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SPEEDWAYSKA ZGODBA NA TELEVIZIJI SLOVENIJA 
primer dobre prakse 

Izvleček: 

Najnovejši primer dobre prakse, ki smo ga izvedli v TV-arhivu in dokumentaciji RTV Slovenija, 
prikazuje dinamiko uspešnega sodelovanja treh ključnih subjektov: TV-arhiva, poznavalca in kronista 
speedwayske zgodovine Francija Tomažiča in evropskega projekta EUscreenXL. Rezultat sodelovanja 
predstavlja danes osvežena in s ključnimi metapodatki dopolnjena zbirka dnevnoinformativnih novic 
speedwayskega dogajanja na Slovenskem in njena dostopnost na portalu EUscreenXL, kjer je na voljo 
širši evropski in svetovni javnosti. 

Ključne besede: 

EUscreenXL, avdio-vizualne vsebine, speedway, dobra praksa, TV-arhiv in dokumentacija 

Abstract: 

TELEVISION SLOVENIA AND ITS SPEEDWAY TALE 
Best Practice Example 

The newest best practice example that has been undertaken at TV archives of RTV Slovenia shows a 
dynamic collaboration among three key subjects: TV archives, speedway enthusiast and expert Franci 
Tomažič and the European project EUscreenXL. The result of this relationship is today’s enriched and 
with key information completed daily informative news collection regarding the history of Slovenian 
speedway and its availability for broader public though EUscreenXL portal.  

Key words: 

 EUscreenXL, audiovisual content, speedway, best practice, TV archives 

Na začetku leta 2014 smo v TV-arhivu in dokumentaciji pričeli nepričakovano 
sodelovanje s priznanim športnim komentatorjem, funkcionarjem in nekdanjim 
mednarodnim speedwayskim sodnikom Francijem Tomažičem. Njegovo poznavanje 
slovenskega speedwaya je osupljivo, izstopata njegova natančnost in bogastvo 
podatkov o posamičnih tekmah. Z njegovo pomočjo smo tekom zanimivega 
sodelovanja bogato dopolnili našo zbirko novic o speedwayu. Franci Tomažič je 
izjemen primer zunanjega uporabnika TV-arhiva in dokumentacije, ki je sicer ob 
iskanju informacij za lastno uporabo naletel na kopico drugih novic s speedwayskih 
tekmovanj, in ker so bile te v večini dnevnoinformativne narave, opremljene z 
osnovnimi metapodatki, jih je bil pripravljen prostovoljno dopolniti. 

Sodelovanje je obrodilo očitne rezultate; kakovostno popisana zbirka in 
presneti filmski zapisi speedwayskega dogajanja pa so dobili svoje mesto tudi v 
širšem, evropskem kontekstu. Del vsebin smo vključili med vsebine portala 
EUscreenXL. Primer dobre prakse in rezultat sodelovanja TV-arhiva in 
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dokumentacije RTV Slovenija, poznavalca speedwayske zgodovine in evropskega 
projekta EUscreenXL je tako na voljo za ogled širši evropski in svetovni javnosti. 

 

Slika 1: Portal EUscreenXL s prispevki RTV Slovenija o speedwayu (www.euscreen.eu) 

Popisom novic speedwayskih tekmovanj, kot ga je v šestdesetih in 
sedemdesetih letih prejšnjega stoletja zabeležila filmska kamera, je Franci Tomažič 
pripisal prenekatero dodatno informacijo. V pričujočem članku smo se odločili 
predstavili nekaj takih primerov. 

Za začetek je pomembno vedeti, da so pred letom 1960 športni prenosi 
potekali v živo, v eter, prvi zapisi prenosov pa so shranjeni šele od leta 1966, ko je 
televizija pričela uporabljati magnetoskopske trakove. Na žalost so magnetoskopski 
trakovi za televizijo predstavljali precejšen finančni zalogaj, okoliščine so 
narekovale njihovo brisanje in ponovno uporabo. Navodila za brisanje so prihajala 
iz uredništev, ki so na podlagi danih informacij in razpoložljivih sredstev bila 
primorana sprejemati težke odločitve. Marsikateri prenos športnega dogodka je 
tako ostal za vedno izgubljen. So se pa vzporedno ohranile kratke 
dnevnoinformativne novice ali krajše reportaže športnih pregledov. In prav te so 
predmet našega sodelovanja s Francijem Tomažičem in pričujočega članka. 

