije in katerekoli 
starosti. Vsak 4. ponedeljek v mesecu od 22:00 do 23:00. 
Informirali vas bomo o virusu HIV in bolezni AIDS in o vsem, kar je s tem povezano: družbeno, politično, 
zdravstveno, odprto in objektivno. Vse skupaj pa seveda ob spremljavi dobre glasbe. 
 http://agora.at/Sendungen/Positiv-Gehoert 

  
 
Še vedno I noch immer Sturm 
Oddaja poteka izmenično v slovenskem in nemškem jeziku. Marjan Sturm bo z zanimivimi sogovornicami in 
sogovorniki razpravljal o pomembnih vprašanjih življenja na Koroškem. Načelo pogovorov: odprtost, 
radovednost, toleranca, a tudi kontroverze in principi. Z eno besedo: Sturm ponuja pogovore brez tabujev 
in z informacijami, ki so bile do sedaj neznane. http://agora.at/Sendungen/Se-vedno-I-Noch-immer-

Sturm 
 

 
Steppenwolf 
V oddaji se obravnavajo teme kot politika, literatura, ljubezen, poželenje, frustracija, izdaja, umetnost, 
svoboda, norost, solidarnost in še mnoge druge, kot tudi njihova bolj ali manj točna nasprotja. Na kratko – 
oddaja se ukvarja z življenjem in smrtjo. Glasba bo predvsem iz nemškega Rock-, Folk-, Blues-, in baladnega 
področja iz kateregakoli časovnega obdobja. Vse skupaj pa bomo zaokrožili z literarnimi in kulturnimi 
nasveti, komentarji, pregledi aktualne politične situacije, bodisi globalno, nacionalno ali regionalno. 
http://agora.at/Sendungen/Steppenwolf 
 
 
 

1.3 Buntes Kärnten / Pisana Koroška 
 
Za to serijo oddaj smo prejeli podporo s strani NKRF (Nichtkommerzieller Rundfunkfonds) in v njej Merje 
Platzer postavlja v žarišče ljudi, ki so se iz različnih razlogov preselili na Koroško. 
(Za celoten opis gl. poglavje Projekti) 
 
 

 
 
 
 
 
1.4 Oddaje drugih svobodnih radijev 

http://agora.at/Sendungen/KIKK-OFF
http://agora.at/Sendungen/Klagenfurter-Gruppe-im-raj
http://agora.at/Sendungen/Positiv-Gehoert
http://agora.at/Sendungen/Se-vedno-I-Noch-immer-Sturm
http://agora.at/Sendungen/Se-vedno-I-Noch-immer-Sturm
http://agora.at/Sendungen/Steppenwolf


 

 

Globale Dialoge-Women On air ORANGE 94.0 

Izven zakona Radio Študent 

madhou5e FRO 

radio ATTAC ORANGE 94.0 

Radio Stimme ORANGE 94.0 

Space FEM FM RADIOFABRIK 

Šunen le Romen MARŠ 

Bewegungsmelder Kultur ORANGE 94.0 

KUPF Radio FRO 

 
Tukaj je nova oddaja interesne skupnosti IG Kultur Österreich „Bewegungsmelder Kultur“, ki smo jo oddajali 
v okviru kulturnega magazina „KIKK OFF!“, ter oddaja „KUPF Radio“, ki jo oblikuje Kulturplattform 
Oberösterreich in smo jo oddajali štirikrat. Te oddaje so prinašale kulturnopolitično zanimive poglede k 
tukaj producirani oddaji interesne skupnosti IG KIKK iz drugih zveznih dežel in so pripomogle k dodatni 
„zgostitvi“ programa. Ostalih sedem oddaj smo oddajali kot že v prejšnjem letu konstantno. 
 

 

 

