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PETER POLES: DAN NAJLEPŠIH SANJ 

Peter Poles je najbolj znan kot voditelj razvedrilnih oddaj na RTV 
Slovenija. Za svoje delo je prejel pet viktorjev. Leta 2010 je prestopil na 
POP TV, kjer je z Vidom Valičem vodil  šov Slovenija ima talent, na 
Kanalu A je vodil oddajo Zvezda pokra, na POP TV pa še oddajo Vid in 
Pero šov  ter Dan najlepših sanj.  
 
Zelo rad se vrača v rodno Velenje, kjer je obiskoval glasbeno šolo in 
igral klarinet v godbi na pihala. družino rad potuje, velik del sveta pa je 
prepotoval tudi v okviru Poker Stars turnirjev, kjer je sodeloval kot 
komentator pa tudi igralec pokra, ki ga s prijatelji še vedno igra vsak 
ponedeljek zvečer. 

 
 
 
 

 

 
 
ZVEZDAN MARTIČ: MEDIJI VČERAJ 
IN JUTRI 
 
 
 
 
 

Zvezdan Martič je kot študent elektrotehnike na Univerzi v 
Ljubljani na TV Ljubljana začel delati leta 1987. Po diplomi se je 
specializiral za področje znanosti in tehnologije in več let delal v 
izobraževalnem programu kot novinar, voditelj, scenarist, 
producent in urednik. Ob tem je ves čas ustvarjal tudi 
dokumentarne potopisne oddaje. Leta 2001 je začel postavljati 
Multimedijski center RTV Slovenija, poleg tega je bil 8 let tudi 
višješolski predavatelj multimedijev. Posnel je tudi več 
dokumentarnih filmov: Dobri stari časi, Mehek kot skala, Otroci iz 
socialističnega bloka, Kam so vse tovarne šle, Mediji v vojni za 
Slovenijo in Revolucionarne zabave naših mladosti. Od leta 2017 
je voditelj in urednik dnevnoinformativnih oddaj.  
 

 

 
 
UROŠ KUZMAN: POUČEVANJE SKOZI 
STAND UP 
 

Uroš Kuzman je leta 2008 diplomiral na ljubljanski Fakulteti za 
matematiko in fiziko in za diplomsko nalogo je prejel študijsko 
Prešernovo nagrado. Trenutno deluje kot asistent na tej fakulteti. 
V oddaji Ugriznimo znanost na TV Slovenija zastavlja zanimive 
matematične uganke.  
 
Je oče dveh otrok, živi v Velenju. V vseh obdobjih življenja je 
povezan z glasbo, v srednji šoli se je pridružil fantovskemu oktetu. 
Bil je tudi član zasedbe Frozen Hell.  Leta 2012 je postal stand up 
komik leta. Oktobra leta 2018 je premiero doživela njegova 
monokomedija Profesor Kuzman mlajši. 
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DESA MUCK: BLAZNO RESNO O 
ŽIVLJENJU  
 

Desa Muck je napisala več kot 50 literarnih del za otroke, mladino in 
odrasle, mnoga so večkrat ponatisnjena in prevedena. Odlikujeta jo 
žlahtni humor in sočutje. Po njenem romanu za odrasle Panika je bil 
posnet celovečerni film, zgodbe za otroke o Anici pa so posnete v deset 
krajših televizijskih filmov.  
 
Na TV SLO je sodelovala z voditeljem Mariom Galuničem v nedeljskih 
družinskih oddajah Mario, ZOOM in Spet doma kot sovoditeljica. Pred 
tem je bila televizijska voditeljica in scenaristka glasbene oddaje 
Videogodba (za to je prejela nagrado Viktor) ter sovoditeljica mladinske 
oddaje Periskop. Igrala je v 16 filmih in 5 televizijskih serijah. Kot 
scenaristka je sodelovala pri številnih scenarijih za televizijske oddaje, 
napisala je okoli 50 scenarijev za silvestrske oddaje in razvedrilne ter 
glasbene prireditve.  

 
 
 

 
 
BARBARA TRNOVEC: ALMA KARLIN – 
MED MITOM IN RESNICO  
 

Univerzitetna diplomirana kulturna antropologinja in etnologinja 
Barbara Trnovec je kustosinja v Pokrajinskem muzeju Celje. Je verjetno 
največja poznavalka izjemne popotnice Alme M. Karlin, ženske, ki smo 
jo Slovenci skorajda pozabili, a Barbara Trnovec  je njeno zgodbo vrnila 
v življenje.  Celjanka Alma M. Karlin po besedah Trnovčeve sodi med 
deset največjih popotnikov vseh časov. Osupljiva ženska se je sama 
odpravila na dveletno potovanje okoli sveta, da bi se nekaj novega 
naučila in da bi zapustila Celje, ki nikoli ni znalo ceniti njenega uspeha. 
Prav spoštovanje jo je spodbudilo, da je v 90. letih začela ljubiteljsko 
raziskovati Almino življenje.  

 

 
SANI BEČIROVIČ: VRHUNSKI ŠPORT 
SKOZI LJUBEZEN, ODREKANJE IN 
VZTRAJNOST  
 

Sani Bečirović je nekdanji slovenski košarkar, ki se je predvsem zaradi 
izjemne nadarjenosti in nepopustljivosti uveljavil kot eden najboljših 
evropskih igralcev. Prihaja iz Slovenske Bistrice, kamor se vselej 
izjemno rad vrača. V šoli je bil odličnjak, potem pa ga je premamil svet 
oranžne žoge, v katero se je zaljubil zaradi očeta Memija in 
večnega idola – Dražena Petrovića. In prvi ljubezni se kljub 
mnogim zgodam in nezgodam, ki jih je doživel v času svoje dobre 
četrt stoletja dolge kariere (vrhunski športnik je bil kljub temu, da ima 
v na obeh kolenih skupaj natanko 100 šivov), ni odrekel. Vnovič je 
shodil (dobesedno!), stekel in vnovič zablestel. A Saniboy ne slovi le kot 
košarkar, temveč, na kar jasno kaže pravkar zapisani vzdevek, tudi kot 
vselej nasmejan človek, ki mu za nameček jezik teče kot 
namazan.  Vsakomur nameni pozornost in z njim deli svoj značaj. 

 

 


