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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  
junij 2012 

V mesecu juniju se je zvrstilo le 16 pritožb, vse preko elektronske pošte. 

Z nekaterimi pritožbami, ki so se nanašale na televizijski informativni program in radijski program, je 

občinstvo izražalo nezadovoljstvo zaradi zaznavanja neobjektivnih, pristranskih in vsebinsko 

enoznačno ustvarjenih prispevkov. Ker gre za najpomembnejši profesionalni aspekt novinarskega 

poslanstva, ki se hkrati vedno povezuje tudi z vprašanjem etike, bi morali takšnim kritikam namenjati 

še posebej veliko pozornosti. V kolikor se ponavljajo, še toliko bolj. Novinarski prispevki, ki ne sodijo v 

zvrst poročanja, ampak vsebujejo tudi naglašen avtorski pečat v obliki komentarja, niso zaradi 

avtorskega pridonosa k obravnavi vsebine profesionalno nič manj zavezani občutku za objektivno 

distanco do obravnavanih tem, za kompleksen vpogled z več vidikov na določeno vprašanje in za 

izogibanje kakršnim koli poskusom ideološko tendencioznega vplivanja na javno mnenje. Ravno 

omenjene vrline pravzaprav prispevajo k presoji o kvaliteti novinarskega prispevka. Avtorska svoboda 

nikakor ne pomeni pečata, ki bi pomenil, da vsak prispevek, kakršen koli že je, ustreza vsem 

pričakovanim profesionalnim standardom oziroma nivoju. Javnost pričakuje kakovostne prispevke, 

zato pričakuje tudi ustrezen odziv na argumentirane pripombe, saj so dobri novinarji zagotovo vedno 

pripravljeni izkazati voljo, da bi bili še boljši in še bolj natančni pri svojem delu. Le ob vsebinsko 

ustreznem in argumentiranem odzivu je seveda možno tudi zavrniti določene kritike, v kolikor so kdaj  

pritožbe pristranske in predvsem osebno motivirane.  

Morda v prihodnosti ne bi bila odveč tudi posebna pozornost na kritike, s katerimi občinstvo izraža 

mnenje, da določen dogodek ni bil obravnavan, čeprav je dovolj pomemben, da bi si zaslužil 

omembo. Tokrat je minil dan Primoža Trubarja, ki predstavlja praznik kulturnega in nacionalnega 

pomena, brez posebne omembe znotraj informativne ali kulturne programske sheme. Zagotovo je 

problematično, v kolikor praznični dan ni bil nikjer slavnostno obeležen, vendar je vseeno možno 

ustvariti vsaj droben prispevek v opomin in spomin. 

V okviru MMC spletnega portala bi bil zaželen razmislek, ali so oglasna sporočila dovolj razvidno 

ločena od podajanja vsebin, ki niso oglaševalske narave. V kolikor podoba oglasa skoraj povsem 

sovpada z oblikovno formo objavljenih prispevkov, lahko bralci dojemajo takšno ravnanje kot 

namensko zavajanje, saj je zgolj napis, da gre za oglasno sporočilo, ki je podan z enako vrsto pisave, 

kot so podani tudi drugi naslovi, lahko spregledan. 

V kolikor se določene pritožbe začnejo ponavljati iz meseca v mesec, le redni in korektni odzivi 

uredništev ne zadostijo pričakovanjem in je nujno potrebno ukrepanje. Če gledalce in gledalke motijo 

določeni nasveti, ki bazirajo na astrološki napovedi, in menijo, da kljub razvedrilnemu okviru takšne 
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vsebine niso dostojne za javni nacionalni medij, bi bil na mestu razmislek, da se iz obstoječe rubrike 

izloči vsaj navezovanje na določene tematike, ki jih javnost še posebej resno doživlja. Zdravstveni 

nasveti zagotovo sodijo med takšne.   

TELEVIZIJA SLOVENIJA 
 

Zakodirane oddaje - preko satelita 

 
1.  Ž. Š.: 
 

Ta teden sem bil v Sarajevu, nacionalna slovenska tv 1. program je delala samo do 20.00 ure, 
potem je bil ukinjen. V nedeljo šeŽIVŽAVA otroci niso mogli gledati, ker ga je nacionalna tv 
ukinila. Isto je bilo poleti avgusta ko sem bil na Hvaru, kjer je bil še Mario blokiran. Tudi na 
Hvaru je RTV Slovenija 1 program delala samo določene ure. Za drugi program sploh ne vem, 
ker ga nismo mogli spremljati. 