1.5 Prenosi v živo 
 
06.07.2014  DIVAN na poti: Kmečki Praznik aus Sele/Zell 
08.07.2014  MUFO Viktring: Ensemble Kunzwana 
09.07.2014  DIVAN na poti: MUFO Viktring 
10.07.2014  DIVAN na poti: MUFO Viktring 
10.07.2014  MUFO Viktring: Jazz Night 
30.07.2014  DIVAN na poti: Malerwoche Suetschach/Sveče 
30.07.2014 Malerwoche Suetschach/Sveče – Konzert Tonč Feinig Trio 
05.09.2014 Trigonale: Eröffnungskonzert »Il caro Sassone und seine Freunde«, Rathaus St. Veit 
07.09.2014 Trigonale: »The Lion and the Rose« aus der Stiftskirche St. Georgen am Längsee 
10.09.2014 Trigonale: Stabat Mater aus der Stiftskirche St. Georgen am Längsee 
11.09.2014 Trigonale: »Mia benigna fortuna« aus der Stiftskirche St. Georgen am Längsee 
12.09.2014 Trigonale: »Die Fee Urgele« aus dem Rathaus in St. Veit 
13.09.2014 Trigonale: »Klavierkonzerte von W.A. Mozart aus dem Rathaus in St. Veit 
19.09.2014 AGORA Obzorja - Liveübertragung aus Leutschach 
19.09.2014 AGORA Divan - Liveübertragung aus Leutschach  
20.09.2014 AGORA Obzorja - Liveübertragung von der Soboth 
20.09.2014 AGORA Divan - Liveübertragung von der Soboth 
25.10.2014 Kammermusik Maria Saal aus dem Tonhof in Maria Saal 
29.10.2014 Kammermusik Maria Saal aus dem Rathaus in St. Veit 
31.10.2014 Eröffnung St. Veiter Literaturtage Olga Martynova 
01.11.2014 St. Veiter Literaturtage Sybille Lewitscharoff 
10.11.2014 Eröffnung New Adits, Musil-Haus 
13.11.2014  New Adits, raj  
 
 
Zaradi obnove računalniške in programske opreme spomladi 2014 (gl. poglavje 7.4 Tehnične obnove) smo 
prenose v živo izvedli predvsem v drugi polovici leta. Vseeno nam je uspelo, da smo s 23 prenosi obdržali 
nivo prejšnjega leta, ko smo jih imeli 24. Sodelovali smo s sedmimi prireditelji: raj, glasbeni forum Vetrinj, 
Trigonale, Tonhof, Slikarski teden Sveče/Malerwoche Suetschach, KIS in Šentviški dnevi literature.  
 
 
 



 

Izpolnili smo tudi cilj, da bi iz oddajnih področij na južnem Štajerskem Sobota/Soboth in Lučane/Leutschach 
oddajali po en dan v živo. V živo smo tudi poročali iz Kmečkega Praznika, plesa južnokoroških kmetic in 
kmetov, ki je letos potekal v Selah/Zell in iz Slikarskega tedna v Svečah/Suetschach. Večino prenosov v živo 
smo moderirali dvojezično. 
 
 

2 Projekti 
 
2.1 Koncentracijsko taborišče Rižarna I Konzentrationslager Rižarna 
 
Koncentracijsko taborišče Rižarna pri Trstu je bilo postavljeno takoj po kapitulaciji Italije 085. septembra 
1943. V spomin je Zavod PIP v sodelovanju z inštitutom INOVATIV Maribor, Radijem MARŠ (Mariborski 
radio študent) in radijem AGORA 105,5 začel projekt, da to grozno poglavje slovenske zgodovine ne bi bilo 
pozabljeno. Cilj projekta je bilo po eni strani približati mlajšim generacijam absurd nacističnega režima in po 
drugi strani ustvariti občutek evropske identitete. radio AGORA 105,5 in Radio MARŠ sta skrbela za 
medijsko oskrbo projekta, ki smo jo zagotovili z desetimi oddajami. 
 
 
2.2 Buntes Kärnten I Pisana Koroška 
 
Na Koroškem živijo priseljenke in priseljenci iz skoraj vseh držav sveta. Prišli so iz različnih razlogov: kot 
azilantke in azilanti, športnice in športniki, zaradi vojn, ljubezni, izobrazbe ali dela. Nekateri so že dolgo tu, 
mnogi pa so komaj prišli, eni so zelo dobro integrirani, drugi pa imajo (še vedno) velike težave. 
V tej oddaji so vsi ti ljudje dobili priložnost, da se predstavijo. Po eni strani v obliki enournega pogovora z 
urednico in vodjo projekta Merje Platzer, poleg tega pa so lahko soboto navrh predstavili glasbo iz svoje 
matične države. Tako so lahko sogovornice in sogovorniki glasbeno predstavili svojo domovino in 
poslušalkam in poslušalcem pokazali svoj pogled na „novo domovino“ Koroško. Zaradi zelo pozitivnih 
odzivov iz strani poslušalk in poslušalcev se bo ta serija nadaljevala tudi po koncu trajanja projekta, čeprav 
ne tako pogosto, v okviru prostega dostopa v letu 2015. Vse informacije o oddajah ter povezave, da jih 
lahko poslušate, najdete na naslovu: http://agora.at/Sendungen/Buntes-Kaernten-Pisana-Koroska 
 
