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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  

februar 2011 

V mesecu februarju 2011 je občinstvo na varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev naslovilo 

18 pritožb. Od tega 11 preko elektronske pošte, 1 preko klasične pošte in 6 preko telefona.  

Največ kritik se je nanašalo na televizijsko ponudbo, predvsem na Informativni program 

(oddaja Pogledi Slovenije in Odmevi). Nekaj več pripomb kot ponavadi je požel tudi 

Razvedrilni program z oddajo Na zdravje! in EMO 2011. 

Gledalci in gledalke izražajo predvsem pričakovanja, da bodo informativne vsebine dosegale 

visok standard kakovosti prispevkov in voditeljskih pristopov, pri čemer bi morali novinarji 

upoštevati čimveč pomembnih aspektov, ki vplivajo na posamezno tematiko, in predstavljati 

visoko občutljivost do nepristranske obravnave, vključno z zelo pazljivo izbiro ustreznih 

sogovornikov, ki bi lahko s kvalitetnimi informacijami in mnenji izpostavili čimveč 

pomembnih vidikov. Zlato pravilo stremeti k višjim standardom pri programskih  vsebinah  in 

v načinu vodenja oddaj mora predstavljati prioritetno načelo tudi ustvarjalcem razvedrilnih 

oddaj! 

Spletni portal MMC in Teletekst že dlje časa sprožata pri uporabnikih storitev nezadovoljstvo 

zaradi neažurnih, nenatančnih ali pomanjkljivih informacij in zaradi nezadovoljive 

preglednosti teletekstovih strani. Tudi aktualni mesec žal ni izjema, kar pomeni, da je 

reorganizacija načina dela na tem področju nujna in prioritetna obveza s strani odgovornih.  

Nekateri pritožniki zelo konkretno pojasnijo razloge in namene svoje kritike, nekateri se 

izrazijo bolj okvirno in opozorijo predvsem na negativne občutke. Nekateri uredniki in 

novinarji se odzivajo na pritožbe z ustrezno pozornostjo in jasno predstavijo svoja stališča, 

medtem ko nekateri pripombe ignorirajo ali se odzovejo zgolj površno. Obojestranski dialog, 

s kakršnim se bomo izogibali posploševanjem ali pavšalnim ocenam, obeta največ optimalnih 

možnosti, da medij konstruktivno napreduje in nadgrajuje svoje poslanstvo v zadovoljstvo 

zvestemu občinstvu, ki vsakemu mediju pomeni pogoj za uspešno delovanje. 
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TELEVIZIJA SLOVENIJA 
 

Zastareli prispevki - Slovenska kronika, Poročila 

1.  Gledalec T. V.:  

 
 V slovenski kroniki smo lahko videli nekaj tednov star prispevek o prometu v Idriji. 
 
 V poročilih smo lahko videli nekaj tednov star prispevek o prometu v pokopališču v 
 Rožni Dolini. 
 
 Zakaj plačujemo prispevek? Za stare prispevke? 
 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 
 
Na to vprašanje bi moral odgovoriti urednik ali novinar. Ali obstaja kakšen utemeljen razlog 

za objavo ali je šlo res le za objavo starih prispevkov, za kar bi moralo slediti opravičilo.  

Sicer je možno zapisati le tako, da na to vprašanje žal nisem prejela odgovora. Posebej 

opozarjam odgovorne, da sprotno sporočajo pojasnila na pritožbe!    

 

Zakodirana oddaja - Poročila 
 
1. Gledalec T. V.: 
 
 Program RTV SLO 1 gledam preko satelita. Mi razložite zakaj so bila poročila ob 17h 
 zakodirana. Nisem jih mogel gledati čeprav plačujem prispevek.  
 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 
 
Zgodila se je tehnična napaka, za kar se vam naši tehniki opravičujejo. Vas pa tudi obveščam, 
da v službi za RTV prispevek lahko kot naročnik in plačnik RTV prispevka dobite dekodirno 
kartico, ki vam omogoča sprejem vsega zaklenjenega programa, tudi takega, ki se je"zaklenil" 
po pomoti oz. kot posledica  tehnične napake. 
 

Ing. Miran Dolenc, vodja skupine Oddajniki in zveze: 
 
Za tehnične napake je težko koga kriviti, strokovnjaki na OZ in v TV produkciji pa se bodo 
potrudili, da bo ta težava čim prej odpravljena. 
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Prispevki o alternativni medicini 
 
1. Gledalka M. B.: 
 
 Bodite previdni pri prispevkih o alternativni medicini in zlasti  o razno raznih 
 kiropraktikih, ki so naredili že veliko škode. 
 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 
 

Novinarji morajo biti vedno posebej pozorni na to, kakšna sporočila posredujejo javnosti s 

svojimi prispevki. Ni pa mogoče razbrati iz Vaše opombe, na kaj ali na koga konkretno se 

nanaša.  

 

INFORMATIVNI PROGRAM 

ODMEVI 

Nestrokovno pripravljen prispevek 

1. Gledalec M. C.: 

 Napoved: In kdo je Marin Tomulić , hrvaški emigrant, s francoskim državljanstvom, ki 

 je hrvaškim medijem v preteklost  že kar nekajkrat pojasnjeval podrobosti orožarskih 

 poslov med vojno na Hrvaškem.    

 OFF: Marin Tomulić je kot sin emigranta od najstniških let živel v Franciji, ob razpadu 

 nekdanje Jugoslavije se je vrnil na Hrvaško, pripoveduje samostojni novinar Željko 

 Peratović, ki je veliko pisal o hrvaškem trgovanju z orožjem.  

