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TA DOKUMENT PREDSTAVLJA IZBOR ODZIVOV JAVNOSTI, KI NASLAVLJAJO VARUHINJO 
PRAVIC GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV, IN JE NAMENJEN ZGOLJ ZA INTERNO RABO, ZA 

OBVEŠČANJE UREDNIKOV OZIROMA UREDNIŠTEV RTV SLOVENIJE. NJEGOVE VSEBINE ALI 
DELOV VSEBIN NI DOVOLJENO UPORABLJATI V NOBENEM DRUGEM KONTEKSTU. 

 

PREDSTAVITEV ODZIVOV OBČINSTVA  

december 2011 

V mesecu decembru 2011 se je zbralo 36 odzivov javnosti, od tega 28 preko elektronske pošte, 1 

preko klasične pošte in 7 preko telefona. 

 

Največ pritožb se je v aktualnem mesecu nanašalo na Razvedrilni program. Zaradi pretirane uporabe 

anglizmov je kritiko požela oddaja Misija Evrovizija, zaradi neustreznega in površnega govora pa 

oddaja Ugani, kdo pride na večerjo. Uporaba slenga in t. i.  ljubljanščina predstavlja preveliko 

odstopanje od knjižne forme jezika. Res je, da gre predvsem za oddajo z zabavnim predznakom, ki 

tudi na javni nacionalni televiziji prenese določeno mero uporabe knjižnega pogovornega jezika. 

Vendar je vseeno potrebna pazljivost pri ohranjanju prave meje, da govor ne izpade nemaren. 

Pomembna je usklajenost s podobo  voditeljice in oddaje same. Pretirani razkoraki med vtisi o 

posameznih sestavnih elementih oddaje privedejo do opaznih trkov znotraj celote, porušene 

harmonije. Oddaja je lahko pred ekrani razumljena tudi kot propaganda za luksuzno francosko 

kuhinjo in življenje na visoki nogi nasploh, kar si seveda večina slovenskih državljanov težko privošči 

in v današnjih kriznih časih lahko doživljajo kot nepotrebno provokacijo. Ni razviden tudi razlog, da 

kuharski del oddaje ne zastopa predstavnik domače kuhinje, ki bi ga občinstvo pri pojasnjevanju 

postopkov nastajanja in opisovanja jedi lažje razumelo.  

 

Iz meseca v mesec se še vedno z nespremenjeno intenziteto pojavljajo pritožbe zaradi 

neuravnotežene glasnosti zvoka. Prevelik razkorak med glasnostjo se pojavlja tudi med oddajami, ob 

napovedni špici, ob predvajanju oglasov in napovednikov. Prav tako je velikokrat premočna 

glasbena podlaga, zaradi česar je moteno neovirano spremljanje govora. Problem se vleče že zelo 

dolgo in kljub napovedi, da se obeta rešitev v bodočnosti, je ta bodočnost zdaj že globoka preteklost, 

zaradi česar je občinstvo upravičeno jezno, saj odsotnost pozitivne spremembe doživlja kot 

ignoranco. 

 

Več pritožb se je zvrstilo zaradi predčasne prekinitve prenosa alpskega smučanja iz Val Gardene. 

Odgovorni so se sicer temeljito odzvali na nastalo neprijetno situacijo, ki Športni program potiska v 

očeh gledalcev na amatersko raven in kliče po opravičilu gledalcem in gledalkam. Sistemsko je sicer 

delovalo vse po dogovoru in pravilih, vendar pa bo v bodoče potrebna dodatna pozornost in tehnična 

dopolnitev, ki je po zagotovilu vodje produkcije že zastavljena.  

 

Javnost je sicer v ostalih pritožbah izražala predvsem nezadovoljstvo s kakovostjo določenih 

prispevkov ali oddaj in s stopnjo objektivnosti. Te vrste pripomb se večinoma navezujejo na 

Informativni program in na MMC - spletni portal. Predvsem kritike, ki pričajo o različnih načinih 
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pristranskega in neuravnoteženega delovanja spletnega portala so zdaj že praviloma natančne, 

argumentirane in podkrepljene s posameznimi primeri in bi se morali na njih odzivati z ustrezno 

pozornostjo in visoko stopnjo odgovornosti. Le odgovorno odzivanje s strani RTV Slovenije v dialogu z 

občinstvom lahko doprinese k vzpostavljannju visokih profesionalnih standardov, ki jih utemeljeno  

občinstvo pričakuje! 

 

TELEVIZIJA SLOVENIJA 
 
HD format - Ignoriranje označevanja in predvajanja programa  
 
1. naslova  gledalec ni sporočil, sem pa  prtižbo objavila zaradi aktualnosti in utemeljenosti 
 

1. Na uradnem sporedu še vedno nobenega označevanja HD vsebin 

2. Enako ne v napovednikih 

3. Ponovitve se še vedno ne predvajajo v HD 

4. TTX še vedno ne dela na HD kanalu. 

5. Dosti vsebin, ki so narejene v HD formatu se ne predvajajo v tem formatu  (npr. Slovenski 

vodni krog in en kup dokumentarnih portretov in še še), govorim samo o slovenski (vaši) 

produkciji. 

Kdaj bodo vsebine iz Studia-4 v pravem HD formatu? Obljubili ste v septembru tega leta, smo 

že na sredini decembra a še vedno nič novega. 

Tudi SLO 2 bi že moral oddajati v HD od začetka jeseni pa še vedno nič. 

Testni kanal od 2008 lepo vas prosim, kdo se tukaj dela norca iz naročnikov? 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Brez dvoma bi pričakovali, da se bo predvajanje v HD formatu uveljavilo tako, kot je izraženo Vaše 

pričakovanje in hkrati ogorčenje, ker izvedba v praksi ostaja zapostavljena. Tehnični vidik ni tako 

problematičen, obstajajo pa težave v prilagajanju s strani programa, pri čemer bo treba res nujno 

vzpostaviti drugačen odnos in hitreje napredovati pri sprejemanju posodobitev medijev. Odgovornim 

bo posredovana Vaša zelo relevantna pobuda. 

G. Matej Žunkovič še dolguje odgovor oziroma pojasnilo. 

Digitalizacija - zakodirane oddaje slovenske produkcije 

1. P. M.:   

Zakaj so zakodirane tudi oddaje slovenske produkcije? (Kdo pride na večerjo?, Jutranji 

program,..) 
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Miša Vrbec , vodja  oddelka za predvajanje programa: 

Spoštovana Miša, 

zadevo sem preverila v aplikaciji za načrtovanje programa (Provys), kjer je razvidno, da je bilo s strani 

razvedrilnega uredništva pravilno označeno polje satelit. Oddaja bi se torej morala predvajati na 

satelitu. Kje je vzrok eventualne napake, mi ni znano. Iz tega razloga prepošiljam dopis vodji 

tehničnega dela predvajanja g. Sredenšku ter vodji OE Produkcija g. Rozmanu, da zadevo raziščeta. 