 
2.3 Drugi vseavstrijski dan šolskega radija 
 
Tudi leta 2014 so se svobodni radiji odločili, da organizirajo skupni dan šolskega radija, tokrat 01. decembra. 
Na ta dan so vsi svobodni radiji v Avstriji oddajali isti program od 09. do 17. Ure, ki so ga oblikovale šolarke 
in šolarji iz različnih šol in starostnih skupin. radio AGORA 105,5 se je dneva šolskega radija udeležil s 
prispevkom “Mladi raziskovalci na delu”. Oddajo so oblikovale šolarke in šolarje 4. razreda Waldorfske šole 
v Celovcu, ki so prinesli glasbeno - jezikovne elemente (nemško in slovensko) iz jutranjega začetka pouka in 
predstavljali referate, ki so jih samostojno izdelali med urami naravoslovnega pouka. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 Izobraževanja in delavnice 

http://agora.at/Sendungen/Buntes-Kaernten-Pisana-Koroska


 

 

3.1 Osnovne delavnice s šolami 
  

   
Datum Šola Št. udel. 

21.02.14 Bachmann-Gymnasium/in Koop. m. Aidshilfe 5 

06.03.14 BRG St. Martin 18 

13.03.14 BRG St. Martin  
 

19.03.14 Waldorfschule 21 

26.03.14 Bachmann-Gymnasium/in Koop. m. Aidshilfe 5 

03.04.14 BRG St. Martin 
 

09.04.14 BRG St. Martin  
 

23.04.14 Bachmann-Gymnasium/in Koop. m. Aidshilfe 
 

11.06.14 Waldorfschule 
 

24.10.14 HAK Klagenfurt 23 

27.11.14 HTL Mössingerstraße  25 

28.11.14 VS 8, Nachmittagsbetreuung  18 

05.12.14 VS 24  48 

10.12.14 HAK Althofen  16 

17.12.14 NMS Annabichl 20 

 
Število udeleženk in udeležencev 199 

   

   
3.2. Dodatne ponudbe 

  

   
Datum Kooperacijske partnerke in partnerji Št. udel. 

13.06.14 Radioschnuppern NMS Lesachtal, Aufnahme Sendung 18 

31.03.14 bis 14.04.14 Praktikum Schüler Waldorfschule 1 

24.10.14 Medienprojekt, Studentinnen der AAU Klagenfurt  2 

 
Radiobeitrag zum Thema Intersexualität 

 
06.11.14 Medienprojekt, Studentinnen der AAU Klagenfurt  2 

 
Radiobeitrag zum Thema Intersexualität 

 

 
Število udeleženk in udeležencev 23 

   

   
3.3 Moderacijske delavnice 

  

   
Datum Kooperacijske partnerke in partnerji Št. udel. 

02.01.14 
  

06.01.14 Medienwerkstatt Linz 12 

17.07.14 VOBIS-Summerschool Gruppe 1  18 

23.07.14 VOBIS-Summerschool Gruppe 2 9 

 
Število udeleženk in udeležencev 39 

   
 
 
 
 
 
 

  

3.4 Moderacijske delavnice za 
zaposlene   



 

   
Datum 

 
Št. udel. 

24.06.14 Moderationsschulung 5 

04.07.14 Moderationsschulung 4 

25.07.14 Moderationsschulung 5 

01.08.14 Moderationsschulung 6 

22.08.14 Moderationsschulung 6 

24.10.14 Aircheck 4 

21.11.14 Aircheck 4 

19.12.14 Aircheck 4 

   

   
3.5 Govorne delavnice za zaposlene 

  

   
Datum 

 
Št. udel. 

26.09.14 Einführungsworkshop Sprechtechnik 4 

06.10.14 Sprechtechnik 3 

20.10.14 Sprechtechnik 5 

24.11.14 Sprechtechnik 5 

15.12.14 Sprechtechnik 4 

Jän.-April 14 Sprechtechnik  individuell 1 

   

   
3.6 Tehnične delavnice za zaposlene 

  

   
Datum 

 
Št. udel. 

12.06.14 Schulung Technik “Runder Tisch” 7 

   

   
3.7 Udeležba na zunanjih izobraževanjih 

  

   
Datum 

 
Št. udel. 