 
Sramujem se takega pokvarjenega vodstva RTV Slovenije, ki svojim državljanom niti ne 
zagotavlja nemoten slovenski program po svetu, pa čeprav sem naročnik in redno plačujem 
RTV naročnino. Zato zahtevam, da takoj suspedirate generalnega direktorja RTV Slovenije in 
vse tiste, ki namensko blokirajo satelitski TV program nacionalne slovenske televizije, ker je 
le-ta plačana tudi iz mojega davkoplačevalskega davka. 

 

 

M. Dragnič, Nadzorni center OZ: 
 
Spoštovani, 
 
Iz Vašega dopisa lahko sklepam, da nimate lastnega SAT sprejemnika in dekodirne kartice, ki 
omogoča odpiranje kodiranih oddaj programov RTV Slovenija preko satelita. 
Določene oddaje, ki so avtorizirane smo dolžni zaklepati po Zakonu o avtorskih pravicah. Sistem 
kodiranja je VIACCESS verzija 3.0 in po vstavitvi dekodirne kartice v predvideno režo za SAT kartice je 
omogočeno nemoteno spremljanje vseh oddaj. Če pa satelitski sprejemnik nima predvidenega mesta 
za dekodirno kartico, žal ni možnosti za sprejem oddaj, ki so kodirane. Isto velja tudi za kabelske 
operaterje zunaj Slovenije – če nimajo dekodirno kartico ni mogoče gledati oddaje, ki so kodirane. 
Program SLO 3 je nekodiran 24 ur. 
 
Satelitska kartica se lahko naroči na tel. Št. 475 4646 ( služba za SAT kartice, vodja je g. Koren Bojan ) 
ali na elektronski naslov: bojan.koren@rtvslo.si 
Za tehnična vprašanja lahko pokličete Nadzorni center OZ tel.št. 475 2781, ali na elektronski naslov : 
ozm@rtvslo.si 
 

Zatemnitev konkurenčnega programa - HRT 2 ob prenosih EURA 2012 

1. M. P.: 
 

V času predvajanja nogometnih tekem Lige prvakov na celi teritoriji Republike Slovenije 
gledalci HRT2 ostajajo brez signala zaradi predvajanja istih tekm na A kanalu. Očitno se nam 
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vsiljujejo nestrokovni in navijaški komentarji Dejana Obreza, brezkrupoloznega navijača 
madridskega Reala. Prosim, prizanesite nam.  

 

Dipl.ing. Miran Dolenec:  
 
Zatemnjevanje HRT2 se dogaja v omrežjih kabelskih in IP operaterjev, vprašanje naj gledalec naslovi 
torej svojemu operaterju.  
 

2. A. B.:  

Zanima me s kakšno pravico rtv slo zatemni hrt 2,mi plačujemo svojemu operaterju 
(telemachu)in v njihovi pogodbi nikjer ne piše da se lahko občasno zatemni kateri koli 
program. Prosim da se ta težava enkrat uredi.  

 

Mojca Jerman Čuček; Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija: 

RTV Slovenija ni zahtevala zatemnitve signala med prenosi nogometnih tekem evropskega prvenstva 

EURO 2012. 

Je pa res, da so kupci licence za prenos nogometnih tekem z EURA 2012 tisti, ki so dolžni zagotoviti, 

da se signal vidi le na območju, za katerega so kupili licenco. 

 

INFORMATIVNI PROGRAM 

Ignoriranje praznika nacionalnega in kulturnega pomena - dan Primoža Trubarja 

1. A. Ž.: 

Rad bi vas opozoril na državni praznik dan Primoža Trubarja 

http://www.siol.net/kultura/dogodki/2012/06/danes_praznujemo_dan_primoza_trubarja.as

px, ki ga vaša, oziroma naša RTV, ni dostojno obeležila.  

Nisem spremljal vsega sporeda na ta dan, vendar sem pričakoval, da bom v sicer običajnih 

informativnih, izobraževalnih ali kulturnih terminih zasledil vsaj omembo tega pomembnega 

dne za slovenstvo. Posebej me moti, da tudi vaše Dokumentarno feljtonsko uredništvo v 

oddaji Na današnji dan Prmoža Trubarja ni niti omenilo. 

Ne morem verjeti, da ste na državni praznik kar pozabili. Zato vas prosim za vašo utemeljitev 

odločitve, da dneva Primoža Trubarja niste primerno povdarili. Do vašega odgovora mi 

ostane le misel, da je v ozadju težnja ene ali več interesnih skupin, ki želijo Trubarjevo delo 

razvrednotiti. To so predstavniki RKC v preteklih letih ob praznovanju dneva reformacije 

(31.oktober) že jasno pokazali. 