 T- ŽELJKO PERATOVIĆ  

 X- samostojni novinar   

 1.13 on je živio u Francuskoj prije rata bi o je tam i u legiji stranca i  u određenim 

 poltičkim krzugovima imao je veze sa facnuskom in držaam vezanim Fracuskom 

 najviše oružja je odveo odavde  

 OFF: Zaradi političnih stališč oziroma predanosti Tuđmanovi politični dediščini, je 

 Tomulić za  nekatere kontraverzna osebnost, pravi Peratović, a glede orožarskih 

 poslov kljub temu kredibilna priča.     
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             5.25 njegove stvarii, koje jih on priča iz prve ruke niko jih nije opvrgao, niko mu nije 

 spočitao  da je on sudjelovao u krađi novca čai i ni za ovu optužbo za gospodarski 

 kriminla nije bilo da ib sion za taj novac zgradio kuču ili da je stavio novac na nekave 

 račune  5.52  

 OFF: Po vojni Tomulić zaide v konflikt z nekdanjim generalom Vladimirjem Zagorcem 

 in njegovim krogom, tudi z nekdanjim predsednikom Mesićem, francoske oblasti še 

 raziskujejo Tomulićeve obtožbe, da so ga hoteli ubiti. Kot direktor nekdaj velike 

 mesno predelovalnega kombinata Pik Vrbik je bil obtožen gospodarskega kriminala, a 

 nikoli ni bilo sojenja.       

 3.40 a tomulič je izgubilo poltičje veze i bio optužen za sitni krkinal u tom pik 

 vrbovec   3.47  

 OFF: Željko Peratović, samostojni novinar, je sicer v hrvaški javnosti znan kot novinar, 

 ki je dobro obveščen o delovanju tajnih služb. Leta 2007 je bil en dan v policijskem 

 priporu zaradi obtožb, da je objavljal oziroma pisal o vojaških in državnih skrivnostih.  

 

  Spoštovani predsednik programskega sveta RTV-SLO, spoštovani uredniki Odmevov, 

 

 na Vas naslavljam zahtevo po obravnavi problematike in pojasnilo v povezavi z 

 dogodki v Odmevih, ki so bili na sporedu ta četrtek, 24.2.2011 ob 22.12h. Pri ogledu 

 oddaje me je zmotil uvodnik novinarke Nataše Prislan, ki predstavlja g. Marina 

 Tomulića kot verodostojno in zaupanja vredno osebo. 

 

 Kot sami navajamo na straneh MMC, g.Tomulić ni ravno kredibilna osebnost: "Ni pa 

 popolnoma neznan hrvaški javnosti. Nekdanji hrvaški posrednik v trgovini z orožjem 

 je bil na občinskem sodišču v Crikvenici leta 2002 obsojen zaradi poslovne goljufije, 

 povezane z nepremičninami podjetij Jadrankomerce in JK Maloprodaja, direktor obeh 

 pa je bil Tomulić. Ko bi moral za eno leto v zapor, je pobegnil v Francijo." 

 Prav tako je v javnosti silovito napadal nekdanjega hrvaškega predsednika Mesića in 

 pokojnega francoskega predsednika Francoisa Mitteranda ter francosko in hrvaško 

 obveščevalno službo. Do danes še svojih trditev ni podkrepil s konkretnimi dokazi (kot 

 tudi sledi iz našega članka na MMC). 

 Uvodnik ge. Prislan tako razumem kot nestrokovno novinarsko delo, saj je bil v 

 njenem prispevku g. Tomulić prikazan kot kredibilna osebnost, navkljub njegovemu 
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 dvomljivemu slovesu, ki ga je ga. Prislan kot dopisnica zagotovo morala poznati, saj so 

 o njem že poročali številni hrvaški mediji, kljub temu pa je slovenskim gledalcem ta 

 del njegove zgodovine enostavno zamolčala. Takšen pristranski in manipulativni način 

 poročanja je nesprejemljiv predvsem za javno televizijo, ki bi morala skrbeti za 

 najvišje novinarske standarde, še posebej ko gre za obtožbe tako resne narave, kot je 

 bilo to v dotičnem primeru in ki jih je g. Janša pred tem tisti dan celo že zavrnil. Če še 

 citiram Poklicna merila RTV: "Ustvarjalci radijskih in televizijskih programov (domači 

 in gostujoči) ne smejo zamolčevati ali zanemarjati podatkov, ki so v nasprotju z 

 njihovim osebnim stališčem in mnenjem." 

 

 Zato pričakujem g. predsednik programskega sveta RTV Slovenija, da boste zaradi te 

 manipulacije k odgovornosti pozvali tudi dnevnega urednika oddaje Odmevi, 

 slednjega pa pozivam, da se opredeli do te problematike in vzpostavi vse potrebne 

 ukrepe, da do podobnih manipulacij ne bo več prihajalo. Pričakujem tudi, da boste g. 

 predsednik programskega sveta na naslednjo redno sejo programskega sveta uvrstili 

 tudi točko "Problematika novinarske etike in merila strokovnosti", pod katero bomo 

 lahko obravnavali omenjeni dogodek. 

 

 S spoštovanjem. 

 

Odgovorna urednica Inf. programa Ksenija Horvat Petrovčič: 

 

Spoštovani,  

Odločno zavračam vašo trditev o nestrokovnem novinarskem prispevku o Marinu Tomuliću, 

ki ga je pripravila kolegica, naša zagrebška dopisnica, Nataša Prislan. To utemeljujem s 

prepisom prispevka, ki ga omenjate. Kolegica se je v prispevku med drugim oprla na 

raziskovalno delo hrvaškega samostojnega novinarja Željka Peratovića, ki se specializira prav 

na pisanje o trgovini z orožjem. Kot boste videli, je Prislanova posebej izpostavila Tomulićevo 

kontraverznost in vpletenost v finančni škandal okoli kombinata Pik Vrbik. Prav tako je v 

prispevku omenjen njegov spor z nekdanjim predsednikom Mesićem in obtožbe o poskusu 

uboja.  