Igor Rozman,    Vodja OE TV produkcije:    

Kot je že ugotovila služba za načrtovanje programa je bil za omenjene programe v sistem pravilno 

vnesen podatek za zatemnjevanje na satelitu. Iz dostopnih podatkov ne moremo niti potrditi niti 

zanikati gledalčeve trditve.  Pot signala od naše režije za predvajanje programa do  gledalčevega tv 

sprejemnika je zelo dolga in kompleksna, zato  dopuščamo možnost, da je pri prenosu podatka prišlo 

do tehnične napake v oddajni verigi.  Da bomo v bodoče lahko podobne napake locirali takoj, smo v 

režijo za predvajanje programa namestili dodaten monitor, preko katerega bodo tehniki nadzorovali 

sistem za zatemnjevanje program, ki ga oddajmo preko satelita.   

 

Neuravnoteženost zvoka 

 

1. N. E.:  

Med oddajami se tako bučno oglasi glasba, da jo moramo vselej utišati. Se ne da teh 

prehodov glasovno uravnovesiti? 

2. B. Š.:   

Vmes med oddajami, ko so oglasi, napovedniki ali glasbeni vložki se jakost nenadoma zelo 

spremeni in pojača, tako, da postane moteča. 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Problem slabo uravnotežene glasnosti zvoka bo treba čim prej rešiti. Pritožbe se že dolgo časa vrstijo, 

rešitev je bila že napovedana, a je zaradi bolj zapletenih postopkov potreben daljši čas, ki pa res ne 

sme biti predolg. Opozarjanje na problem pomaga, da je toliko bolj razvidno, kako moteč je za 

občinstvo, kar mora predstavljati spodbudo k hitrejšemu in odločnejšemu postopanju odgovornih, ki 

bodo ponovno opozorjeni in pozvani k odgovorom. 

 

Pohvala - TV program v zadnjem obdobju 

1. A. K.: 

Sem dolgoletna poslusalka in gledalka rtv slo. Moram pohvalit tv program, sploh v zadnjem obdobju. 

Pohvale veljajo tudi za radijske programe. Na radiu slo1 mi je program zelo vsec, se posebej, ko 

predvajate evergrine slovenskih pevcev/ mislim,da ste edina postaja/ in da bi bilo kaj takega lahko 
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malo vec. V oddaji ob 70 letnici nase pevke Ivanke Krasevec-Presern, ste nas spomnili na njen 

zametni glas v Prodajalki vijolic, Bele roze iz Aten in se vrsto drugih njenih komadov. Jaz in se veliko 

njenih obozevalcev bi bili presrecni, da jo veckrat uvrstite v redni program, kakor tudi druge pevce iz 

"casov nase mladosti". 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Hvala tudi Vam za spodbudo ustvarjalcem programa. 

 

Moteč imidž - Ana Pirkovič 

 

1. N. P.:  

A lahko Ana Pirkovič malo manj poudarja svojo nosečnost  s trakci, pasovi in mašnicami tik 

pod prsmi. Saj vendarle ni edina, ki je noseča? 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Edina sicer ni, ni pa nenavadno, da se vsaka nosečnica počuti edinstveno.  
 

 
Sramotno oglaševanje 
 

1. L. T.: 

Sramotno je, da nacionalna televizija spodbuja oglaševanje pirotehnike  (Piromarket) celo v 

najbolj gledanem času.  

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Zelo verjetno bi se marsikdo strinjal z Vami, da je tudi vprašanje, kaj nacionalna televizija oglašuje, še 
kako pomembno.  
 

 

Napovednik brez ustrezne informacije 

1. I. M.:   

Oprostite, to, da vidim napovednik za oddajo Slovenski vodni krog, da bo na sporedu popoldan, je 

žaljivo do gledalcev.  Ne morem čakati na uro predvajanja. Popoldan je dolg.  

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Res je. Napovednik, ki ne posreduje natančne informacije predvajanja, izgubi na smislu. Odgovorni 

bodo opozorjeni na pomanjkljivost. 
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Nekakovosten božični program 

1. B. O.: 

Pišem  v zvezi s prazničnim božičnim programom na Televiziji Slovenija na sveti večer, 24. 12. 

V tem večeru so ljudje navadno zbrani v družinskem krogu, del prazničnega dogajanja in 

vzdušja naj bi prispeval tudi televizijski program. Ta bi moral nastati po tehtnem premisleku 

in imeti praznično božično rdečo nit, cel programski večer pa smiselno dramaturgijo. Letos žal 

nič od naštetega nismo videli ne na prvem ne na drugem programu. Ob gledanju programa ta 

večer sem dobil občutek, da je bil sestavljen ad hoc in z oddajami, ki s praznikom nimajo 

nikakršne povezave (Film Sanja, dokumentarni film Modra, je nebo, operni film La Boheme z 

božičem nimajo nič; dokumentarna oddaja Kulturni vrhovi sicer ni bila božična, imela pa je 

primerno duhovno-kulturno vsebino, vendar je bila prestavljena na drugi program). 

Predvsem bi morali vedeti kaj želite v večeru prikazati na prvem in kaj na drugem programu 

ter kakšno publiko želite pritegniti, diferenciacija žal ni bila razvidna.  

 

Sprašujem vaju zakaj se Televizija Slovenija skrbneje ne posveti načrtovanju programa ob 

prazničnih dnevih (ne samo ob cerkvenih praznikih, ampak tudi državnih), in zakaj v božičnem 

večeru programa ne pripravlja uredništvo za verski program v sodelovanju z drugimi 

uredništvi kulturnih in umetniških programov (kultura, izobraževalni, glasbeni, igrani 

program,...)? Večer bi po mojem mnenju moral biti zasnovan kot studijska oddaja z gosti, 

glasbenimi odlomki, reportažami, oddajami in filmi, ki bi predstavila vse vidike praznovanja: 

verskega, religijsko-kulturskega, etnološkega, umetnostnega in še kaj. Božično praznovanje 

ter šege in navade so neizčrpna zakladnica idej, božič ni samo prenos polnočnice! Voditeljev, 

novinarjev in urednikov oddaj, ki so se že izkazali s tovrstnimi projekti pa imate na vaši 

televiziji tudi nekaj, samo pravilno jih je treba usmeriti in angažirati. 

 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Nacionalna televizija sicer ne more posvetiti polnega večernega časa le božičnim vsebinam, ker 
omenjenega praznika vendarle ne slavijo vsi, imate pa popolnoma prav, da ima velik tradicionalni 
pomen za naš narod in bi bilo brez dvoma pomembno, da bi ustvarjalci TV Slovenije ponudili 
občinstvu kvaliteten božični program. Vaši predlogi so na mestu, dobrodošli in bodo posredovani 
odgovornim v vednost za v bodoče. Hvala.  
 
 

INFORMATIVNI PROGRAM 

 

ODMEVI 
 

Pristransko vodenje oddaje 

1. J. P.: 

Kot državljan in kot intelektualec sem zgrožen nad ravnanjem RTV SLO na ponedeljkovih 

Odmevih, katere je vodila "neodvisna" Rosvita Pesek.  
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Menim, da je RTV SLO javni servis vseh državljanov in ne trobilo poraženke zadnjih volitev in 

njenega vodje. Ali imamo biti gledalci objektivno informirani? Zakaj vsakič, ko predsednik SDS 

naredi štalo, na Odmevih nastopi njegova RTV branilka Rosvita Pesek? Zakaj nihče na RTV SLO 

proti takšnim ravnanjem ne ukrepa? Zakaj se to dovoljuje?  