Nataša Rijavec, urednica: 

O  prazniku Primoža Trubarja od leta 2010, ko je bil uzakonjen, še nikoli nismo pripravili  prispevka v 

TVD ali Odmevih, ker očitno ni bilo državne ali drugače odmevne obeležitve praznika.   
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Zagotovo pa se pomena Primoža Trubarja primerno spomnimo v naših dnevno informativnih oddajah 

ob dnevu reformacije- s prispevki, gosti, reportažami, gosti...   

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Morda bi v bodoče lahko razmislili, da bi se ob prazniku Primoža Trubarja vendarle vsaj na kratko 

spomnili njegovega pomena tudi v TVD, Odmevih ali drugih ustreznih oddajah in bi postal praznik 

morda bolj odmevno obeležen, sicer izpade, kot da je uzakonjen zgolj za okras, ki ga nihče ne opazi. 

TEDNIK 

Uporaba prizorov konkurenčne televizije - prispevek o slavi mladoletnikov na Slovenskem 

1. N. Z.: 

Dne 4.6.2012 sem gledala oddajo Tednik in zmotilo me je naslednje. V prispevku o Hajdi 

Korošec in ostalih mladoletnikih , ki so se poizkusili v glasbenih vodah ste uporabili  za 

prispevek  sliko in oddajo konkurenčne  komercialne televizije. Po mojem mnenju se ne 

morete in ne smete vtikati v programe drugih televizij tako, kot se jaz  me morem vtikati v 

sosede. Ne vem zakaj vas motijo oddaje drugih televizij. Jaz osebno gledam vse kar mi je 

všeč,  ne glede na kateri televiziji se oddaja predvaja. Rada pogledam X faktor pa tudi oddajo 

Na zdravje in Moja Slovenija. Všeč so mi oddaje zabavnega žanra kjer koli se že predvajajo. 

Mislim, da bi se RTV, ki se financira in naših prispevkov v bodoče morala vzdržati raznih kritik 

na račun drugih televizij. 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Avtor prispevka pod naslovom Cena otroške slave je obravnaval vplive medijske razvpitosti 

mladoletnikov na njihovo življenje, predvsem z vidika spopadanja s čustvenimi posledicami na 

vrhuncu in po zatonu slave. Poleg kratkih intervjujev z določenimi predstavniki ali njihovimi starši in 

producentom ni bila uporabljena le slika konkurenčne komercialne televizije, pri čemer imate v mislih 

določene prizore s predvajanja prvega tekmovanja Slovenija ima talent, kjer je zmagala rosno mlada 

Lina Kuduzović, ampak tudi več prizorov podobnega formata oddaje na nacionalni javni televiziji - 

Misija Evrovizija. Torej bi lahko po takšni logiki trdili, da imajo predstavniki TV Slovenije tudi nekaj 

proti oddaji, ki je bila del lastnega programa. Prispevek o slavi otrok nikakor ne pomeni zgolj vtikanje 

v konkurenčne televizijske programe, v kolikor so vsebinsko povsem utemeljeno uporabljeni prizori 

na podlagi primerov, ki so začeli kovati slavo v okviru drugih medijev. Kvečjemu bi lahko pomenilo 

cenzuriranje vsebin in pristransko obravnavo, v kolikor bi omenjali le primere v okviru enega medija, 

saj v demokratični družbi ne moremo pristajati na zapovedi, o čem ali kom se v določenem mediju 

lahko govori ali ne sme govoriti. Avtor prispevka pa se povsem razvidno sploh ni niti ukvarjal z 

morebitno kritiko oddaje na konkurenčnem mediju, da bi lahko razpravljali, kaj in zakaj je komu všeč 

ali ni, ampak je bil posnetek le droben del enega izmed več prikazanih primerov nastopanja 

mladoletnih pred kamerami in na odrih pred številnim občinstvom.  

Pomanjkljivo informiranje in obveščanje za uporabo posnetkov - Ivek, kdo te je ubil? 

1. I. P.: 
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 V včerajšnjem prispevku za Tednik o Ivanu Krambergerju, ste uporabili odlomke iz mojega 

 filma "Ivek, kdo te je ubil?" iz leta 1994.  

 Na veliko presenečenje pa nikjer nisem zasledil, da bil bil naveden kot avtor filma, katerega 

 zelo pomembne odlomke ste uporabili, prav tako me pred predvajanjem prispevka niste 

 kontaktirali in me o vaši nameri obvestili.  