Lepo vas pozdravljam. 
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 Gledalec M. C.: 

 Spoštovana gospa Horvat, 

 Citiram naš zapis na straneh MMC: 

 Ni pa popolnoma neznan hrvaški javnosti. Nekdanji hrvaški posrednik v trgovini z 

 orožjem je bil na občinskem sodišču v Crikvenici leta 2002 obsojen zaradi poslovne 

 goljufije, povezane z nepremičninami podjetij Jadrankomerce in JK Maloprodaja, 

 direktor obeh pa je bil Tomulić. Ko bi moral za eno leto v zapor, je pobegnil v Francijo. 

 Citiram del uvodnika iz Odmevov: 

 Kot direktor nekdaj velike mesno predelovalnega kombinata Pik Vrbik je bil obtožen 

 gospodarskega kriminala, a nikoli ni bilo sojenja.       

 3.40 a tomulič je izgubilo poltičje veze i bio optužen za sitni krkinal u tom pik vrbovec   

 3.47  

 Velika razlika je med tem, da je nekdo obtožen ali pa da je pravnomočno obsojen.  
 
 Opiranje na raziskovalno delo hrvaškega samostojnega novinarja torej ne more biti 
 zadostna podlaga za utemeljevanje kredibilnosti posamezne osebe.  
 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 
 
Novinarji  se v prispevkih (pre)pogosto opirajo na druge vire, informacije ali izjave in se kot 
avtorji ogradijo od sporočila, ki ga posredujejo javnosti. S tem pa naj bi se ogradili tudi od 
osebne odgovornosti za posredovane vsebine. Dejstvo je, da je novinar soodgovoren za 
posredovana sporočila v vsakem primeru, saj sprejema odločitev o konceptu prispevka, 
znotraj kakršnega bo uporabil določene informacije, izjave ali vire. Ugotavljanje kredibilnosti 
določene osebe je seveda velikokrat zelo izmuzljiv in zapleten proces. Opiranje na presojo 
drugih pa nobenega novinarja ne odvezuje odgovornosti. Novinar sam presodi, katera in 
čigava izjava se mu zdi posebej omembe vredna. V tem primeru je novinarka očitno 
presodila, da je omenjeni hrvaški novinar dovolj kredibilna osebnost in je zato njegova 
presoja o kredibilnosti g. Marina Tomulića v zvezi z orožarskimi posli posebej omembe 
vredna.  
 
" OFF:  Zaradi političnih stališč oziroma predanosti Tuđmanovi politični dediščini, je 
 Tomulić za  nekatere kontraverzna osebnost, pravi Peratović, a glede orožarskih 
 poslov kljub temu kredibilna priča." 
 
Na presojo o kredibilnosti določene osebe vpliva več dejavnikov. Obstaja možnost, da se 
oseba izkaže za kredibilno v okviru določenih "poslov", v okviru drugih pa ne. Oseba lahko 
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zavaja v povezavi z neko tematiko, v povezavi z neko drugo pa govori resnico. Vendar na 
presojo o kredibilnosti vedno vpliva vsako morebitno prepoznano dejstvo, da je obravnavana 
oseba značajsko sposobna nezaželenega ali celo škodljivega ravnanja. Kadar ravnanja osebe 
v določenih primerih ločujemo od ravnanja v drugih primerih, morajo biti dokazi in 
argumenti zelo prepričljivi, da bi osebo, ki se je morda že izkazovala kot nekredibilna ali kako 
drugače moralno sporna, lahko prepričljivo predstavili kot verodostojno. Pri tako hudih 
obtožbah, kot so očitki vpletenosti v protizakonito poslovanje z orožjem in osebno 
okoriščanje določenih političnih in drugih javnih osebnosti, prav gotovo nikoli ne bo izpadel 
prepričljiv argument za presojo o kredibilnosti domnevne priče, da mu ob močni vpletenosti 
in kontraverzni politični preteklosti marsikaj nikoli ni bilo dokazano. Saj tudi tistim, ki so 
deležni javnih obtožb vpletenosti v nečedne orožarske posle očitno ni bilo nikoli ustrezno 
dokazano, da so obtožbe upravičene. Zakaj ne bi torej njihova zanikanja vpletenosti v 
sumljive posle dojemali kot izpoved kredibilnih osebnosti, ki jim pač verjamemo. 
 
Kadar novinar preko svojega prispevka izpostavi mnenje, ki se opira na presojo nekoga 
drugega, stališče drugega predstavlja stališče novinarja, razen če je prispevek opremljen s 
komentarjem novinarja, ki bi izpričeval še kakšno dodatno sporočilo. Delo novinarja je toliko 
bolj kakovostno, kolikor so novinarski prispevki očiten plod njegovega lastnega dela in ne 
zgolj zanašanja na tuje vire! Tudi poročanje nikoli ni le poročanje, pri čemer naj bi novinar 
predstavljal le obveščevalca o določenih dejstvih, pojavih ali izjavah. Že izbor določenih 
dejstev, pojavov ali izjav nosi avtorski komentar. S tem pa tudi osebno odgovornost. 
 
V tem primeru novinarka ni podala opomb ali dvomov v zvezi z utemeljitvijo kredibilnosti 
obravnavane osebnosti, torej se strinja z mnenjem hrvaškega novinarja. Občinstvo pa si 
lahko o tem misli svoje in prostora za dvome ali zelo nasprotujoča si osebna mnenja na 
podlagi osebnih ideoloških vzgibov je novinarka dopustila veliko. Prispevek sicer formalno 
ustreza osnovnim standardom novinarskega kodeksa , vendar prav zaradi veliko 
»dopuščenega prostora«, da si vsak lahko zgradi svoje mnenje, meče senco dvoma na 
celoten prispevek.    
 