Kot državljan sem storitve javne televizije (žal) dolžan plačevati, zato menim, da imam pravico 

do objektivnega informiranja, ne pa do nebuloz zagovornice Janeza Janše, Rosvite Pesek. 

Sramota.  

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Seveda imate pravico do objektivnega informiranja. Niste pa zapisali, v čem ste bili deležni 

subjektivnega pristopa voditeljice. Tudi Vaše mnenje, da se izbira voditelje Odmevov glede na goste, 

ne zdrži. To je povsem Vaša osebna domneva, ki pa z realnim načrtovanjem dela voditeljev Odmevov 

nima nikakršne povezave. 

 
Neustrezna raba jezika  
 
1. V. K.:   
 

Opazil sem, da vaša TV novinarka Rosvita Pesek zelo pogosto napačno uporablja 
dvojino.Peskova je očitno štajerka in ima ne glede na izobrazbo težave s pravilno uporabo 
dvojine. Tako je nocoj podpredseniku ustavnega sodišča Mozetiču dejala "poglejma si, kaj to 
pomeni...". Peskova zelo pogosto dvojino uporablja napačno: "poglejma si, oglejma si, lotima 
se zdaj tega vprašanja, ali lahko razmislima tudi o drugem vprašanju...."Štajerščina v dvojini 
namesto črke v v teh besednih vezah uporablja črko m. Če imate kakšnega lektorja na RTV, bi 
želel in prosil, da je na to pozoren in Peskovo na to opozori in zahteva korekcije. 
 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Vaše opozorilo bo posredovano ge. Rosviti Pesek. 
 

 
TV DNEVNIK 
 
Pristransko in neuravnoteženo novinarstvo 
 

1. F. R.:  

Prav zanima me, po kakšnih novinarskih merilih ste imeli včeraj v drugi vesti TV Dnevnika 

Darka Štrajna, ki ga drugi mediji sploh niso zaznali, in še to brez odziva nasprotne strani. 

Takšno izkoriščanje nacionalnega medija za poceni predvolilno kampanjo je za javno TV izpod 

vsakega nivoja. 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Zahvaljujem se za mnenje. V vsakem primeru pa bi bilo najbolje, da najprej merilo, kakor si ga je on 
zamislil, predstavi avtor prispevka. 
 



7 
 

DOKUMENTARNI PROGRAM 

Neberljivi podnapisi, površen in dolgočasen dokumentarec - Naša hiša 

1. U. F.: 

Sicer sem vesel, da v zadnjem času nisem več opazil napak s preglasno glasbo v 

dokumentarcih, na kar sem vas opozoril nekaj časa nazaj, a imam žal zdaj spet pritožbo v 

zvezi z dokumentarcem. Specifično, gre za dokumentarec o prenovi opere, ki je bil predvajan 

pred kratkim. Žal je bilo skozi celoten dokumentarec nemogoče prebrati tekst pod imeni 

intervjuvancev (njihove poklice/funkcije), ker je bil izbran neprimerno tanek font, ki je berljiv 

zgolj od blizu, z normalne gledalne razdalje par metrov pa ne več. Stvar je dodatno poslabšalo 

še to, da je bil tekst izpisan premalo časa, saj je v mnogih primerov izginil, preden ga je bilo 

možno prebrati v celoti oz. povezati s sliko. 

Spet očitno vprašanje - ali na RTV Slo res nihče ne pogleda dokumentarcev, preden jih 

predvajate? Če že nimate nikakršnih standardov glede tekstovnih insertov, ki bi preprečili 

take obupne kikse, bi to lahko ujel vsaj nekdo, ki bi si stvar ogledal na televizorju, ne zgolj na 

monitorju. Tako je pač ni, rezultat pa je negledljiv. O tem, da je v dokumentarcu kup 

ponavljanja izjav, prikazov dejanske prenove pa bore malo (nič prikaza tlorisov, parcele, 

novih/starih načrtov, nobenih izjav obrtnikov, ki dejansko prenavljajo, nobenih primerjav 

prej/zdaj, itd. itn.) raje ne bi, bi bilo predolgo. Zamujena priložnost, površen in dolgočasen 

dokumentarec. Opera se prenavlja enkrat na 100 let vam skoraj pred nosom, pa niste o tem 

sposobni skupaj spraviti enega dokumentarca približno na nivoju. 

Dodatna graja leti tudi na nekaj intervjuvancev, ki ne znajo pravilno sklanjati in s tem 

sramotijo ne le sebe ampak tudi svoj poklic. Res žalostno. 

Danica Dolinar, urednica:  

Dokumentarna oddaja je nastajala pet let, skozi vso prenovo. S kamero smo bili prisotni ob vseh 

pomembnih dogodkih v fazi prenove, vedno,  ko so nam zaradi varnosti dovolili vstop v hišo.  

Vsebinsko dokumentarec pripoveduje tri zgodbe: zgodbo brezdomstva ansamblov ( razmišljanja in 

čutenja govorcev, še posebej umetnikov, so seveda pogosto podobna, saj so pet let živeli in delali v 

istih ne – pogojih ), zgodbo zidov ( kaj bi povedali, če bi lahko spregovorili ) in zgodbo čarobnosti 

gledališča in s tem vseh nas, ki smo bili v času prenove brez opernega in baletnega narodnega 

gledališča v prestolnici.  

Ustvarjalci si dokumentarca nismo zamislili kot arhitekturno oddajo oz. oddajo o arhitekturi. Kljub 

temu se v njem posnetki prenove hiše vseskozi prepletajo s posnetki »kako je bilo«, arhitekti in 

akustik pa zelo natančno razložijo vse spremembe in novosti, ki jih prenova prinaša. 

Gospodu želim čim manj slabe volje ob  naših programih in vse dobro v tem letu. 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 
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Pojasnilo o pristopu in vsebini dokumentarnega filma verjetno gledalcu nič ne pomeni, saj si ga je 

vendar ogledal in izrazil nezadovoljstvo s scenarijem in režijo, kar je tudi argumentiral. Prav tako 

predstavitev pristopa, koncepta in vsebine oddaje ne pojasni, zakaj so bili podnapisi slabo vidni.  

 

RAZVEDRILNI PROGRAM 

UGANI, KDO PRIDE NA VEČERJO 

Neustrezen koncept in moralno sporno sporočilo 

1. M. V.: 

Nova oddaja v nedeljah popoldne, Ugani, kdo pride na večerjo…… je katastrofa…. Ali naj v teh 

kriznih časih, ko ljudje nimajo kaj jesti…. In ko so brez službe itd… gledajo oddajo,kako 

posebni gostje pridejo na večerjo,...  voditeljico, ki  »pripravlja«, oprostite pomaga ji 

Francoski kuhar – halo, ki niti slovensko ne zna……….Kaj če že, nimamo mi dosti dobrih 

kuharjev, ki jih tujci pohvalijo – in voditeljica, naj če že pomaga v kuhinji, si nadene 

predpasnik, kajti v vsaki taki oddaji (naj pogleda na italijansko TV, kjer slovita Antonela….ki 

kuha ,ima vedno predpasnik..)?? 