Janko Šopar, novinar in voditelj:  

Zadevo ureja urednik Igor Pirkovič. S Prodnikom, ki je (kolikor vem) dejal, da je zgodba zanj končana, 

naj bi se sestal Igor osebno.  Odlomek v našem prispevku pa smo tudi korektno podpisali z naslednjim 

podnapisom : T- arhiv VTV, odlomki iz filma: Ivek, kdo te je ubil?/  

UTRIP 

Pristranski in neobjektiven prispevek - komentar ob državni proslavi 

1. L. T.: 

Oddaja Zrcalo tedna je bila v soboto, 23. 6. , mizerna. Enostavno ne morem verjeti, da so ob 

komentiranju proslave kazali ljudi s titovkami, celo posnetek z Dražgoš je bil, zastave z 

zvezdami, in zraven enostransko komentiranje, ki s samo proslavo ni imelo nič (nekaj o starih 

»grehih« Janše). Oddaja je izzvenela zelo pristransko tako s komentarji kot s sliko. Res, zelo 

žalostno... 

Ksenija Horvat Petrovčič, odgovorna urednica informativnega programa: 

Cenjena gledalka je gotovo verjetno imela v mislih oddajo Utrip in ne Zrcalo, kot se ji je zapisalo. 

Oddaja Utrip je ena od oddaj z najdaljšo tradicijo na Televiziji Slovenija. Ne gre le za tedenski pregled 

dogodkov in poročanje o njih- temu so prvenstveno namenjene dnevno informativne oddaje, temveč 

za komentar in analizo tedenskega dogajanja.  Utrip je oddaja z močno avtorsko noto – že s samim 

izborom dogodkov, njihovo dramaturgijo, analizo in komentarjem. Najpomembnejše dogodke tedna 

avtorji komentirajo v sliki in besedi, pa tudi s pomočjo glasbe. Oddajo zato pripravljajo najbolj 

izkušeni novinarji notranje politične redakcije.  

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

V pritožbi ni izražena želja po pojasnilu o tradicionalnem pomenu oddaje, niti po definiciji razlike med 

komentarjem in poročanjem. V pritožbi je podana kritika na prispevek, kakor je bil koncipiran in 

vsebinsko predstavljen. Če komentar v primerjavi s poročanjem avtomatsko premore več avtorske 

note, še vseeno to dejstvo ne pomeni, da je vsaka kritika tudi avtomatsko deplasirana in posledično 

vsaka analiza tedenskega dogajanja nujno sprejemljiva kot dovolj kakovostna z več pričakovanih 

vidikov. Kritika izraža nezadovoljstvo z vsebinsko tendenco prispevka, ki je lahko v očeh gledalca 

izpadla pristranska in vsebinsko enoznačna. Argumentiranega odgovora, zakaj naj bi analiza dogodka 

na takšen način ustrezala pričakovanim profesionalnim standardom javne televizije v okviru presoje o 

kakovosti avtorskega novinarskega dela, pa ni mogoče izluščiti.  

 

KULTURNO UMETNIŠKI PROGRAM 
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Ignoriranje praznika nacionalnega in kulturnega pomena - dan Primoža Trubarja 

1. A. Ž.: 

Rad bi vas opozoril na državni praznik dan Primoža Trubarja 

http://www.siol.net/kultura/dogodki/2012/06/danes_praznujemo_dan_primoza_trubarja.as

px, ki ga vaša, oziroma naša RTV, ni dostojno obeležila.  

Nisem spremljal vsega sporeda na ta dan, vendar sem pričakoval, da bom v sicer običajnih 

informativnih, izobraževalnih ali kulturnih terminih zasledil vsaj omembo tega pomembnega 

dne za slovenstvo. Posebej me moti, da tudi vaše Dokumentarno feljtonsko uredništvo v 

oddaji Na današnji dan Prmoža Trubarja ni niti omenilo. 

Ne morem verjeti, da ste na državni praznik kar pozabili. Zato vas prosim za vašo utemeljitev 

odločitve, da dneva Primoža Trubarja niste primerno povdarili. Do vašega odgovora mi 

ostane le misel, da je v ozadju težnja ene ali več interesnih skupin, ki želijo Trubarjevo delo 

razvrednotiti. To so predstavniki RKC v preteklih letih ob praznovanju dneva reformacije 

(31.oktober) že jasno pokazali. 

Nataša Rijavec, urednica: 

O  prazniku Primoža Trubarja od leta 2010, ko je bil uzakonjen, še nikoli nismo pripravili  prispevka v 

TVD ali Odmevih, ker očitno ni bilo državne ali drugače odmevne  obeležitve praznika.   

Zagotovo pa se pomena Primoža Trubarja primerno spomnimo v naših dnevno informativnih oddajah 

ob dnevu reformacije - s prispevki, gosti, reportažami, gosti...   