 

Neurejena podoba gostov 
 
1. Gledalka M. R.: 
 
 … 3.februarja je voditeljica R. Pesek gostila dva profesorja s podočja kmetijstva.  S 
 svojo neurejeno podobo sta žalila gledalce in kljub strokovnosti  je bila njuna 
 navzočnost v studiu zelo moteča.   
 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 
 

Osebna podoba posameznikov v javnosti je osebna stvar in pravica posameznika. Voditelji 
oddaj pa nimajo pravice diktirati gostom, v kakšni ali kako urejeni podobi naj se predstavljajo 
gledalcem.  
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POGLEDI SLOVENIJE 

Pristransko fokusiranje kamere 

1. Gledalec S. R.:  
 
 Pri ogledu današnje oddaje Pogledi Slovenije sem zasledil neenakopravno obravnavo 
 nekaterih gostov v studiu s strani kamermanov. V izrazito prvi plan (obraz večji kot 
 ekran) so striktno spravljali samo gospoda Štuheca in Grila, nekoliko manj pa še 
 gospoda Bartola. 
 S takim delom s kamero, so omenjene spravljali v podrejen položaj, saj taki posnetki 
 odbijajo od prikazane osebe. Zakaj je temu tako? je na delu nestrokovnost 
 kamermanov ali morda želja, da se predstavnike s Cerkvene strani prikaže kot zmaje? 
 Sumim da gre za to drugo in proti temu odločno protestiram.  
 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev:  
 
Bližnji kadri, t.i. close upi so v oddajah, kjer so izjave gostov pomembne in ker tudi obraz in 
mimika obraza pri tem veliko povedo, stalnica pogovornih oddaj povsod po svetu. Gre za 
pristop režiserja in pogosto se zgodi ravno obratno, da namreč gledalci opozarjajo na to, da 
želijo videti od blizu človeka, ki izjavlja, zlasti tiste, ki so ključni govorniki pri izbrani temi.  
Zato ne morem sprejeti vaših namigovanj na to, da naj bi šlo za kakršnokoli žalitev gostov z 
izbiro kadra.  
 
Res pa je, da pretirana povečava obraza lahko učinkuje na gledalca tudi neprijetno, saj bi 
moral biti osnovni namen približanih posnetkov predvsem v tem, da gledalec lažje 
skoncentrirano spremlja govor in ne da je gledalčeva pozornost zaradi pretirane povečave 
usmerjena na preštevanje nerealno ovekovečenih povečanih gubic in drugih morebitnih 
pojavov na obrazu. Tudi gibanje in fokus kamere poseduje izredno moč pri kreiranju vtisa na 
gledalce in je zato pomemben člen pri ustvarjalnem procesu vsake oddaje. Pri pogovornih 
oddajah je zato vsekakor bolj korektno, da je kamerman posebej pozoren na enakovredne ali 
ustrezne pristope pri snemanju gostov. 
 
V tem primeru sicer ni mogoče z lahkoto obtoževati, da bi kamerman želel ustvariti kakšne 
posebej neugodne vizualne učinke na občinstvo v primerih določenih izbranih gostov, ker se 
v oddaji nasploh bližnji posnetki neredko pojavljajo. Je pa vsekakor vedno vredno razmisleka, 
kakšni pristopi so za določen tip oddaje bolj primerni od možnih drugih, ali celo bolj korektni 
od možnih drugih.  Za takšen format oddaje, ki avtomatično pri občinstvu sproža višjo 
stopnjo občutljivosti na bolj ali manj objektivne pristope, je tudi z vidika kamere čim bolj 
enakovredna in korektna obravnava sogovornikov prav tako prioritetnega pomena.  
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Ni spletne strani in kontaktov, 
ime režiserja v odjavni špici ni bilo navedeno 
 
 
1.  Gledalec P. S.: 
 
 1. Oddaja je na sporedu že nekaj mesecev pa ne le, da nima še svoje spletne strani 
 niti elektronskega naslova ni moč najti med kontakti, ki so navedeni na vaši spletni 
 strani...lahko pa brez težav najdem elektronski naslov Ribiča Pepeta !? 
 
 2. Zakaj v odjavni špici ni bilo navedeno ime režiserja oddaje, glede na to, da npr. česa 
 podobnega še nisem zasledil pri oddaji Studio City ali kateri od drugih, ki jih 
 predvajate!? 
 
 Glede na napovedi Uroša Slaka, da je oddaja prihodnji teden pod vprašajem lahko le 
 upam, da nam RTV SLO namesto Pogledov ne bo ponudila kakšen film ''ala'' 
 Sutjeska...  
 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev:  
 
Imate povsem prav, spletne strani je nujno treba urediti! In hvala vam za pripombo, ki sem jo 
naslovila na vodstvo. Kar pa se tiče režiserja, se po lastni volji ni želel podpisati. Vodstvo je 
zaplet, ki se je zgodil povsem po nepotrebnem, nemudoma uredil.   
 

Neustrezni pristopi k vsebinam 
 
1. Gledalka M. K.: 
 
 To so pogledi Uroša Slaka in ne pogledi Slovenije. Nič nimam proti vsebinam, imam pa 
 proti interpretiranju vsebin, načinu vodenja in zbiranju udeležencev oddaj… Voditelj 
 oddaja izbere dve osebi, ki vso sceno razburkata ob pomoči novinarjev na terenu in 
 njihovih “resnic” in “polresnic” in pa nekaj ljudi, na katere se hiti zlivati vsa gnojnica. 
 Upravičeno ali pa ne.  G. Slak na oddajo pride z že izoblikovanim mnenjem, običajno 
 negativnim. Ni ga junaka, ki bi potek oddaje speljal na neko normalno intelektualno 
 pot.  Novinar bi moral pokazati malo kulturnega obnašanja, prekinit s skakanjem v 
 besedo in pustiti ljudem, da povedo svoje,.. Vsaj javna televizija bi morala pokazati 
 tudi  svetle točke naše Slovenije, zdaj pa je vse skupaj ena sama črna kronika… 
 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

O upravičenem ali neupravičenem zlivanju gnojnice je presoja zelo otežena, če v pritožbi niso 

navedeni konkretni primeri in argumenti. Pazljivost, da novinar ne prekinja sogovornikov 

pretirano in se izogiba vzdušju kaosa, v kakršnem se navzkrižno govorjenje razplamti, vsebina 

izpovedanega pa izgubi, je vsekakor nujna za kvalitetno vodeno pogovorno oddajo. Voditelj 
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Pogledov Slovenije je iz oddaje v oddajo bolj pozoren na ta problem, ki je bil v pritožbah 

občinstva že izražen.  