Oddajo smo gledale skupaj z mamo in sestro – in to na primorskem (zato mi niso tuje 

italijanske oddaje, kjer so oni ponosni na svoje kuharje…No saj se ne moremo primerjati, ali 

pač….lahko bi se kaj naučili…..); in vse tri smo se zgražale, kakšno sporočilo ima ta nova 

oddaja? Res je, da je cenjena francoska kuhinja…………..ali zato jo bomo propagirali na naši 

nacionalni TV – ja kako nas bodo drugi cenili, če se sami ne – in je vse kar je tuje boljše? –  Kje 

je naša nacionalna zavest?  Poudarjam, da je oddaja, ki jo je vodil Mario vsako nedeljo eni 

družini nekaj pomagala v stiski…in je že s tem imela pozitiven namen……In to ni malo prav v 

teh kriznih časih in recesiji. 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Koncept oddaje mi je znan. Da se veliko kuha v različnih oddajah na nacionalni televiziji, tudi. Zjutraj, 

popoldne, ob sobotah, nedeljah ... Osebno bi si želela le ene dobre kuharske oddaje, za katero vemo, 

kdaj  je na sporedu, koga naslavlja,  kaj od nje pričakujemo. Lahko kuhajo Slovenci in tujci, ampak v 

konceptu oddaje. 

Primerjava z Mariovo oddajo je pa nesmiselna, saj je bila njegova oddaja na sporedu zvečer in z 

drugačnim osnovnim konceptom,  Ugani, kdo pride na večerjo pa je klasična popoldanska oddaja. Se 

pa strinjam, da je imela oddaja Spet doma tudi družbi prijazen klic in je pomagala številnim družinam. 

Res je tudi, da podobnega razvedrilnega formata oddaje na sporedu zdaj ni in se zato morda zdi 

Ugani, kdo pride na večerjo še najbližje vzdušju oddaje Spet doma, predvsem s pogovornim delom 

koncepta. 
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Neustrezna raba slovenskega jezika 

1. L. V. 
 

Glede na to da ste nacionalna televizija in jo mi plačujemo, me strašno mnoti, da nekateri 
novinarji in voditelji /ugani kdo pride na včerjo je ena izmed njih" a kva"/ tolčejo 
ljubljanščino. Mislim da bi se lahko potrudili in govorili pravilni slovenski, knjižni jezik. Kar mi 
gre včasih prav na bruhanje kako zavijajo, in rajši preklopim.   

 

2. B. D.:   
 

Jezik voditeljice je nemaren. Predvsem pa naj ne govorijo, medtem ko jedo.  
 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Voditeljica in ostali nastopajoči (žirija) bodo pozvani k večji kulturi govora in izražanja. Pri takšnem 

tipu oddaje sicer ni nujno, da je jezik popolnoma knjižni, bi pa vsekakor moral biti vsaj knjižni 

pogovorni. 

Pri modernejših formatih oddaj s kuharsko tematiko, pri katerih ne spremljamo le kuharja in se 

oddaja ne zaključi le s končno postrežbo statistov, se je težko izogniti trenutkom, ko gosti tudi 

prigriznejo in vmes komunicirajo. Precej dolgočasno in neustrezno bi izpadlo, če bi občinstvo pred 

ekrani moralo počakati, da vsak v miru premelje in pogoltne grižljaj, preden črhne kakšno besedico. 

Pri aktualni oddaji je sicer ta del kompenziran z glasbenim nastopom, a vseeno se zgodi, da ob 

okušanju hrane pade tudi kakšna beseda. Pomembno je, da je kljub kakšnemu grižljaju pred kamero 

obnašanje v mejah bontona in s stilom. 

 
SILVESTRSKI PROGRAM 
 

1. N. T.:  

Komu ste namenili ta program in to glasbo? Dajte se ozreti malo nazaj, tja v sedemdesta 

recimo in nam predvajajte glasbo, v kateri lahko uživamo. Ta sodoben tc tc nam je pokvaril 

dan.  

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Ni sicer jasno, kateri glasbeni žanr označujete kot neprimeren  ali nevšečen, v vsakem primeru pa je 
povsem normalno, pričakovano in dobrodošlo, da se predvaja glasba, ki je del časa, v katerem živimo. 
Ob takšni glasbi tudi veliko ljudi uživa, zato pa je aktualna. Seveda to ne pomeni, da ni več kot 
dobrodošlo tudi oziranje po dobri glasbi iz preteklih obdobij, le neumestno bi bilo trditi, da je le 
glasba iz sedemdesetih tista, v kateri vsi lahko najbolj uživamo. 
 

MISIJA EVROVIZIJA 

Raba slovenskega jezika - pretiravanje z anglizmi 

1. M. R.: 
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Pretiravanje z angleščino je vse bolj značilno za nacionalno TV, kar je po mojem nedopustno. 

K temu, da vam pišem, me je vzpodbudilo zadnje tekmovanje za evtovizijo, kjer je v govorici 

voditelja in članov žirije, tako kot že v prejšnjih njihovih nastopih,toliko angleščine, da ima 

človek vtis, da slovenskega besednega zaklada sploh nimajo več, da je za vse, kar hočejo 

povedati, zanje na jeziku takoj angleščina, slovenščina je dobra le za kak veznik ali kvečjemu 

nebogljeno momljanje, ko iščejo pravo, a je ne najdejo (z redkimi svetlimi izemami). Podobno 

spakovanje, žal, ni značilno samo za "zabavne" in "mladinske" oddaje, ampak vse bolj tudi za 

mnoge kulturne in informativne. Kot da bi bila nacionalka glasilo neke uboge jezikovne 

manjšine, ki očitno izginja, saj njene elite in osrednji medij jezika ne obvladajo več. 

Prosim, prenesite ta protest odgovornim na TV!  

 

Andrej Hofer, urednik: 

Hvala za opozorilo, res je... Zaradi spontanosti včasih malce zanese ...  

 

VIDEOZID 

Oddaja ni bila predvajana;  brez opozorila in opravičila 

1. D. B.: 

Sem čakal na kakšno pojasnilo na TV, zakaj je zadnjič odpadel Videozid. Nobenega opravičila. 

Dajana Makovec , urednica: 

Oddaja VIDEOZID je premierno na sporedu ob 19h na TVS 2.  Če so v tem terminskem pasu prenosi 

športnih dogodkov, je premiera premaknjena na prvo ponovitev ob koncu programa na TVS 2.  Pri 

športnih prenosih, predvsem pri zimskih športih, prihaja do sprememb v zadnjem trenutku in 

najverjetneje je bilo tako tudi v primeru, ki ga navaja gledalec. 

 
Dva videospota voditeljev na lestvici  
 
1. D. B.:  
 

Gledal sem Videozid, ki sta ga vodila Izak Košir in Urška Majdič. Vse lepo in prav, še posebno 

ona je zelo luštna, ampak nekaj mi pa ne gre skupaj in to je vprašanje tudi za urednika te 

oddaje: Kako se lahko v isti oddaji pojavita na lestvici dva videospota omenjenih voditeljev. 