24.04.14 bis 26.04.14 Fachtagung „Radio und Schule“ 1 

   

   
 

Aktivnosti na področju izobraževanja in delavnic so se v primerjavi s prejšnim letom vidno povečale. 
Poudarek je bil predvsem na izobraženju urednic in urednikov, sodelavk in sodelavcev med časom šolskih 
oz. študijskih poćitnic ter deloma tudi za honorarne sodelavke in sodelavce na področju govornih tehnik in 
moderacij. Natalija Sinkovič, mentorica za govorne tehnike, ki je bila med drugim zaposlena pri RTV 
Slovenija, je tako v skupinah kot tudi posamezno osvežila in poglobila znanje govora. Za oblikovanje 
moderacij in t.i. „Airchecks“ nam je bil Jaka Novak, med drugim sodelavec pri različnih privatnih radijih v 
Sloveniji, na voljo.  
 
Jaka Novak je bil v mesecih od aprila do junija zaposlen za polovični delovni čas. Načrtovano je bilo, da bi se 
to delovno mesto uveljavilo kot stalno. Ker se je njegova privatna in poslovna situacija spremenila, smo 
nadaljevali honorarno z delavnicami. 
 
Delavnice z zunanjimi udeleženkami in udeleženci – večinoma šolske radijske delavnice – sta kot že do sedaj 
vodila Dragan Janjuz in Angelika Hödl. Skupno smo izobrazili v letu 2014 okoli 260 učenk in učencev (in 



 

študentk) o delu na svobodnem radiju. Tako so udeleženke in udeleženci lahko zbrali prve izkušnje v 
oblikovanju oddaj, moderacij, montaži in snemanju. 
 
 

4. Kooperacijski partnerji in omrežje 
 
Aidshilfe Kärnten 
Aktionskomitee für mehr Menschlichkeit und Toleranz in Kärnten 
Alpen Adria Universität Klagenfurt 
Bachmann Gymnasium Klagenfurt 
BBC World Service 
BG/BRG St. Martin  
Bildungsabteilung d. AK Kärnten 
BRG Viktring 
Bündnis für eine Welt/ÖIE 
Die Grünen SeniorInnen Kärnten 
HAK Althofen 
HAK Klagenfurt 
HTL Mössingerstraße 
IG KIKK, Interessensgemeinschaft der Kulturinitiativen in Kärnten/Koroška 
IG Kultur Österreich 
Initiative bedingungsloses Grundeinkommen 
kärnöl 
Kärntner Kulturgremium 
KIS, Bäuerliche Bildungsgemeinschaft Südkärnten/Kmečka izobraževalna skupnost 
Klagenfurter Gruppe  
KSŠŠK - Klub slovenskih študentk in študentov na Koroškem 
Landesschulrat für Kärnten 
Malerwoche Suetschach/Slikarski teden Sveče 
Medienwerkstatt Linz 
Musikforum Viktring – Klagenfurt 
NMS Annabichl 
NMS Lesachtal 
ORF 
Pavlova hiša/Pavelhaus bzw. Kulturverein Artikel VII 
RTV Slovenija 
SJL, Skupnost južnokoroških kmetic in kmetov/Gemeinschaft der Südkärntner Bäuerinnen und Bauern 
Trigonale – Festival der alten Musik 
Verein Innenhofkultur/raj 
Verein St. Veiter Literaturtage 
Verein Tonhof 
Verein VOBIS 
VFRÖ, Verband Freier Radios Österreich 
VS 8 und VS 24 
Waldorfschule Klagenfurt 
ZSO - Zveza slovenskih organizacij 

 
 
 
 
 

 
5 Medijska poročila in odnosi z javnostjo 

 



 

28.01.2014 Kärntnerin des Tages: Anna Neubauer, erhielt den 1. Preis beim Radiopreis der 
Erwachsenenbildung für Beitrag „Engel tanzen um mich“, Kleine Zeitung 

26.01.2014 Artikel zum Radiopreis der Erwachsenenbildung, Kleine Zeitung 
31.01.2014 Artikel zum Radiopreis der Erwachsenenbildung und der Sendung »Še vedno I noch immer 

