
 

 Družinski posli v razvedrilnem programu javne televizije  
V okviru razvedrilnega programa RTV SLO je bila od 7. januarja dalje predvajana serija 
šestih popotniških oddaj »OdBita pot«. Oddaje v dolžini 14 do 24 minut so bile 
predvajane v prime time petkovem terminu ob 21.25 na TVSLO 1.  
Gre za oddajo zunanjih producentov, ki so bile predvajane mimo tedaj veljavnega 
programsko produkcijskega načrta, ki jo za leto 2022 sicer predvideval sedem 
potopisnih odda, toda vsako v dolžini 50 minut, in to na TVSLO 2.  
Vsako odstopanje od PPN bi moral potrditi vsaj programski svet.  
Kako je mogoče, da se je oddaja znanega slovenskega "vplivneža" s področja 
potovanj in turizma mimo veljavno sprejetega programsko produkcijskega načrta 
znašla v elitnem terminu javne TV?  
Morda je razlog v tem , da se kot idejni vodja oddaje podpisuje Gregor Boštjančič, 
partner Gale Vardjan, hčerke odgovornega urednika razvedrilnega programa Vanje 
Vardjan.  
Še več, kot je razvidno iz zaključne špice oddaje, je Boštjančičevo podjetje GUD 
Company d.o.o. ta Televizijo Slovenija oddajo celo produciralo.  
Gregor Boštjančič je 50% lastnik in nastopa kot prokurist podjetja GUD Company d.o.o., 
ostalih 50% je v lasti Matica Slabeta, ki se sicer pojavlja kot vodja projektov pri Collegium 
Mondial travel.  
Po naših informacijah za takšno oddajo ni bil nikoli objavljen javni razpis ali poziv, 
na katerem bi lahko sodelovali tudi drugi zunanji producenti, kar je v javnem zavodu 
stalna praksa, ko ne gre za lastno produkcijo, imenuje se tudi komisija, ki določi kriterije 
in oceni posamezne projekte.  
Zato se pojavlja tudi vprašanje, kdo je potemtakem ocenjeval primernost konkretne 
serije oddaj za predvajanje v elitnem terminu javne televizije? Je oddajo svojega 
bodočega zeta ocenil kar sam Vanja Vardjan, je o očitnem konfliktu interesov 
obvestil programski in nadzorni svet?  
Oddaja sicer glede na programske standarde niti vsebinsko niti jezikovno ni primerna za 
predvajanje v elitnem terminu javne televizije (poglej si samo oddajo), v kateri se 
protagonista ob neprimernih komentarjih sprehajata po trgovini z orožjem, ali pa oddajo, 
v kateri nam predstavita najbolj bizarno teorijo zarote o terorističnem napadu 11. 
septembra.  
In povprašajte zunanje produkcijske hiše, kako povsem nemogoče se je (tudi s 
kakovostnimi projekti) uvrstiti v prime time vikend termine na Televiziji Slovenija.  
Družina Vardjan je sicer zelo očitno tako zasebno kot poslovno močno povezana s 
potovanji. Na njihovih javno dostopnih profilih na socialnih omrežjih (IG, FB), delijo 
številne skupinske fotografije z različnih destinacij, na katerih večkrat pozirajo vsi tu 
omenjeni akterji (Gregor Boštjančič, Gala Vardjan in Vanja Vardjan).  



Zanimivo je tudi dejstvo, da je Gala Vardjan nekaj mesecev pred predvajanjem 
oddaje in v času koronavirusne krize (21.7.2021) ko so bila potovanja izjemno 
omejena, registrirala svoje podjetje "za rezervacije in druge s potovanji povezane 
dejavnosti".  
V preteklosti je imel podjetje s točno takšno dejavnostjo registrirano tudi zgoraj omenjeni 
Matic Slabe (Gatos, Matic Slabe s.p.), vendar je bilo podjetje izbrisano iz PRS.  
Spomnimo, trenutni v.d. odgovornega urednika razvedrilnega programa na TVSLO Vanja 
Vardjan je sicer najbolje plačani uslužbenec TRV Slovenija, po poročanju Siola je od 
novembra 2021 prejel najvišjo bruto plačo v javnem zavodu, in sicer 4624 evrov, pri 
čemer v znesek ni vštet dodatek na delovno dobo.  
Vanjo Vardjana se sicer najbolje spomnimo po medijsko odmevni aferi izpred več let, v katero se 

je zapletel z glasbeno menedžerko Moniko Vitti. 