Kratke novice v dnevnoinformativnih oddajah so praviloma popisane po 
nomenklaturi arhivskega popisa, kar omogoča osnovni kronološki in tematski pregled 
dogodkov. Za krajem dogodka sledi njegov opis, vsebina je strnjena v en stavek, 
sledi opis slike in oseb v prispevku. Opis vsebine je najzahtevnejše strokovno 
opravilo pri popisovanju arhivskega gradiva. Dokumentalist sliko popiše na podlagi 
posnetka, za kakovostno delo pa potrebuje tudi ustrezne temeljne metapodatke. 
Če teh ni, je popis take novice osnoven in za poznavalce tematike dokaj skromen. 
Posebej če gre za popis arhivskega gradiva ob presnemavanju, kjer dokumentalist 
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razpolaga z osnovnimi informacijami v filmski knjigi, kot je razvidno iz popisa 
spodaj: 

 

Slika 2: Popis nosilca VKA 4350/1 (Dokumentacija TV Slovenija) 

Takšen popis in njemu podobni so za poznavalca, kot je Franci Tomažič, zgolj 
iztočnica in izziv, da osnovnim podatkom doda natančne in konkretne informacije. 

Poglejmo primer takšnega doprinosa informacij za nekatere kratke 
dnevnoinformativne prispevke, ki jih je zagotovil speedwayski poznavalec Franci 
Tomažič. Novica v TV Obzorniku z dne 11. 5. 19631 je bila v osnovi popisana s 
skromnimi, a z vidika arhivskega popisovanja sicer ključnimi podatki: »Ljubljana: 
nov speedway stadion, dirkač se pripravlja na vožnjo, vozi po stezi, padec.« 
Zagotovljeni so vsi osnovni podatki za arhivski popis vsebine novice. Prav tako je 
popis za osnovne potrebe novinarjev po pridobivanju uporabnih kadrov in ilustracijo 
dogajanja v novejših prispevkih zadovoljiv, strokovnjak pa lahko pred takšnim 
popisom obstane z zanj ključnim vprašanjem – kateri dirkač (se pripravlja). In ko se 
na posnetku pojavi v kadru tako izrazito, kot je prikazano na spodnji zamrznitvi 
posnetka, je priklic imena anonimnega dirkača v našem popisu s pomočjo izvedenca 
neizogiben. 
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Slika 3: TV Obzornik 11. 5. 1963 (www.euscreen.eu) 

Franci Tomažič je brez težav prepoznal Mateja Milharčiča. Popis smo dopolnili 
in se danes bere: »Ljubljana: nov speedway stadion, Ilirija, Jama, Zgornja Šiška, 
priprave dirkačev, Matej MILHARČIČ.« 

Podatek o Mateju Milharčiču ni bil dostopen niti v tekstu t. i. srajčke TV 
Obzornika, teksta številka 1836, ki ga je napovedovalec v studiu bral ob predvajanju 
filmskega zapisa: »Danes je bila v Zgornji Šiški v Ljubljani preizkušnja novega 
speedway stadiona. Predzadnja plast, položena na tekmovalno stezo, je preizkušnjo 
dobro prestala. O njeni visoki kvaliteti so se izrazili tudi sovjetski tekmovalci, ki so 
si progo ogledali. Za gradnjo tega velikega športnega objekta so porabili že preko 
20 milijonov dinarjev. 9. junija pa bo z mednarodnimi speedway dirkami stadion 
tudi odprt in bo lahko sprejel preko 30 tisoč gledalcev. L.G.« 

 

 

Slika 4: Tekst št. 1836 (Dokumentacija TV Slovenija) 
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Do podatka, ki sedaj bogati naš podatkovni zapis speedwayske novice, smo 
tako prišli izključno ob pomoči poznavalca. 

 
Poglejmo še en primer. 