Sturm«, Novice 
02.02.2014 Artikel zum Radiopreis der Erwachsenenbildung, Nedelja 
07.02.2014 Die Brücke Nr. 149/150, Seite 12: Artikel zu 15 Jahre AGORA 
07.02.2014 Die Brücke Nr. 149/150, Seite 30: Artikel zu neuem Literaturprogramm auf AGORA 
20.03.2014 Medienimpulse, Ausgabe 1/2014, Artikel „Ausgezeichnetes SchülerInnenradio“ zum 

Radiopreis der Erwachsenenbildung, von Angelika Hödl und Mirjam Winter 
26.05.2014 radio AGORA 105,5 als offizieller Projektpartner beim Projekt »Koncentracijsko taborišče 

Rižarna« erwähnt 
02.07.2014 Angelika zu Gast im Kleine Zeitung Salon 
05.09.2014 radio AGORA 105,5 im Programmheft der Trigonale 2014 
Herbst 2014 Kärnten Dokumentation Band 30 – Beiträge von Angelika Hödl und Lojze Wieser auf Deutsch 

und Slowenisch  
 

Zaradi obnove računalniške in programske opreme ter večih izobraženvanj in delavnic smo se samo delno 
posvetili odnosom z javnostjo. Največ medijske pozornosti je prejela nagrada ustanov za izobraževanje 
odraslih, pri kateri sta dve dijakinji iz gimanzije Vetrinj zasedli v kategoriji „Kultura“ 1. mesto.  Poleg tega 
smo bili vidni v deželnem kulturnem časopisu „Brücke“ in v publikaciji „Medienimpulse“. Izrčpen opis 
delovanja AGORA je bil objavljen v 30. izdaji publikacije „Kärnten Dokumentation“ v nemškem in 
slovenskem jeziku. Prav tako dvojezičen opis je bil objavljen v programskem zvezku Tirgonale-festival stare 
glasbe v okviru medijskega sodelovanja.  
Več – in razveseljivo pozitivnih – odvizov smo prejeli od gostov v studiju ali organizacij, ki smo jih 
predstavljali v naših prispevkih,  ter poslušalk in poslušalcev. 
To lahko pripišemo med drugim tudi boljši informiranosti o naših vsebinah, ki jih ponuja naša spletna stran 
ter naši dve strani na Facebooku, čeprav je treba omeniti, da še nismo izvedli utemeljene ocene. 
 
Za boljšo razpoznavnost šolskih radijskih delavnic smo oblikovali dvojezični letak, ki smo ga tudi objavili na 
naši spletni strani. V sodelovanju z deželnim šolskim svetom za Koroško oz. preko kabineta predsednika 
deželnega šolskega sveta Altersbergerja smo ga poslali ravnateljicam in ravnateljem šol. Letak lahko vidite 
tukaj:  http://artparts.at/agora/ 
 

 
 

6 Nagrade 
 
Veseli nas poročanje, da sta radijski igri učenk gimnazije Vetrinj v razredu Prof. Wernerja Überbacherja 

 
- „Engel tanzen um mich“ Anne Neubauer in  
- „Vogelgezwitscher“ Tanje Pogoriutschnig v kategoriji „Kultura“,  

 
prejeli prvo nagrado v kategoriji „Kultura“ in spet enkrat poudarili kvaliteto in kreativnost svobodnega 
radijskega dela. Obe radijski igri lahko poslušate v arhivu CBA, na naslovih: 
http://cba.fro.at/252866, Vogelgezwitscher 
http://cba.fro.at/252863, Engel tanzen um mich 

 
 
 
 
 
 

http://artparts.at/agora/
http://cba.fro.at/252866
http://cba.fro.at/252863


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

7 Organizacija in kadrski razvoj 
 

7.1 Sodelavke in sodelavci 
 
Spremembe pri redno zaposlenih urednicah in urednikih so nastale predvsem zato, ker se je Daniela Topar v 
aprilu odločila za materinsko varstvo (vrnila se bo predvidoma novembra 2016). Sara Pan se je vrnila jeseni 
2014 v polno zaposlitev in delovno razmerje z Barbko Predin, ki je bila med drugim odgovorna za prispevke 
iz južne Štajerske, je bilo razrešeno sporazumno. Delovno mesto je bilo zapolnjeno s honorarno sodelavko. 
 