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Morda bi v bodoče lahko razmislili, da bi se ob prazniku Primoža Trubarja vendarle vsaj na kratko 

spomnili njegovega pomena tudi v TVD, Odmevih ali drugih ustreznih oddajah in bi postal praznik 

morda bolj odmevno obeležen, sicer izpade, kot da je uzakonjen zgolj za okras, ki ga nihče ne opazi. 

 

ŠPORTNI PROGRAM 

 

Slabo vidno podnaslavljanje ob prenosih tekem 
 
1. Đ. P.: 
 

Pri športnem programu Televizija Slovenije sem opazila, da so napisi s klubi, ki igrajo, 
rezultatom, časom, ki ga dosežejo tekmovalci, ipd, napisani s premajhno pisavo in čeprav 
nimam težav z vidom, komaj razberem kdo igra, kakšen je rezultat in koliko je še do konca 
tekme. Težave sem imela že pri prenosu smučarskih tekem. Se mi zdi, da je zdaj pri prenosu 
nogometnih tekem še slabše. Napisi na drugih televizijah (ORF: HRT) so lepo vidni. Upam, da 
je na vaš naslov prispela še kakšna podobna pritožba in da se bo kmalu kaj spremenilo. 
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Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Prav lepa hvala za vašo odzivnost. Grafika je sicer uradna - tako smo prejeli in tako moramo 
uporabljati. No, kljub temu smo zaradi pripomb prekršili pravilo in od včerajšnje večerne (nedelja) 
tekme je napis zelo povečan. 
 

JUTRANJI PROGRAM 

DOBRO JUTRO 
 
Etično sporni zdravstveni nasveti - astrološke napovedi 

 
1. D. K.: 
  

Zavedam se (žal) velike popularnosti horoskopov v jutranjem programu in ga skušam jemati 
za šalo (moti me sicer, da gre del mojega prispevka za te blodnje). Mislim da so danes 
prekoračili mero dobrega okusa. 
Povedali so, da danes operativni posegi niso priporočljivi. K sreči se moja žena dobro zaveda, 
da uspeh njene današnje operacije ni odvisen od miljarde svetlobnih let oddaljenih plinastih 
gmot. 
Kolikor vem so bili taki nasveti že kazensko sankcionirani. 

 
Dr. Ljerka Bizilj , Odgovorna urednica Parlamentarnega programa 
 
strinjam se, da so podobne napovedi tvegane, zahtevajo veliko odgovornosti in tenkočutnosti. Lunini 
namigi so sestavljeni na podlagi dolgoletne tradicije in na nacionalni televiziji je gotovo pomembno, 
da jih posredujemo z distanco in zgolj- kot je gledalec omenil- dobrohotno in za dobro voljo 
gledalcev...  
 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 
 
Ker se te pritožbe malo ponavljajo, bi morda le bilo bolje, da se astrologinje izognejo temu delu 
napovedi, kjer omenjajo zdravje ali celo prognozirajo možnosti za uspeh operativnih posegov. 

 

RADIO SLOVENIJA 

VAL 202 

Pristransko in tendenciozno vodenje oddaje - Kje pa vas čevelj žuli? 

1.  M. B.:   

Izražam svoj protest zaradi novinarja Gorazda Rečnika, ki je v oddaji »Kje pa vas čevelj žuli – 

Kazen za izstop iz cerkve je izobčenje?« predvajano 30.5.2012 na Radiu Slovenije, javno 

spodbujal nestrpnost do katoličanov s tem, da je tendenciozno in pristransko predstavil 

delovanje Katoliške cerkve v Sloveniji.  
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Omenjeno oddajo razumem kot stigmatizacijo in razpihovanje nestrpnosti proti katoličanom 

v Sloveniji, ki je v nasprotju s 63. členom Ustave R. Slovenije, ki kot protiustavno opredeljuje 

vsakršno spodbujanje k narodni, rasni, verski ali drugi neenakopravnosti ter razpihovanje 

narodnega, rasnega, verskega ali drugega sovraštva in nestrpnosti.Pozivam vas, da prenehate 

s predvajanjem tovrstnih prispevkov, ki ne krepijo strpnosti in mirnega sožitja v 

Sloveniji.Prosim vas, da ukrepate v skladu s svojimi pristojnostmi. 

 

Mirko Štular, odgovorni urednik Vala 20 

Spoštovani,  

avtor omenjene oddaje Kje pa vas čevelj žuli v njej obravnava pojav izstopa iz Katoliške, ne pa samo 

te Cerkve. Oddaja skupaj s številnimi sogovorniki osvetljuje tako sam pojav kot njegove vzroke, 

okoliščine in vprašanja, ki se ob tem porajajo.     

Kritika oddaje se nanaša na neprimernost, neprofesionalnost, tendencioznost in pristranskost 

obravnave omenjenega vprašanja.  