Prvoten popis speedwayske novice v TV Obzorniku z dne 6. 5. 19652 na 
arhivskem kartončku in filmski knjigi (originalen popis prikazan tudi na Sliki 1) se je 
glasil: »Ljubljana: Speedway – priprave na svetovno consko prvenstvo v Šiški: steza, 
garaže, postavljanje tribun.« 

Popis po dopolnitvi Francija Tomažiča se sicer na prvi pogled bistveno ne 
razlikuje, pa vendar je zagotovil dva nova podatka, ki ju sicer ne bi zaznali. 
Dopolnjen popis kratke dnevnoinformativne novice, zabeležene 6. 5. 1965, se glasi: 
»Ljubljana, Šiška: speedway, priprave na svetovno consko prvenstvo; postavljanje 
tribune, nove garaže, Jože BURGAR pri motorju, postavljanje sodniške tribune.« 

Novi informaciji, ki ju je zagotovil Franci Tomažič, sta Jože BURGAR in 
sodniška tribuna. Poznavalec speedwayskega športa in kronist njegove zgodovine je 
ponovno prepoznal fizično osebo, moškega ob motorju, in izpostavil dejstvo, da 
delavci na posnetku postavljajo sodniško tribuno, ne pa tribune za gledalce, kot bi 
lahko interpretirali iz prvotnega zapisa. 

 

 

Slika 5: TV Obzornik 6. 5. 1965 (www.euscreen.eu) 

Podatek o Jožetu Burgarju ponovno ni dostopen niti v tekstovnem zapisu 
novice v tekstu  številka 3736/A, kjer je zabeleženo besedilo, ki ga je ob 
predvajanju filmskega zapisa bral napovedovalec v studiu. Besedilo se glasi: »Niso 
še čisto utihnili odmevi s SPENTA, ko je pred nami že nova športna prireditev – 
Svetovno consko prvenstvo v speedwayu. Ta prireditev bo v nedeljo na znanem 
dirkališču v Zgornji Šiški. Avto-moto društvo iz Ljubljane se je tokrat pripravilo še 
bolje kot prejšnja leta. Dograjeni so boksi za stroje, delavnice, tribuna s 160 sedeži 
                                                 
2  KF 3203/4 TV Obzornik II, 6. 5. 1965. Dostopno na spletni strani http://www.euscreen.eu/item.html?id= 

EUS_27CA7980BDD06A28C3 2D8F76FB3B8A9B. 
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in še nekatere naprave, kar je prireditelj prejšnja leta močno pogrešal. Consko 
svetovno prvenstvo bo za Ljubljano nedvomno velik športni dogodek, ki si ga bo 
vredno ogledati. Č.J.« 

 

Slika 6: Tekst št. 3736/A (Dokumentacija TV Slovenija) 

Pomemben doprinos poznavalca speedwayske zgodovine je razviden že v 
zgoraj navedenih navideznih malenkostih, a se je ob marsikaterem posnetku zgodilo 
nepredstavljivo. Franci Tomažič, ki je v TV-arhiv in dokumentacijo vselej prišel 
opremljen s kopico literature, speedwayskih biltenov, kronoloških razpredelnic, 
knjig in lastnih zapiskov, je ob ogledu naslednjega posnetka zagotovil podatke, ki 
zgolj potrjujejo njegovo natančno poznavanje zgodovine speedwaya. Njegovo 
poznavanje športa je osupljivo. Ob ogledu posnetka je pokazal na tekmovalca in 
izjavil: »V naslednjem ovinku bo padel!« Količina novopridobljenih podatkov je 
zavidanja vredna in želeli bi si, da bi se sodelovanja z ljudmi takšnega znanja in 
izkušenj pričela tudi na drugih tematskih zbirkah kulturne dediščine, ki jih hranimo 
v TV-arhivu in dokumentaciji RTV Slovenija. 

Novica, o kateri govorimo in ob kateri se je vsul plaz novih informacij, je 
krajša športna reportaža z naslovom Svetovno consko prvenstvo v speedway-u. 
Datirana z datumom 9. 5. 19653 pravi: »Dirkači se predstavijo občinstvu (nemo), 
gledalci na tribunah, dom Ilirija, državne zastave sodelujočih, polne tribune, 
mimohod dirkačev, razvrščanje na štart, predštarter z zastavico, posamezne dirke, 
podelitev šopkov zmagovalcem, otroci tečejo po stezi.« 

 