Oddaja Pogledi Slovenije obravnava predvsem tekoče najbolj aktualne tematike iz politične 

in javne sfere nasploh. Najbolj aktualne vsebine pa večinoma niso pozitivne, ampak  

predstavljajo probleme in ovire določene družbe, da bi vzpostavila bolj konstruktivno, 

pozitivno in optimistično klimo. Oddaja se vendarle ozira tudi za vprašanji o pozitivni 

prihodnosti in je zato že predstavljala uspešne podjetnike in njihove poglede na Slovenijo, 

gostila predstavnike civilne javnosti, ki so se že aktivno s pobudami in predlogi izkazovali v 

volji do pozitivnih sprememb v slovenski družbi. 

 

DOKUMENTARNI PROGRAM 

Prekinitev predvajanja oddaje - Poti vzhoda  
 
1. Gledalka K. K.: 

 zanima me, zakaj je TV Slovenija prekinila predvajanje dokumentarne serije Poti 

 vzhoda. Oddaja o potovanju z vlakom od JV Azije do Evrope naj bi imela 13 delov, na 

 spored je bila uvrščena ob petkih ob 21. uri, mislim, da na 2. programu. Ogledala sem 

 si prve tri dele, danes pa je že tretji petek zapored, ko oddaje ni na sporedu. Zato se 

 sprašujem, ali je bilo predvajanje prekinjeno ali pa je dokumentarna serija predvajana 

 v drugem terminu? 

 
Maruša Kobal, Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija Kolodvorska 2 1550 Ljubljana 
 
Pozdravljeni, 
 
Naš drugi program RTV Slovenija je v veliki meri namenjen športnim vsebinam, zato si 
dokumentarna oddaja Poti z vzhoda termin izmenjuje z aktualnimi športnimi dogodki.  
Ko je športni prenos, dokumentarna serija tako ni uvrščena v program.  
 
Zaenkrat vam lahko posredujem informacijo, da so 4., 5., in 6. del predvidoma uvrščeni v 
program po sledečem vrstnem redu:  
 
25.02.2011 TV2 21:00:00 POTI Z VZHODA: MALEZIJA, NIZOZEMSKA DOKUMENTARNA SERIJA, 
4/13 
26.02.2011 TV2 07:55:00 POTI Z VZHODA: MALEZIJA, NIZOZEMSKA DOKUMENTARNA SERIJA, 
4/13, PONOVITEV  
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11.03.2011 TV2 20:30:00 POTI Z VZHODA: ZA ZAPRTIMI MEJAMI, NIZOZEMSKA 
DOKUMENTARNA SERIJA, 5/13 
12.03.2011 TV2 13:45:00 POTI Z VZHODA: ZA ZAPRTIMI MEJAMI, NIZOZEMSKA 
DOKUMENTARNA SERIJA, 5/13, PONOVITEV  
 
18.03.2011 TV2 21:00:00 POTI Z VZHODA, NIZOZEMSKA DOKUMENTARNA SERIJA, 6/13 
19.03.2011 TV2 07:55:00 POTI Z VZHODA, NIZOZEMSKA DOKUMENTARNA SERIJA, 6/13, 
PONOVITEV  
 
Kdaj bodo na sporedu ostali deli, pa v tem trenutku na žalost ne morem odgovoriti, ker je 
trenutno oblikovan program do konca marca.  
 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Programska shema, ki določeni oddaji že v izhodišču onemogoči možnost rednega termina 

predvajanja, že v osnovi predstavlja slab primer programskega planiranja. Programsko 

načrtovanje je bilo že deležno kritik, ker na podoben način prevečkrat odpade tudi kakšna 

nadaljevanka. Program, ki nadaljevankam in oddajam ne omogoči rednega predvajanja, jih 

avtomatično že v izhodišču oropa nezanemarljive stopnje gledanosti in pri zvestem občinstvu 

sproža razočaranja in posledično upravičeno slab vtis o kvalitetnem programskem planiranju.  

Zato bi bilo na tem področju ustrezno ukrepanje nujno.  

RAZVEDRILNI PROGRAM 

NA ZDRAVJE 

Slabši nivo oddaje 

 

1. Gledalec V. O.: 
 
 do sedaj sem bil redni gledalec te oddaje. V tem letu pa je nekak novi koncept. 

 Strahota. 

 Slabi skeči, nekaka Brankica, Jožeta, ki ju je povozil čas, Godler pristaja na slaboumne 

 vložke. Vsaj Jasna je normalno oblečena, kar je prej bilo sila redko. Romih pa trpi, ko 

 vodi tak šund in kič. Neprebavljivo do kraja. Če je Potrebuješ izgubil ideje, pa naj 

 neha. 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 
 

Tudi voditelj Boštjan Romih po svoji volji nastopa v oddaji Na zdravje, kakršna je. Nihče ga ne 
sili, da bi moral zgolj hudo trpeti. Kot voditelj je v neposrednem stiku z ustvarjalci oddaje in 
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vsaj posredno lahko tudi vpliva na določene odločitve in smernice. Je soustvarjalec. V kolikor 
bi zelo trpel, njegove pobude k izboljšavam nivoja oddaje pa ne bi bile uslišane, bi lahko na 
več načinov izrazil nestrinjanje z morebitnim trpinčenjem. Vsi, ki sodelujejo pri določenem 
projektu, ga hkrati podpirajo in predstavljajo. S tem pa tudi vsak nosi večji ali manjši košček 
odgovornosti za rezultate.  
 