Novinar je v oddajo vključil nekaj ljudi, ki želijo izstopiti, so to poskusili ali storili in pojasnjujejo, zakaj; 

v oddaji je mogoče slišati številne sogovornike, tudi strokovnjake, predstavnike verstev, na vsa 

ključna vprašanja oddaje pa je odgovoril tudi vodja Tiskovnega urada Slovenske škofovske 

konference, dr. Andrej Saje. Njegovi odgovori so tako razporejeni v vsej oddaji. Tematika v oddaji 

zato ni bila predstavljena tendenciozno, kot trdijo njeni kritiki, prav tako je bila oddaja pripravljena 

profesionalno, temo poskuša osvetliti iz več zornih kotov, vključuje še druga verstva, temo ali teze, ki 

se pojavljajo v javnosti, poskuša podkrepiti s številkami (Slovenska škofovska konferenca, Urad 

informacijske pooblaščenke), res pa so bili v oddaji omenjeni ali vsaj nakazani tudi neprijetni pojavi, 

povezani z RKC na Slovenskem in nasploh. Tako kot je v oddaji iz izjav nekaterih sogovornikov 

mogoče slišati zelo kritičen pogled na Cerkev, je v njej prav tako precej mnenj, ki tak pogled vsaj 

delno ali v celoti nevtralizirajo, z odgovorom, pojasnilom ali vsebino.  

Brez dvoma gre za kritičen pogled na delovanje Cerkve in pojave, povezane z njo kot institucijo, 

njenimi predstavniki in sistemom s svojimi pravili. V nobenem delu pa oddaja ni ne kritična in ne 

žaljiva do vernikov, katoličanov, njihove vere, prepričanja in ne razpihuje nestrpnosti.    

Verjamem, da je nekaj trditev sogovornikov v oddaji lahko tudi prizadelo verujoče, ki se istovetijo s 

Cerkvijo kot institucijo, in to obžalujem, čeprav je iz oddaje povsem jasno, da kritika ni uperjena proti 

njim. Ampak to samo po sebi ni zadosten razlog, da se ne sprašujemo po vzrokih za morebiti povsem 

upravičeno kritiko, da o tem ne poročamo in ne govorimo na glas. Še več, prepričan sem, da je odprta 

javna debata tudi o negativnih straneh katere koli institucije, tudi Cerkve, edina pot za zaupanje 

javnosti, ko gre za vero in vernike, še toliko bolj. 

Tega ne moremo a priori razumeti kot znak nespoštljivosti in ne smemo enačiti z razpihovanjem 

sovraštva, nestrpnosti ali – konkretneje – kot kristjanofobijo, kot so se izrazili na spletnem portalu 

www.24KUL.net in spodbudili javni protest proti oddaji, našemu novinarju in Valu 202.  
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Spoštujem protest vseh, ki so se osebno, spoštljivo, čeprav kritično odzvali na našo oddajo, imajo vso 

pravico izraziti svoje stališče. Odločno pa zavračam trditve na navedenem portalu, ki so do protesta 

pripeljale – vsako načrtnost, razpihovanje novic v povezavi z RKC ter kakršno koli namenskost ali celo 

kampanjo za kar koli, sploh pa proti komur koli ali kateri koli instituciji. Ne oddaja ne njen avtor in ne 

radijski program, ki ga vodim kot odgovorni urednik, ni del nobene kampanje, zato zavračam tudi vse 

domnevne povezave z drugimi navedenimi protagonisti domnevne kampanje.  

Gre za povsem neutemeljene trditve, tudi obdolžitve, zato bomo uporabili vse pravne možnosti za 

zaščito tako avtorja, ki je zdaj izpostavljen kot eden glavnih akterjev domnevne kampanje, kot ugleda 

Vala 202. 

V očitkih na navedenem portalu gre za izrazito sprevračanje kritike institucije v napad na kristjane, 

zadnjega ne počnemo, ne želimo in ne odobravamo, kritika pa je del naše skupne družbene 

odgovornosti, medijske še toliko bolj.   