                                                 
3  KF 3209, Svetovno consko prvenstvo v speedway -u, 9. 5. 1965. Dostopno na spletni strani 

http://www.euscreen.eu/item.html?id= EUS_1E77B962208E7B01F2ED199025A678BA. 
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Franci Tomažič je s pomočjo literature zgornji zapis dopolnil z naslednjimi 
informacijami: »Ljubljana: svetovno consko prvenstvo, slovesna otvoritev, gledalci, 
rekordno število, KURILENKO, LEBAN, MUHA, BABIČ, KURILENKO (št. 9), STANKOVIĆ 
(št. 13), KASPER (št. 1), Joachin MAJ (št. 5), peta vožnja, deseta vožnja MAJ (št. 5), 
Florian KAPALA (št. 2), Viktor TROFIMOV (št. 12), Karel PRUŠA (št. 15), padec 
TROFIMOV po napadu MAJ a na prvo kolo, KORILENKO (št. 9), MUHA (št. 8), CHOLUP 
Jan (št. 3), Konstantin KRIŠTAJ (št. 14), enajsta vožnja, snemalec s kamero, Milovan 
STANKOVIĆ (št. 13), Jože VISOČNIK (št. 19), KORILENKO (št. 9), Andrej POGORZELSKI 
(št. 6), šestnajsta vožnja, sedemnajsta vožnja Matej MILHARČIČ (št. 17), Karel 
PRUŠA (št. 15), Jan MUHA (št. 8), Antonin KASPER (št. 1), KORILENKO (št. 9), KAPALA 
(št. 2), Josef LAŠTOVKA (št. 7), Sergej LIATUSINSKIJ (št. 16), osemnajsta vožnja, 
Drago REGVARD (št. 4), Valent MEDVED (št. 11), KONSTANTIN (št. 14), MAJ (št. 5), 
dvajseta vožnja, KORILENKO in predsednik društva LEBAN, MUHA, POGORZELSKI, 
KAPALA, LIETUSINSKIJ, KASPER, TROFIMOV, KONSTANTIN, vožnja s Tomos mopedi.« 

 

 

Slika 7: Svetovno consko prvenstvo v speedway -u, 9. 5. 1965 (www.euscreen.eu) 

Zdi se nepredstavljivo, koliko novih, pomembnih informacij je zagotovil ogled 
strokovnjaka in s katerimi informacijami bomo razpolagali za naše zanamce. 

Ob pregledu tekstovnega gradiva omenjenega prispevka smo ugotovili, da je 
posnetek, ki smo ga sicer zavedli kot nemega, vseboval tudi tonski zapis. Tonski 
zapis filmske novice je ločen od slike. Napoved prispevka, pred komentatorskim 
vklopom, prepisana iz teksta številka 7717, pa pravi: »Danes popoldne so bile v 
Ljubljani na dirkališču v Zgornji Šiški dirke za consko svetovno prvenstvo v 
speedwayu. Na tekmovanju so nastopili vozači iz Sovjetske zveze, Češkoslovaške, 
Poljske in Jugoslavije. Oglejte si filmsko reportažo najzanimivejših voženj. Oddajo 
sta pripravila Janez Cimperman in Janez Češnovar, komentirala pa bosta v 
srbohrvaščini Mladen Delič, v slovenščini pa Boris Bergant.« Zelo verjetno je, da bi 
ob pregledu tonskega zapisa pridobili natančne informacije posameznih dirk in 
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nastopajočih, morebiti še kakšno dodatno informacijo, saj je pri komentatorskem 
poročanju še kako izrazita dobra podkovanost komentatorjev, ki kdaj pa kdaj 
postrežejo tudi še z neslišanim. Pa vendar smo se znašli v situaciji, ko tonskega 
zapisa ni na voljo. Razlika popisa prej in potem v dani situaciji pa je več kot očitna. 

Iz nabora dopolnjenih prispevkov smo tekom sodelovanja za potrebe 
evropskega projekta EUscreenXL izbrali reprezentativne, podrobno popisane 
prispevke speedwayskega športa in jih predstavili v novem, evropskem kontekstu 
projekta EUscreenXL. Vsebine, ki so omenjene v članku in katerih skrbnik je TV-
arhiv in dokumentacija, so tako med drugimi na voljo za ogled širši javnosti na 
portalu www.euscreen.eu pod ključno besedo speedway. 

Seznam izbranih prispevkov, ki je nastal s pomočjo Francija Tomažiča, 
predstavljamo v spodnjem seznamu. Seznam dostopnih prispevkov je pester in 
pokriva obdobje šestdesetih let, ko se je speedway v Sloveniji razvijal v obetavno 
motociklistično disciplino s sorazmerno velikim številom dirkačev.  