Vaše mnenje bo posredovano ustvarjalcem oddaje v razmislek.  
 
Vsebinsko pa je oddaja res zdrsnila na nizek nivo pritlehnih šal in duhovičenj.  
 
 

EMA 

Nedelovanje omrežja v času glasovanja 

1. Gledalec B. S.: 
 
 Simobilovo omrežje v Domžalah ni delovalo in nismo mogli glasovati. S tem je 
 glasovanje postalo oporečno.  
 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 
 
Gledalec ima prav, vendar RTVLO ne more sprejeti odgovornosti, če Simobilovo omrežje ni 
delovalo.  
 
 

Matjaž Možina, Produktni vodja mobilnih rešitev ( za simobil) 

Pozdravljeni, 

pri glasovanju za EMO 2011 smo zasledili naslednje: »Zaradi izjemno povečanega števila 

glasov v kratkem času nekateri uporabniki niso mogli oddati svojega glasu. Sistem za 

glasovanje bomo zato nadgradili z dodatnimi zmogljivostmi, ki bodo vsem uporabnikom 

omogočile nemoteno glasovanje«. 

Za kakršnakoli dodatna pojasnila smo vam na voljo. 

+386 (40) 440 699 (mobile) 

Matjaz.Mozina@simobil.si <mailto:Barbara.Kavcic@simobil.si>  

 http://www.simobil.si/podpis/emailv2.gif 
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Govor v tujem jeziku 
 
1. Gledalec R. P.: 
 
 nikdar se še nisem pritožil, hrvaško blebetanje med Emo me je pa hudo prizadelo. 
 Smo na slovenski nacionalni televiziji”. 
 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 
 
Ker smo na slovenski nacionalni televiziji, mora biti gledalcem in gledalkam v primeru 
tujejezičnega govora omogočen prevod v slovenščino, kar je tudi prireditev EMA 2011 
zagotavljala. Nikakor pa ne pomeni, da slovenska nacionalna televizija ne sme gostiti nikogar, 
ki govori v tujem jeziku. Tudi povezovanje z ljudmi izven meja države pomeni za vsako 
demokratično odprto družbo možen korak k novim spoznanjem in priložnostim. 
 
 
 

ŠPORTNI PROGRAM 

Prenos nenapovedanega športnega dogodka  

1. Gledalec J. P.: 
 
  6. februarja so bili na sporedu smučarski poleti, ki pa jih žal nisem mogel spremljati, 
 ker jih ni bilo na ekranu (gledal sem tenis, itd.) Ko so me vezali v športno uredništvo , 
 sem govoril z izjemno nekorektno in neprijazno gospo…” 
 
Mile Jovanovič, odgovorni  urednik Športnega programa 

V nedeljo 6. Februarja je bil športni program oblikovan na principu aktualnosti in živosti. V 

Sloveniji je namreč sočasno s še 3 drugimi dogodki potekal dvoboj teniških reprezentanc 

Slovenije in Nemčije za pokal FED. Celotni program od 12.00 dalje, ko se je dvoboj začel, pa 

do znane odločitve o zmagovalcu smo oblikovali sproti in skrbeli za to, da so gledalci videli 

vse pomembne KONČNE odločitve. Tako so si ogledali zaključek druge vožnje veleslaloma in 

vse  nastope slovenskih skakalcev ter zaključek tekme s končno odločitvijo.  

To torej pomeni, da ni res, da skokov ni bilo, ampak so bili kombinirani z drugim tudi 

pomembnim športnim dogodkom za Slovenijo. 
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PARLAMENTARNI PROGRAM 

Neustrezno poimenovanje političnih funkcionarjev 
 
 
1. Gledalka K. S.: 
 
 Zakaj voditeljica Ana Tavčar predsednika vlade imenuje kar Pahor, saj  je vendarle 
 predsednik vlade in ne njen znanec.  
 
Ljerka Bizilj, Odgovorna urednica Parlamentarnega programa: 

Osebnosti, ki jih v novinarskih sporočilih omenjamo, praviloma označimo s funkcijami; 

pravilo je, da se naziv omeni pred imenom, npr. predsednik Vlade Borut Pahor…. Ker so 

novinarski žanri na televiziji najpogosteje zelo kratki, velja pravilo, da  obravnavano, 

imenovano osebnost skupaj s funkcijo omenimo samo enkrat, kasneje pa zgolj s funkcijo ali 

le s priimkom. V pogovorih zelo znane osebnosti, še posebno, če so znani politični 

funkcionarji, pogosto omenjamo zgolj s priimkom, npr.: Pahor trdi, Gantar sporoča, Janša 

pravi…. To je povsem običajen način v novinarskem televizijskem novinarstvu in nikakor ni 

slabšalno. Seveda pa je vse odvisno od konteksta. Verjamem, da Ana Tavčar ni hotela 

'razvrednotiti'  predsednika Vlade.  