On kot pevec  Toronto Drug Bust, ona kot pevka skupine Billysi !! Naj bo kakšen drug dan, če 

že mora biti tako, ali pa naj se  mladca odločita : Ali glasba ali Tv voditeljstvo! 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Če sta bila komada pač na lestvici tako izglasovana, voditelja res nista kriva, da je temu tako. V kolikor 
je šlo pa za predloge za lestvico oziroma sveže uvrščene, je pa res neprimerno, da ravno v tej oddaji 
nastopata predstavnika kot voditelja, ker se da hitro sklepat na šušmarjenje. 
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KULTURNO UMETNIŠKI PROGRAM 

Predvajanje filma z veliko zamudo - o Johnu Lennonu 

1. D. B.: 

Zakaj je bil film o Johnu Lennonu namesto ob 22.10 na sporedu šele ob 22.42. Nobenega 

opravičila. 

P. S.: Miša: Na to bo znalo odgovorit uredništvo. Verjetno spet zaradi kakšnega nepredvideno 
podaljšanega športnega prenosa. 
 

ZLITJE STOLETIJ 

Oddaja ni umeščena v arhiv MMC 

1. J. Š.: 

Zakaj ni oddaja umeščena tudi v arhiv RTVSLO? 

Danica Dolinar, urednica: 

Iz SNG Opera in balet Ljubljana smo dobili odgovor, da ni pravic za arhiviranje posnetka otvoritve v 

okviru mmc. 

Morda pa je dobrodošel najnovejši podatek, da bomo otvoritev ljubljanske operno baletne hiše 

ponovno predvajali ( in prenašali preko spleta ) v sredo, 28.12  ob 15.35 na drugem programu.  

 

ŠPORTNI PROGRAM 

Prečasna prekinitev alpskega smučanja 

1. N. Z.:  
 

Zanima me zakaj ste predčasno prekinili prenos alpskega smučanja iz Val Gardene, na 
programu SLO2 in to skoraj neposredno, pred nastopom dveh slovenskih tekmovalcev? 

 
Predviden čas za prenos te tekme je bil do 13:40 ure, prenos pa ste prekinili ob 13:27 uri, z 
utemeljitvijo dnevnega režiserja (kot nam je zaupal komentator), da ˝ni časa˝. Potem pa ste 
nam na programu SLO2, do 13:40 ure (v času predvidenem, za prenos alpskega smučanja) 
predvajali TOP SHOP reklame. 

 
Take in podobne nerazumljive odločitve se v športnem programu na nacionalki, pojavljajo že 
kar lep čas. 

 
 
2. T. O.: 
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Zanima me kako je možno da prekinejo prenos smučanja (superveleslalom) 5 minut pred 
nastopom dveh naših tekmovalcev in dajo na spored TOPSHOP? Prenos  naj bi bil do 13:40 
(tako je na tv sporedu) prekinili pa so ga ob 13:30. Med tem časom bi lahko brez problemov 
prenašali nastop naših tekmovalcev in res ne vem zakaj so tiste reklame tako nujne, konec 
koncev vas plačujemo državljani.  
 
 

in pomanjkanje prenosov pomembnih športnih dogodkov 
 
 

3. I. M.:   
 

Pravzaprav se  moja pritožba ne nanaša samo na prezgodnje končanje današnjega prenosa 
superveleslaloma, ampak tudi na NEprenašanje biatlona včeraj, danes, jutri in pojutrišnjem 
ter še na NEprenašanje kupa športnih dogodkov, kjer so udeleženi slovenski športniki, 
prenašate pa športne dogodke, kjer o slovenskih športnikih ni ne duha ne sluha, ali pa so 
razvrščeni nekje zadaj.   

 
 
Mile Jovanovič, odgovorni urednik Športnega programa: 
 
Športni program na podlagi predvidenega urnika načrtuje dolžino prenosa, ki je v naprej vnesena v 
dnevne programe. Pri tistih v časopisu so seveda podatki stari tudi teden dni, nekaj bolj aktualni so 
na spletni strani in teletekstu (vendar ne čez vikend, ker sistem čez vikend ne omogoča vnašanja 
popravkov!!). Vendar je, predvsem pri športih, ki se odvijajo pozimi zunaj natančno načrtovanje 
izjemno težko (že pri dvoranskih športih, je odbojka recimo lahko dolga 100 minut ali pa 150, košarka 
od 105 - do 125 itn). Sobotni primer na istem prizorišču v petek recimo je zgovoren dokaz, kako se 
lahko zgodba obrne. Po urniku bi morali v eni uri spraviti skozi že več kot trideset tekmovalcev, pa jih 
niso niti dvajset. 
 
Zdaj pa k bistvu vprašanja.  
Kot rečeno športni program predvidi dolžino prenosa; v nadaljevanju pa je za izvedbo programa na 
TVS2 odgovoren dnevni režiser, ki potem od reporterja zahteva naj prenos zaključi ali pa lahko še 
kakšno minuto podaljša.  Pri tej odločitvi, pa seveda glavno vlogo igra nadaljevanje sporeda 
(predvsem če sledi še prenos kakšnega drugega dogodka - ne samo športnega) in pa seveda občutek 
dnevnega režiserja. Jasno je, da bo odločitev, da se poslovimo minuto in pol pred nastopoma dveh 
slovenskih športnikov povzročila ogromno razburjenja.  
Konkreten program 16.12 je to zagotovo dopuščal. Pa še nekaj. Prenos ni bil načrtovan do 13.40. 
Športni program je prenos prijavil do 13.25, ob 13.40 naj bi se začela naslednja oddaja, vmesni čas pa 
je napolnjen po drugih merilih. 
 
Gledalcu se seveda opravičujemo v imenu športnega programa in upamo, da bo takih situacij v 
prihodnje čim manj. 
 
P.S.: 
Res je, da tokrat biatlona nismo prenašali - vendar so bili tudi tu razen na eni tekmi, na preostalih 
tekmah naši slabi (od 30 mesta navzgor), tako, da tudi pavšalna ocena o tem, da prenašamo 
dogodke, kjer so naši zadaj že v tem primeru pade v vodo - saj bi potemtakem ob prenosu biatlona 
storili enako. 
 



13 
 

 
Miša Vrbec, vodja Oddelka za predvajanje: 
 

prilagam poročilo realizatorja (Renato Bric) predvajanja o nepravilnosti pri predvajanju programa dne 
16. 12. 2011 na TVS2. Glede na zapisano, lahko sklenem, da je bila dolžina prenosa usklajena in 
dogovorjena med športnim komentatorjem in realizatorjem predvajanja. Realizator predvajanja je 
opravil svoje delo v skladu s predhodnimi navodili ter z upoštevanjem vseh atributov liste predvajanja 
in dogodkov, ki so sledili v nadaljevanju.  
 