 

Slika 8: Seznam objavljenih prispevkov speedwayskega dogajanja na portalu EUscreenXL 
(Katja Šturm) 
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Edinstveni in izstopajoči prispevki speedwayskega dogajanja na slovenskem 
ozemlju so pritegnili pozornost vodilnih projekta EUscreenXL in kmalu smo dobili 
povabilo, da sicer razpršene prispevke postavimo v nov kontekst in predstavimo 
speedwaysko zgodbo v nekoliko bolj opisnem okolju. Tako je v pripravi tudi virtualna 
razstava, ki bo objavljena v prihodnjih mesecih na blogu projekta 
http://blog.euscreen.eu/.  

 

 

Slika 9: Povabilo k ustvarjanju virtualne razstave o speedwayu spidveju na Slovenskem (Katja 
Šturm) 

Če povzamemo kratek oris primera dobre prakse in opisane dinamike 
sodelovanja TV-arhiva in dokumentacije RTV Slovenija, poznavalca speedwayske 
tematike in evropskega projekta EUscreenXL, ugotovimo, da je sodelovanje obrodilo 
bogate sadove. S takšnimi in podobnimi primeri je nakazana morebitna nova 
priložnost arhivov, da v bodočnosti dopolnimo svoje zbirke, ponudimo možnost 
dodajanja informacij strokovnjakom s posameznih področij in na ta način pridobimo 
nove, na mestih ključne informacije, s katerimi bomo razpolagali za naše zanamce. 
Korak dlje predstavljata dostopnost in prikaz zbirk v spletnem okolju, kjer bi 
možnost dopolnjevanja zbirk ponudili širši javnosti - a tukaj se že odpira vprašanje 
verodostojnosti in strokovnosti takšnega tipa sodelovanja. 

 

VIRI IN LITERATURA 

 VKA 4350/1 presneti čb KF, SPEEDWAY – RAZNO, presneti prispevki za speedway (spidvej). 
TV-arhiv in dokumentacija RTV Slovenija. Kolodvorska 2. 1000 Ljubljana.  

 Nov spidvej stadion v Zgornji Šiški 1963, TV OBZORNIK 11/05/1963. Pridobljeno 22. 12. 2014 
s spletne strani: http://www.euscreen.eu/item.html?id=EUS_18D021722D65DC92 
859DDD1D526D9F7F. 



K. Šturm: Spidvejska zgodba na Televiziji Slovenija – primer dobre prakse 

252 
 

 Priprave na svetovno consko prvenstvo v spidveju 1965, TV OBZORNIK II 06/05/1965. 
Pridobljeno 22. 12. 2014 s spletne strani: http://www.euscreen.eu/item.html?id= 
EUS_27CA7980BDD06A28C32D8F76FB3B8A9B. 

 SVETOVNO CONSKO PRVENSTVO V SPEEDWAY- U 09/05/1965. Pridobljeno 22. 12. 2014 s 
spletne strani: 
http://www.euscreen.eu/item.html?id=EUS_1E77B962208E7B01F2ED199025A678BA.  

 Tomažič, F. (2012). Slovenski speedway 1992-2012. Krško: Neviodunum. 

 

SUMMARY 

Katja ŠTURM* 

TELEVISION SLOVENIA AND ITS SPEEDWAY TALE 
BEST PRACTICE EXAMPLE 

A dynamic collaboration between the TV archives of RTV Slovenia and Mr. 
Franci Tomažič on the speedway collection kept in our house, started out at the 
beginning of 2014. European project, EUscreenXL, has become a part of this journey 
shortly after. Mr. Franci Tomažič is a living encyclopedia of names, results and 
important little details evolving around the speedway History world. His knowledge 
of this sport is second to none and being a speedway stadium announcer, journalist, 
sports official and referee, he knows his sport back to front. With his help, minimum 
metadata of daily informative news clips about speedway were enriched with new 
and exact information.  

The presented best practice example shows a possible collaboration model of 
TV archives with experts and enthusiast of certain fields to enrich and enhance their 
bare bone metadata collection for future generations. As such collections deserve 
a greater online exposure a selection of speedway items has been presented on 
EUscreenXL portal, presenting some of the most important races in Slovenia during 
the sixties, such as International Speedway tournaments, Speedway National 
Championships, Quarterfinals and Finals of the Speedway Championships and 
Speedway World Championship. 
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