 

RADIO SLOVENIJA 

 

1. PROGRAM 

Žalitev Slovencev v tujini - oddaja Intelekta 

 
1. Poslušalec D. M.: 
 
 Spoštovani, 
 
 pišem Vam glede radijske oddaje Intelekta na prvem radijskem programu dne 
 1.2.2011 s temo: Vizualno onesnaževanje pokrajine 
 (http://tvslo.si/predvajaj/vizualno-onesnazevanje-pokrajine/ava2.95512598/).  
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 V oddaji je, etnolog na ljubljanski univerzi, gospod profesor dr. Janez Bogataj kot 
 vzrok za tako imenovano vizualno onesnaževanje pokrajine v Sloveniji povedal 
 naslednje: 
 „ ...še zadnje moremo še upoštevat en zelo, zelo pomemben element - ta razvojni. 
 Namreč Vi dobro veste vsi da smo imeli v prejšnim določenim obdobjem 
 zdodovinskega razvoja, v prejšni družbeni ureditvi tako imenovano zdomstvo - a ne - 
 kadar si je oblast pač predstavljala da se bodo te ljudi vrnili enkrat nazaj in tako 
 naprej - in dejansko so te ljudje odhajali v bližni in manjbližni svet in se je jim tam 
 oblikoval nekako estetsko obzorje in so potem to projecirali v svoje novogradnje čes 
 kot revež je odšel v tujino je tam recimo ekonomsko obogatel žal ne duhovno - a ne - 
 in se je potem vrnil nazaj in je mogel vsem na ugled postavit neko nemogočo zadevo - 
 a ne. In tam ker je bil odstotek - a ne - tega zdomstva največji, sej to so raziskave 
 narejene, v tistih pokrajinah se danes lepo tud kaže najbolj problematična pozidava.“ 
 
 V nadaljevanji razpravi je gospod dr. Bogataj rekel: „ Ljudje pri nas vlagajo v ta 
 vizualni - vizualno podobo - jo ne vlagajo v osebno duhovno rast. Bom povedal samo 
 en primer ki ni iz Slovenije govori pa o Slovencih in je to pa ilustracija ene 
 karakterološke deformacije. Ko sem bil pred leti bil med izseljencev v enem delu 
 sveta - a ne - kaj so  mi kazal? Kazal so mi bazene ki jih imajo na svoji vrtovih. Kazal so 
 s kamnom obložene fasade.“ 
 
 Izjave gospoda profesorja dr. Bogataja so me povsem šokirale! Posebno od enega 
 izobraženega in visoko študiranega človeka kot dr. Bogataja pričakujem da ne 
 neprimerno poenostavlja in pavšalizira v razpravah kot je to on storil in da ne sramoti 
 in ponižuje manjšine! S teh izjavah na nacionalnem radiju je poniževal in žalil v 
 javnosti Slovence ki živijo ali so živeli v tujini in so si zgradili hiše v domovini. V bivstvo 
 jih je označil kot duhovno zaostale oz. nedozorele. In karakterološko deformirane. S 
 primeru o Slovencih v tujini ki si so zgradili bazene je pokazal samo to da ne razume 
 kaj pomeni živeti v tujini in se poskusiti prilagoditi tujem okolju. Seveda s tem da ni 
 razložil kje točno je videl te bazene, to pomeni v katerim kraju ne da poslušalcu 
 možnost o te njegovi izjavi oz. pripombi kritično razmišljati. A je to videl v vročem 
 Sydneju, v razkošnjem Los Angelesu, v razmeroma mrzlim Torontu ali pa v gosto 
 naseljenemu in industrijskem mestu Stuttgart? 
 

 V celi oddaji ni povedal nič pozitivnega o Slovencih v tujini. Dobil sem vtis da je ta 
 manjšina njemu potrebna le za posmeševanje, sramotenje, in jo zlorablja kot grešni 
 kozel za tako imenovano vizualno onesnaževanje pokrajine.  
 
 Očitno ima gospod dr. Bogataj globoke predsodke proti sodržavljanom ki živijo izven 
 mej Republike Slovenije oz. so živeli v tujini. Poudarjam da so te ljudje večinoma odšli 
 trebuhom za kruhom ker jim domovina ni omogočila niti ustrezno izobrazbo niti 
 perspektivno zaposlitev ki bi jim omogočila dostojno in zadovoljno živlenje! Ker je 
 posebno izpostavil Belo krajino hočem objasnit da tam še dolga desetletja po drugi 
 svetovni vojni večina vasi na podeželju ni imela vodovod in s tem priskrbo s pitno 
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 vodo kaj šele pa nujno potrebno kanalizacijo ki so jo začeli graditi s denarno pomoč 
 evropske unije komaj v začetku 21. stoletja, torej pred nekaj letih. 
 
 V Beli krajini so se hiše Slovencev ki so živeli v tujini gradile po predpisih bivše skupne 
 države SFR Jugoslavije oz. kasneje po ozamosvojitvi po predpisih Republike Slovenije. 
 Bela krajina je pokrajina iz katere so se množično izseljevali ljudje že od konca 19. 
 stoletja naprej. Torej je že to po mojim dokaz da njegova trditev o obstoječih raziskav 
 ki naj bi dokazovale negativni vpliv izseljenstva na pozidavo ne drži. Nekaj kar pa ne 
 podpira neko teorijo izpostavit kot izjemo je trik kar se pogosto uporablja v 
 znanstvenih raziskavah. Vprašanje je če je takšno ravnajne kontekstu ki ste ga 
 obravnavali v oddaji ko gre za ljudi verodostojno in etično. Jaz mislim da ni. 
 
 Zelo zaskrbljujoče pa je da novinarka gospa Janina Jenko ki je vodila oddajo in 
 razpravo med sodelujočimi strokovnjaki ni ugovarjala tem ponižajočim in zelo 
 poenostavljenim izjav gospoda dr. Bogataja. Zato izgleda kot da je mnenje gospoda 
 dr. Bogataja prevzela oziroma da je njegovo mnenje tudi javno mnenje RTV Slovenije 
 ki je odgovorna za vsebino oddaj prvega radijskega programa. 
 