Mnenje o tem, katera vsebina je strpnejša ali bolj tendenciozna, prepuščam vaši presoji,  prilagam 

prepis oddaje Kje pa vas čevelj žuli ter kopijo besedila na portalu 24KUL.net ter njuni spletni povezavi. 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Prispevek je povsem v skladu z izčrpno in korektno obrazložitvijo odgovornega urednika. Vsebina je 

predstavljena z več različnih vidikov oziroma s strani različnih profilov sogovornikov. Res je 

namenjeno več minutaže obravnavi katoliške Cerkve v povezavi z načinom in možnostmi izstopa, kar 

je tudi logično, saj gre za religijo, ki ji pripada znatno najobsežnejši delež slovenske populacije, poleg 

tega je povsem sprejemljivo, da novinar po svoji presoji izbira osrednje tematike. Predstavljenih je 

več možnih razlogov za izstop s strani sogovornikov z različnimi motivi. Pri tem je tudi ustrezno 

pojasnjeno, da so se nekateri odločili za izstop, ker se aktivno nikoli pravzaprav niso dojemali kot 

verniki in niti niso obiskovali cerkva, ampak so bili zgolj v najzgodnejšem obdobju krščeni na podlagi 

odločitve staršev in na tak način avtomatično vključeni v popis katolikov. Ravnanje nekaterih 

predstavnikov katoliške Cerkve, ki so posameznikom, ki so želeli uradno izstopiti, oteževali postopek 

izstopa, je tudi dr. Andrej Stare označil za neustrezen odziv in v neskladju z javno objavljenim 

navodilom. Zato kritik s tega vidika ne bi mogli na nikakršen način označiti za zgolj zlonamerno 

hujskanje in sovražno nastrojenost proti katoliškim vernikom. Kritično razmišljanje ali opozarjanje na 

morebitno sporno delovanje Cerkva brez dvoma ne pomeni avtomatskega kršenja 63. člena ustave in 

razpihovanja sovražne nastrojenosti, saj živimo v demokratični družbi s pravico do svobode govora. 

Obtožbe so neutemeljene in pravzaprav pozivajo k cenzuri predvajanja prispevkov, ki bi na kakršen 

koli način tudi kritično spregovorili o čemer koli, kar je povezano s katoliško religijo oziroma z RKC ali 

ravnanjem njenih predstavnikov. 

 

RADIO GA GA 

Žaljive vsebine 

1. J. B.: 

Odločno protestiram, da mojo RTV naročnino uporabljate za take poniževalne oddaje g. 
Hribarja kakršna je bila danes in  že nevem kolikokrat. To presega vse meje dobrega okusa saj 
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ne vem kako je to sploh dovoljeno, da se nekdo norčuje na račun nekoga in ga blati in 
ponižuje kar nekam v tri dni. Ne nem kje so meja dobrega okusa in dostojanstva.G. Hribar ni 
nikakor duhovit ampak žaljiv in njegove izpade bi bilo potrebno kaznovati, ne pa mu še za to 
plačati in to iz mojega žepa.  
Zahtevam, da se prenehajo žaljitve ljudi, ker to ni več smešno ampak kaznivo. 
Dovolj je te brezvezne zajebancije saj je vsak človek  vreden spoštovanja. 
 
 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 

Oddaja Radio Ga Ga je satirična oddaja. Zaradi satire se seveda osebno lahko kdo počuti tudi užaljen, 

vendar osebni občutki ne morejo biti merilo za sankcije, kaj šele za opredelitev kaznivega dejanja. 

Vsaj v demokratični družbi, ki pristaja na svobodo izražanja ne. Niste pa navedli nobenega primera, 

preko katerega bi pojasnili, kaj se vam je zdelo žaljivo oziroma kdo naj bi bil oblaten.  

RADIJSKA ČITALNICA 

Pohvala oddaje in kritika zaradi neumeščenosti v arhiv oddaj na spletni strani 

1. V. T.: 

Ob sobotah okrog pol osmih je na sporedu oddaja Radijska čitalnica, ki jo rada poslušam. 
Dolga je le kakšnih pet minut. Velikokrat potem preberem knjigo, ki jo opišejo in priporočijo v 
branje. 

 
Oddaji pogrešam v Arhivu oddaj. 

 
Prosim vas, da poskušate doseči, da bi tudi to oddajo lahko poslušali v vašem arhivu. 

 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev:  

Zahvaljujem se za Vaše mnenje in Vam sporočam, da se arhiviranje oddaje začne to soboto, torej  
16. 06. 2012. 
 

 

MMC 

 

Videoarhiv - uporabniku neprijazno, zahtevno in moteno delovanje 

1.  J. B.:  

 

Po dolgem času sem spet želel pogledati en posnetek včerajšnje oddaje na TV in ugotavljam, 

da je to nemogoče. Instalirati sem moral octoshape, v Mozilli to pobere 1.8 GB spomina, v IE 

1.4 GB spomina. Toliko spomina nimam (imam le 1 GB) in ugotavljam, da je stanje vsako leto 

slabše!  