Kot je razvidno, je bil omenjen prenos podaljšan za dve minuti. Zatem je bila planirana 15-minutna TV 
prodaja. Pred časom smo načeloma ob časovni programski stiski TV prodaje prestavljali, v skrajnih 
primerih tudi stornirali, vendar se tega po novem (po sprejetju ZAvMS) več ne poslužujemo. Kot 
veste, je zavodu RTV Slovenija vsaka predvajana oglasna sekunda več kot potrebna. 
 
Našemu gledalcu se zahvaljujem za razumevanje. 
 

 

 
 Renato Bric, realizator PP : 
 
Glede na spodaj zapisano v poročilo o nepravilnostih ni kaj napisati, ker nepravilnosti pri predvajanju 
programa ni bilo! Tudi komunikacijskega šuma ni bilo, vse je bilo sproti dogovorjeno med 
realizatorjem predvajanja programa (R. Bric) in komentatorjem prenosa (U. Laurenčič). 
 
Prenos je bil planiran ob 12:05, dejanski začetek tekme je bil ob 12:15. S komentatorjem je bilo 
dogovorjeno, da delamo prenos do štartne št. 32 (Andrej Šporn), tako je namreč predvideval (torej - 
dogovor, da v živo pokažemo samo prvega [!!!] domačega tekmovalca, ostalih pa ne!). Ker je tekma 
potekala zelo hitro (tekmovalci so kasneje štartali v intervalu ene minute), se je pokazalo, da je 
možno ujeti tudi štartno št. 41 (Gašper Markič). Prenos je bil planiran do 13.25, za nadaljevanje sem 
storniral cca 4 min napovednikov, da bi lahko gledalci videli vsaj še omenjenega domačega smučarja 
(s komentatorjem sva se o tem dogovarjala med kratkimi oglasnimi sporočili), kar se je tudi izšlo, več 
pa ne. Prenos tekme je bil zaključen ob 13:27. 
Posnetek tekme z vsemi slovenskimi smučarji je bil na sporedu ob 17:53. 
V popoldanskem programu je bila predvajana oddaja Osmi dan, ki je bila 2 minuti (!) daljša od 
planirane, kar je bilo potrebno predhodno upoštevati in vkalkulirati za predvajanje in izhajanje 
dnevnega programa že po prenosu smučanja. 
 
Realizatorji PP od vodje predvajanja programov, urednika športnega uredništva in marketinga 
pričakujemo navodilo, kaj storiti v podobnih ali celo istih primerih (podobne težave smo v preteklosti 
že večkrat imeli in menim, da je skrajni čas, da se o problematiki enkrat za vselej dogovori - ali se Top 
shop oglase lahko v takih primerih umakne, ali ne???), saj klicanje pristojnih (za morebiten umik 
planiranih oglasov) par minut pred štartom pričakovanega tekmovalca, pri realizatorskem delu, ne 
pride v poštev! 
 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Iz pojasnil je povsem razvidno, da sta nujna odločitev in soglasje programskega in menedžerskega 
vodstva, kaj storiti v takih primerih. 
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Raba slovenskega jezika 

1. P. M.:  

  Je Ališičev paddog lahko slovensko selišče? 

 

JUTRANJI PROGRAM 

Neustrezna raba slovenskega jezika 

1. P. M.: 

" Terenska novinarka" jutranjega programa Anja Markovič je na ljubljanski tržnici ugotovila, 

da je pri stojnici Kristančič "taka gužva", da se je z mikrofonom komaj pririnila v ospredje.” 

Dr. Ljerka Bizilj, Odgovorna urednica Parlamentarnega programa:  

Ob treh urah dnevno (vsak dan z manj denarja), delamo, žal, tudi napake. Trudimo se, a vedno ne 

gre. 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Napake se dogajajo in so človeške. Vseeno pa je za nacionalni medij primerno, da novinarji 

ponotranjijo ustrezen govor, ki funkcionira brez posebej vloženega truda oziroma pozornosti. 

 

PARLAMENTARNI PROGRAM 

Nizek intelektualni in kulturni nivo oddaje - Satirično oko 

1. P. V.: 
 

Bil sem šokiran nad nizkim intelektualnim in kulturnim nivojem oddaje. Razumem, da je 
oddaja mišljena kot humoristična z novinarjevim komentarjem, a vseeno je treba ohranjat 
nek nivo. Višek primitivizma je bila novinarjeva izjava o Trobec-Bučanovi: "Le zakaj bi človek 
zgodaj zjutraj vstajal, se natančno naličil,nakodral trajno in oblačil najnovejši kostim, potem 
pa še v službi garal kot črna živina, če pa lahko doma v pižami, v copatih, z vitlerjemi v laseh 
bere cajtenge in gleda telenovele." Nasploh opažam, da prevzemate manire Sveta na kanalu 
A, ko podpovprečni novinarji komentirajo področja, o katerih nimajo nikakršnega 
strokovnega znanja. Najhujši v tem oziru so Pogledi Slovenije, to delajo tudi novinarji v 
prispevkih v rednih informativnih oddajah, ko bi morali poročati, ne pa komentirati, in celo 
napovedovalci včasih dajejo subjektivne opazke o dogodkih, kar je povsem deplasirano. 
 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Ja, oddaja je mišljena kot humoristična v navezavi na novinarjev komentar. Lahko bi se jo torej 
umestilo v razvedrilno informativno zvrst, kar pomeni že samo po sebi zelo zahteven podvig, saj se 
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prepletata dva precej nasprotujoča si pristopa. V tem primeru lahko nezadovoljiva kakovost humorja 
in že rahlo pomanjkanje občutka ob prepletanju duhovičenja z uporabo povsem resnih aktualnih 
informacij pripelje premalo natančno razdelan namen do povsem zgrešenega cilja. Na prvi vtis se 
ponavadi zdi ravno zaradi lahkotnega razvedrilnega pristopa odločitev za tak projekt bolj enostavna 
naloga, kakor v resnici je, saj bi bilo ravno v tem primeru treba vložiti v oddajo še mnogo več truda in 
posebne pozornosti na implementacijo res kvalitetnega parodiranja, da ne izpade že namen sam po 
sebi banalen. Če je hecanje preveč klišejsko, zgolj pobalinsko in ne doprinese nobene vsebinske 
dodane vrednosti, se zgodi najmanj ljubi rezultat, ob katerem avtorji duhovičenja izpadejo mnogo 
bolj posmeha vredni od vsebine in tarč posmeha. Kvaliteten humor na višjem nivoju ni enostaven 
zalogaj, nekvaliteten pa ne prenese ukvarjanja s preresnimi ali občutljivimi tematikami. Res se zdi, da 
ustvarjalci oddaje Satirično oko svoje poslanstvo dojemajo preveč zlahka in premalo samokritično. 
Sorazmerno s tem se izkazuje tudi prepričljivost satire in kritike skozi njo.  
  

RADIO SLOVENIJA 

 

Preveč balkanske glasbe 

1. M. G.:  

 Preveč balkanske glasbe vrtite na nacionalnem radiu.  

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Koliko in zakaj pa je preveč in katere glasbe naj bi bilo premalo? 

Pohvala - radijski program 

1. A. K.: 

 

... Pohvale veljajo tudi za radijske programe. Na radiu slo1 mi je program zelo vsec, se 

posebej, ko predvajate evergrine slovenskih pevcev/ mislim,da ste edina postaja/ in da bi bilo 

kaj takega lahko malo vec. 