Dnevni program so oblikovale sledeče sodelavke in sodelavci: 

- Topar Daniela (polna zaposlitev, do aprila 2014) 
- Hercegovac Asja (polovična zaposlitev, celotno leto) 
- Verdev Tomaž (polna zaposlitev, celotno leto) 
- Predin Barbara (polna zaposlitev, jan.- oktober) 
- Pan Sara (malo delo do jeseni, nato polna zaposlitev) 
 
 
Honorarne sodelavke in sodelavci za prispevke v dnevnem programu: 
- Krištof Dorian (januar – junij, oktober – december) 
- Vesna Tičar (januar – junij) 
- Markovič – Kocen Blanka (celotno leto) 
- Novak Jaka (januar – marec in julij – december) 
- Topalaj Damir (oktober – december) 
- Godec Jasmina (oktober – december) 
 
 
Sodelavke in sodelavci v času počitnic v dnevnem programu: 
- Krištof Dorian (julij) 
- Vesna Tičar (julij) 
- Damir Topalaj (avgust – september) 
 

 

Izobraževanje: 

- Novak Jaka (polovična zaposlitev od aprila do junija, nato honorarno delo) 

 

 

Koordinacija programa: 

- Hercegovac Asja (polovična zaposlitev, celotno leto) 
 
 
Asistent poslovodje: 
- Lazar Jure (polovična zaposlitev, celotno leto) 
 
 
Glasbeno uredništvo, tehnika in izobraževanja oz. delavnice: 
- Janjuz Dragan (polna zaposlitev, celotno leto) 
 
 
Poslovodstvo, izobraževanja oz. delavnice, odnosi z javnostjo: 
- Hödl  Angelika (polna zaposlitev, celotno leto) 
 

7.2 Odbor 



 

 
Pri generalni skupščini julija 2014 so bile izvoljene sledeče članice in člani odbora: 
 
Lojze Wieser,  predsednik 
Werner Überbacher,  namestnik predsednika 
Karin Prucha, tajnica 
Vladimir Wakounig, namestnik tajnice 
Barbara Rapp, blagajničarka 
Claudia Isep, namestnica blagajničarke 
Siegmund Kastner, kooptiran 
 
Pregled računov: Brigitte Strasser in Christa Prenner 

 
 
7.3 Klavzura, interna srečanja, zabave  
 
25.01.2014  Treffen Redaktion und freie Sendungsmacher_innen (im Radio) 

29.05. – 01.06.2014 Radioklausur in Kanfanar, Istrien (Stancija Mani).  

17.07.2014 AGORA Sommerfest (auf der Radiowiese) 

20.12.2014 AGORA Weihnachtsfeier im raj 

 

Od 29.05. do 01.06. smo se odpravili v Istro, da bi v drugem okolju izvedli radijsko klavzuro za 

sodelavke in sodelavce ter članice in člane odbora. Tema je bila: „radio AGORA 105,5 v dveh 

letih“. Čeprav smo gledali v prihodnost, smo klavzuro izkoristili predvsem za to, da smo se 

zbližali kot kolektiv. Klavzura je bila uspešna in veliko točk, za katere smo se dogovorili, tudi 

danes dosledno izvajamo. Čas smo našli tudi za zabavo. Eno zabavo smo organizirali poleti na 

terasi oz. radijskem travniku, za katero smo pripravili tudi posebno moderiran program. 

Božično zabavo pa smo praznovali v kulturnem gostišču raj, pri kateri smo skupaj s 

svobodnimi sodelavkami in sodelavci pogledali nazaj na leto 2014. 

 
 

7.4 Tehnične obnove 
 
Na področju tehnike smo v maju 2014 uresničili dolgo načrtovano obnovo računalniške in 

programske opreme v studiju vključno z novim strežnikom. Po tem, ko smo si pogledali več 

ponudb in tudi Opensource rešitve, smo se odločili za profesionalno (licenzirano) programsko 

opremo družbe Zenon Media, ki je nadomestila našo dosedanjo opremo Digimedia po 15 letih 

stalnega obratovanja. Obnova je bila povezana s številnimi šolanji in neizognim delom, da se 

navadimo nove opreme, vendar smo konec koncev z novimi programi in računalniki spet na 

najnovejšem stanju tehnike, kar je občutno pripomoglo k olajšanju dela. Tudi oprema v naših 

pisarnah je bila že zastarela, zato smo zamenjali tudi računalnike v montažnih studijih. Jeseni 

pa smo poleg tega – ker smo bili znotraj izračunanih stroškov za obnovo studija – lahko 

zamenjali tudi opremo, ki je v dnevni uporabi, kot na primer slušalke, mikrofone, itd…. ter 

mešalno mizo, ki jo uporabljamo ob prenosih v živo. 

 

 
 