 Upam da predsodki gospoda dr. Bogataja niso znak za ljubosumnost na uspehe 
 Slovencev po svetu. Vrata v svet so bila vsem odprta. Danes je pa še dosti bolj 
 enostavno iti v tujino kot nekoč ker je Slovenija samostojna država in celo članica EU 
 in ni treba niti garancije in kmalu niti več vizo za delo v Evropski Uniji.  
 
 Od gospoda profesorja dr. Bogataja pričakujem javno pojasnitev kako so bile njegove 
 izjave mišlene in da preneha širit sovraštvo med Slovencih ki živijo v tujini oz. so se 
 vrnili domov in Slovencev ki vedno živijo v Sloveniji. 
 
 Od RTV Slovenije pa zahtevam, da objavi popravke v zakonsko določenih merilih na 
 istem mestu v radijski oddaji Intelekta in v ustreznem časovnem roku ter v vseh 
 drugih oddaj in medijih, kjer ste oglaševali to vsebino. 
 
 Lepo pozdravljeni. 
  
Janina Jenko, novinarka RA SLO: 
 
Hvala vam, da ste mi poslali to pismo, gospodu je že odgovorila Darja Groznik, prav tako 
prof. dr. Janez Bogataj, saj sem tudi njemu poslala to pismo.  
Ne vem ali ste slišali oddajo, vendar gre za stališča in mnenja gostov, ki jim v tem primeru 
nisem mogla ugovarjati ali jih prekiniti. Sicer sem pozorna na to, kar govorijo gostje in jih tudi 
prekinem, če je to potrebno, v tem primeru pa sem odreagirala kasneje, na drugačen način, 
vendar očitno ne dovolj odločno, zato je tudi prizadetost poslušalca taka, kot je. 
Lep dan vam želim. 
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Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 
 
Voditelj oddaje je za vodenje in s tem za končno sporočilo oddaje najbolj odgovoren. Kadar 
novinar prepozna kakšno pomankljivo ali na drugačen način sporno mnenje gosta, je možnih 
vsekakor več pristopov, s pomočjo katerih novinar usmerja tok pogovora oziroma izzove 
ustrezne argumente s strani sogovornikov. Reakcije novinarja izpadejo toliko bolj ustrezne, 
kolikor je novinar dobro pripravljen na vsebino debate, kar je hkrati ključna podlaga za bolj 
odločno nastopanje.  
 
Zavedanje voditeljice, da bi bila oddaja v določenih aspektih lahko izpeljana bolje in kje tiči 
morebitna pomanjkljivost pri pristopu, je prvi in najpomembnejši korak, ki obeta, da 
naslednjič tudi bolje bo. Tudi na pomanjkljivostih in napakah se učimo. Da jih le prepoznamo. 
 
 

MMC 

Neažurne informacije 

1. Bralec M. D.: 

 ZOPET SPITE, KOLESARSTVO VAS OČITNO NE ZANIMA -  ZADNJO NOVICO IZ 

 KOLESARSTVA STE OBJAVILI 28. JANUARJA - danes smo 5. februarja in poteka dirka, 

 kjer je naš ILEŠIČ zasedel 3 mesto - PA NIČ 

   

 malo si poglejte konkurenco SIOL, spremlja vse dirke in ima intervjuje z našimi 

 kolesarji po nastopu na dirki. 

 

Uroš Urbanija, odgovorni urednik MMC RTVSLO: 
 

Vodja športa na MMC mi je poslal prijazno pojasnilo, da imajo trenutno prioriteto zimski 
športi, naše kadrovske kapacitete pa onemogočajo, da bi se v tem trenutku intenzivno 
posvetili nekoliko manj opaženim športom v času zimske sezone.  
 
Uporabniku smo seveda zagotovili, da bo tudi kolesarstvo ustrezno pokrito, ko bo nastopila 
sezona teh športov. 
 

 

TELETEKST 

 

Zastarele informacije 
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1. Bralec M. Š.: 

 Pišem vam danes, 21. 2. 2011 ob 13.00, ko sem na teletekstu str .609 prebral 

 naslednje: Siddharta bo pela Tini Maze….Cela stran je namenjena vsebini dogajanja  

 na Prešernovem trgu, ki bo v nedeljo pokal po šivih, danes pa je ponedeljek. 

 Ne vem, kakšno plačo imajo tisti, ki urejajo te strani, vem pa, da si je nikakor ne 

 zaslužijo. Napake na TTX so zelo pogoste, večkrat so navedene napačne strani vsebin, 

 sama vsebina je včasih vsebinsko nerazumljiva, zastarela in nelogična.  

 Prosim, da tu nekdo napravi red, saj je to norčevanje iz nas gledalcev in iz našega 

 denarja. 

 

Uroš Urbanija, odgovorni urednik MMC RTVSLO: 
 

 
Za napako se gledalcu iskreno opravičujem. Vsekakor je nedopustno, da se takšne napake 
dogajajo. Toda vseeno moram pojasniti, da novinarji na MMC pogosto delajo pod pritiskom, 
da so hkrati dovolj kvalitetni in hitri, zaradi česar se dogajajo tudi take napake. Poleg tega 
računalniški program v ničemer ne pomaga, da bi na relativno tehnične napake (številke 
strani se npr. na napovedni str. 100 ne ujemajo z dejanskimi) sam od sebe opozoril. 
 
Vsaj TTX bo nujno potrebno posodobiti in prepričan sem, da bi bilo potem precej manj 
napak. 
 
 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 
 

Za vse pomanjkljivosti, ki ste jih našteli, seveda ni utemeljenega opravičila, saj je najmanj, kar 
uporabniki storitev lahko pričakujejo, tehnično neoporečno delovanje strani in ažurne 
informacije. Pritožbe se zaradi površnosti in napak že dlje časa vrstijo, zato je brez dvoma 
skrajni čas, da se organizacijsko temeljito prevetri način dela.  
 