V oddaji ob 70 letnici nase pevke Ivanke Krasevec-Presern, ste nas spomnili na njen zametni 

glas v Prodajalki vijolic, Bele roze iz Aten in se vrsto drugih njenih komadov. Jaz in se veliko 

njenih obozevalcev bi bili presrecni, da jo veckrat uvrstite v redni program, kakor tudi druge 

pevce iz "casov nase mladosti". 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Pohvala in pobuda bo posredovana ustvarjalcem programa v spodbudo.  
 

VAL 202 
 
Prikrito oglaševanje 

 

1. A. L.:  
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Kot stalni poslušalec Vala 202 sem se po tolikem času vsakokratne jeze odločil, da Vam 

sporočim svoje razočaranje v zvezi z oglasnimi oddajami na radiu, ki se jih predvaja predvsem 

v dopoldanskem času. To je čas, ko drugi program našega nacionalnega radija spremlja največ 

poslušalcev. Seveda se zavedam, da je prav to razlog, saj verjetno naročnik oglasa plača 

največ prav za ta termin. Vendar pa se mi zdi popolnoma neprimerno, saj gre za radio, ki ima 

v prvi vrsti informativni značaj. Tovrstne oglasne oddaje, dolge po 15 in več minut, tako 

vsekakor ne spadajo v ta program, ki je na koncu koncev pokrit z davkoplačevalskimi sredstvi, 

torej državnim denarjem. Še bolj sporno pa je dejstvo, da gre v večini za promocijo izdelkov 

alternativne medicine (kreme, tablete, pripomočki), česar si nacionalni radio ne bi smel 

privoščiti. 

Večina poslušalcev je komercialne radijske postaje opustila prav zaradi dolgih in pogostih 

reklamnih blokov, zato to še manj pričakuje pri državnem radiu. 

Zavedam se, da imate verjetno veliko dela, zato ne pričakujem odgovora. Želim si le, da bi 

pozvali k razmisleku vodilne osebe te prve javne medijske hiše. 

 

Miha Lampreht; direktor RA SLO: 

Ne morem, da se ne bi strinjal z /nepodpisanim/ poslušalcem. Ne gre za hibridno oglaševanje, pač pa 

za odkrito oglaševanje, ki mu na radiu praktično vsi nasprotujemo in iščemo nove, boljše rešitve. 

Želim  sporočiti, da s 1.1.2012 te prakse ekstenzivnih pogovorov ne bo več. To je tudi sklep radijskega 

kolegija, predhodno smo se o tem pogovorili tudi s kolegico Simono in njeno ekipo. 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Nove in boljše rešitve bi bile vsekakor nujne, saj si javni nacionalni medij vendarle ne more privoščiti 

oglaševanja česar koli in na kakršen koli način. Zavezanost višjemu nivoju in pazljiv odnos do javnosti 

morata biti močnejša v primerjavi s komercialnimi mediji. Pritožnika bo zagotovo razveselila tudi 

informacija, da omenjene prakse pogovorov ne bo več.  

 

MMC 

 

Pristransko in nekakovostno novinarstvo 

1. L. B.:  

 

Konkretnih kršitev je ogromno, vsaj glede na odzive uporabnikov pod članki (očitno ne motijo 

samo mene). Novinarji (Kolednik, Žužek, Masten, Mavsar,K.P...) poročajo neobjektivno, 

enostransko in vedno v prid Janeza Janše. Od kdaj so verodostojni linki do informacij na RTV-

ju Demokracija, Žurnal, Požarreport..., ali pa celo citiranje samega sebe ali koga od naštetih 
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novinarjev (npr. eden napiše članek, drugi ga naslednji dan malo razširi in citira prejšnjega- 

lep primer so članki v zvezi z Jankovičevima sinovoma; v večini člankov pa je potem 

omenjeno: naj spomnimo, Jure.J. naj bi naredil to in to, predvideva se... ). A je to raziskovalno 

novinarstvo, a so to verodostojne informacije? In kar je najbolj smešno, ogromno člankov z 

vsebino o Jankovičih se začne z vprašanjem:  

-Preprodaja zemljišč - kaj prikriva Jure Janković?;  

-Od davčnih oaz do Ljubljane vendarle prek Jureta Jankovića? ;  

-Od travnika do logističnega centra s pomočjo Zorana Jankovića? itd, itd...  

Zakaj se na vašem portalu ne znajdejo podobni članki v zvezi z Janšo? Pa tukaj ne govorim o 

uravnoteženosti, saj se pri vas ne sme iti v smeri uravnoteženosti, ampak v smeri 

objektivnosti, resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij. Novinarji morajo po 

ustavi in zakonu o RTV podati takšne informacije, da imamo bralci možnost svobodnega 

oblikovanja mnenj, ob enem pa morajo spoštovati načelo politične neodvisnosti in 

avtonomnosti! ... Naredite RTV slo in MMC portal bolj prijazen vem uporabnikom!  

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

 
Veliko vprašanj se odpira znotraj te problematike. Tudi kar se tiče umeščanja relevantnih in aktualnih 

vsebin posameznih uredništev na spletni portal, kjer doslej ni bilo dovolj sodelovanja. In imate prav, 

vsaka novica lahko zveni pristranska že s tem, da je večkrat obnovljeno objavljena, da v njej nastopajo 

eni in isti »akterji«, da novinarji izberejo točno te in ne drugih besed, izluščijo iz izjav sogovornikov 

naslove za članke, uporabijo ekspresivnejše besede, ki obeležijo posameznikov značaj,  dejanje, 

odločitve. V tem pa se objektivnost res izgublja in zamegljuje.  

 

2. J. V.: 
 

Danes v enem od člankov (http://www.rtvslo.si/slovenija/pahor-kandidira-za-predsednika-
dz-ja-jankovic-proti-virant-presenecen/273142) spet piše "po nepreverjenih informacijah...". 
Kvaliteta novic na portalu je slaba, da pa avtorji člankov celo javno zapišejo, da informacij, ki 
jih objavljajo, ne preverjajo (torej objavljajo govorice), je to pod nivojem dopustnosti in 
popolnoma neprofesionalno. 
(…Pahorja so popoldne odpustili iz bolnišnice. V sredo se bo tako udeležil ustanovne seje DZ-

ja, še danes pa naj bi se sešel tudi z najverjetnejšim mandatarjem Zoranonm Jankovićem. Po 

nepreverjenih informacijah naj bi Janković Pahorja obiskal v bolnišnici.) 

 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Delim mnenje z vami. Če že je informacija nepreverjena, naj se takšnih ne bi objavljalo. Pričakuje se 
vsaj navedba vira, pri čemer tudi navedba vira v določenih bolj spornih okoliščinah seveda ni 
obvezna. Vendar pa gre za prakso, ki se v takšni obliki pojavlja po različnih medijih iz dneva v dan in 
zaenkrat lahko izražamo le javne pobude, da bi se nepreverjene "informacije" čim manj množile. 
Sicer je objava dopustna, v koliko je dopisano, da gre za nepreverjeno informacijo. 
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Neprimerni komentarji 

1. J. J.:   

Motijo me komentarji uporabnikov na RTV MMC portalu …Slovenci niso dorasli demokraciji, 

enostavno je "gnojnice" in sovražnega govora preveč, vam povsem iskreno povem, da ne 

berem več komentarjev pod vsako novico, še posebaj pa ne pod prispevki "kvazi" novinarja A. 

Žižka in Aleksandra Kolednika - ker tam se šele poliva z besedno "gnojnico". 

Moj konkreten predlog je, ukinitev možnosti komentiranja vseh novic na portalu RTV MMC 

(kot v primerih novic črne kronike) ali pa ODPRAVITE ANONIMNOST, naj se ve kdo je tisti z 

imenom in priimkom, ki piše sovražne govore v komentarjih in poliva z besedno "gnojnico" - 

sem prepričan, da bi se stanje mnogo izboljšalo! 

RTV SLO je javna ustanova in morala bi biti za zgled, ne pa da leglo nemoralnih izjav 

posameznikov, da ne dodam še kakšne hujše besede. 

Sem pa zasledil tudi v zadnji oddaji (19 12 2011) Studia City, kjer se prav tako gosta nista 

strinjala z komentarji na MMC-ju ter po drugih forumih - tudi ta dva sta predlagala odpravo 

ANONIMNOSTI, tudi Natašo Pirc Musar sem zadnjič slišal, da se drži za glavo, ko bere razne 

komentarje tudi na RTV SLO! 

Varuhinja:  

Več kot eno mnenje šteje demokratičnost izražanja mnenj. MMC ima svoja javna pravila delovanja. 

Sovražni govor je možno prijaviti. Ga je pa treba tudi utemeljiti.  

Vsak posameznik se ob nevšečnih komentarjih, ki nimajo jasno definiranih elementov sovražnega 

govora, ki ga je možno prijaviti, seveda lahko drži za glavo, vendar to še nikakor ne pomeni 

utemeljenega razloga za pobudo k ukinitvi določene vrste možnosti izražanja javnega mnenja. Res je, 

da anonimnost odpira teren za več predrznosti, neanonimnost pa na drugi strani več možnosti za 

samocenzuro, kar ste tudi sami izpostavili. A tudi samocenzura ima dve plati medalje. Deluje v 

dobrem in v slabem. V slabem takrat, kadar oseba zaradi strahu ne pove česa, kar bi bilo dobro 

povedati na glas. V kolikor se držimo za glavo ob raznih komentarjih ali smo celo presenečeni in 

šokirani, pa bi se morali predvsem zamisliti nad opaženim. Če namreč nekaj ni vidno, še ne pomeni da 

ne obstaja. Si torej le ne želimo vedeti in videti ali si želimo prispevati k boljši klimi družbe, da bi se 

zgražanja vredne misli in posledični komentarji umikali iz vsakdanjega diskurza.  

 

Arhiv oddaj - ni posnetka Dnevnika TV Maribor 

1. A. M.: 

Zanima me, zakaj ni mogoče videti posnetka dnevnika tv Maribor(ob 18.00) na Vaši MMC 

strani???...glede na to, da imate v arhivu odaje, ki so iz leta 2009!  

Primorski dnevnik si je možno ogledati še isti dan,....dnevnik TV Maribor, pa ne uvrščate v 

arhiv video vsebin. 
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Mislim, da gre tukaj za diskriminacijo aktualnih vsebin, ki se dogajajo v Mariboru in okolici. 

 

Luka Zebec,  MMC : 

Trenutno nimamo ustrezne strojne opreme, da bi lahko kodirali tudi TVMB. Smo pa v fazi nabave 

nove opreme, ki nam bo omogočila tudi to (predvidoma v roku 3 mesecev).  

 

TELETEKST 

 

Neažurne in površne informacije 

1. I. C.: 

 

Pri spremljanju informacij, ki jih posreduje TTX,  v zadnjem času opažam, da so le-te zelo 

pomanjkljive, neažurne  tudi po uro in več, napačne itd. Predvsem imam v mislih športne 

informacije z oznako »v živo«, kar pa tudi slučajno ne drži. Primer: košarkarska tekma 

Olimpija:Široki breg – rezultat 1. četrtine 13:13 je kraljeval vse do konca tekme, brez vmesnih 

rezultatov. Zakaj potem v navedbi tega športnega dogodka piše »v živo« , če to ni res? 

Podobno se dogaja vsakokrat pri spremljanju rezultatov hokejske lige EBEL, I.slovenske  

nogometne lige in tudi ostalih športnih dogodkih. Prav tako se velikokrat dogaja, da je v 

navedniku napačno napisana št. strani za določeno informacijo. Zakaj?  Vedno bolj me 

prevzema občutek, da je ta medij s strani odgovornih nepomemben, nekontroliran in 

nezanimiv, njegovi upravljalci pa neažurni, površni ali celo občasno odsotni s svojih delovnih 

mest. 

Smatram, da bi moral biti TTX javni medij  kvalitetnega informativnega značaja za ažurno in 

objektivno obveščanje njegovih gledalcev odnosno uporabnikov. Zato vas prosim in 

predlagam, da poskušate po svojih močeh opozoriti odgovorne, da se nemogoče stanje 

izboljša.   

 

Robert Kaurin, vodja športne sekcije MMC-ja: 

Trudimo se po najboljših močeh, vendar včasih zaradi kopice hkratnih dogodkov in kadrovske 

"podhranjenosti" pride tudi do časovnega zamika pri sprotnem spremljanju rezultatov. Primer, ki ga 

omenjate je prav tak. Hkrati s košarkarsko tekmo Union Olimpija - Krka smo morali "v živo" spremljati 

smučarske skoke, rokomet, nogomet, alpsko smučanje, ki je bilo ta konec tedna v ZDA, se pravi 

zvečer po našem času. Poleg tega moramo ves čas sprejemati telefone s slovenskih ligaških 

tekmovanj, hkrati pa skrbeti za dva medija, saj poleg TTX-a urejamo tudi spletno 

stran www.rtvslo.si/sport, ki nam pobere večino časa. Vse to so delali samo trije ljudje, ki so dali res 

vse od sebe. Glede Lige Ebel in prve slovenske nogometne lige se z Vami ne morem strinjati, saj vpis 

rezultatov v živo poteka zelo ažurno.  
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Zaradi časovne stiske in kadrovskih težav, bi se lahko v skladu z uredniško politiko odločili, da 

tekmovanja na TTX-u ne spremljamo v živo, pač pa bi izide vpisovali po koncu tekem. S tem bi se 

zagotovo izognili marsikateri kritiki ... Pa bi Vam bilo to všeč? Zagotovo ne, prav zato se 

trudimo trudimo, da bi bili naši bralci kar najbolje obveščeni, pa četudi včasih prihaja do zamude.  

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Pričakujem od vodstva, da prouči, koliko gre v tem primeru  res za kadrovsko siromašno ekipo, ki ne 

zmore obsega dela kakovostno izpeljati, kajti to ni težava, s katero bi lahko in smeli na RTVSLO 

zagovarjati programske zdrse . 

 