Ukinili ste nam RealPlayer, s katerim se je dalo gledati, prinesli ste Flash in kot da to ni dovolj, 

zdaj moramo imeti še neke dodatne plugine in druge neumnosti. Čemu? Ne delam v državni 
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upravi, da bi si vsako leto lahko privoščil novo delovno postajo s 4 ali 8 GB spomina, zato da 

bi take potratne zadeve stekle skozi, niti nima časa teh stvari gledati med delovnim časom. 

Komu je MMC namenjen? Je namenjen javni upravi, ki se lahko s tem ubada, ali domačim 

uporabnikom, ki nimajo denarja, da bi vsi vsako leto privoščili nove aparature? Mene ne 

zanima, ali zadeva dela na iphonih in imacih in drugih droidih, to naj ima tisti, ki želi imeti in 

naj si te aplikacije instalira kamor želi in naj si vsako leto kupi nov telefon, ki bo vse to zmogel. 

Jaz tega ne rabim. 

Prosim za odgovor, kaj moram storiti, da bo stvar delovala. Po želji - verjamem, da imate čas 

- vam lahko pošljem še sliko task managerja, iz katerega se vidi, koliko spomina poberejo te 

neumnosti in zakaj toliko časa vse traja. Ali pa vrnite Real Player, ko pa sploh ne vem, zakaj 

ste ga šli ukiniti. 

Sem prebral, da ta Octoshape ni nova zadeva (čeprav nimate povsod napisano, da je to 

potrebno), pa vendar sem lahko brez tega plugina lahko gledal stare zadeve, nisem pa mogel 

gledati TV v živo. Mogoče sem pa plugin že imel, pa tega nisem vedel, vsekakor je v nedeljo 

spletna stran RTV zahtevala, da moram instalirati novo verzijo octoshape in zadeva je postala 

obupna. Sem mislil, da je kriv Internet Explorer (verzija 8), a je Mozilli Firefox zadeva bila 

podobna, slika ne teče, računalnik začne zmrzovati. 

Prilagam sliko, kako imam ob začetku predvajanja porabljenega spomina 700 MB in po 5 

minutah to naraste na 1 GB. Še nekaj sekund in je spomin narastel na 1,2 GB in zdaj sem 

moral predvajanje ugasniti, ker je vse zmrznilo in sem moral kar zapreti predvajanje. 

Saj ni POP TV nič boljši, njihove novice sem že lani nehal brati, ker moraš po 10. novici vse 

instance IE/Mozille zapreti, da se spomin sprosti in nisem edini, ki ima težave, in niso težave 

samo na WinXP, ampak na tudi Win7. Zdaj se bo treba pač navaditi še na to, da se MMC RTV 

doma ne da gledati. 

 

MMC tehnika: 

Na podlagi pripombe uporabnika smo ponovno preizkusno izvedli postopek namestitev vtičnika 

Octoshape. 

Postopek je zahteval prenos datoteke v velikosti 808 KB, izvajanje Octoshape procesov po namestitvi 

pa med 30-31 MB pomnilniškega prostora. Namestitev samega predvajalnika Flash, po specifikacijah 

proizvajalca, zahteva od 256 MB (Windows) – 640 MB (Linux) pomnilniškega prostora, kar ne sodi v 

pomnilniško zahtevne aplikacije.  

Pri preizkusu procesorske in pomnilniške porabe, ob ogledovanju s pomočjo predvajalnika flash, 

opažamo cca. 50 MB povečanje zasedenega pomnilniškega prostora, glede na porabo brez ogleda 

video vsebin. Zasedenost pomnilnika v primeru uporabe Octoshapea torej znaša 50MB 

(Flash/brskalnik zaradi ogleda videa) + 30 MB (Ocstoshape vtičnik). Na podlagi tega sklepamo, da je 

poraba 1.4/1.8 GB pomnilniškega prostora povzročena z drugimi dejavniki.  



12 
 

Testiranje smo izvajali z brskalnikom Google Chrome. Na spletu smo našli tudi informacijo, da imajo 

nekateri brskalniki, npr. FireFox, probleme zaradi obremenitev pomnilnika 

(http://support.mozilla.org/en-US/kb/firefox-uses-too-much-memory-ram).  

Sicer pa je pri ogledu arhivskih oddaj Octoshape vtičnik zahtevan samo v primeru oddaj, katerih ogled 

je geografsko omejen. Največkrat so to športne oddaje. Za vse ostale oddaje takšen vtičnik ni 

potreben. 

Rešitve podjetja Real Networks smo opustili, ker podjetje ne vzdržuje več te tehnologije (kodek, 

strežniki, …).  

Neprimerno oglaševanje - pretirana vizualna skladnost z objavami novinarskih prispevkov 

1. P. L.: 

Danes sem prvič opazil oglase na spletni strani MMC RTVSLO, za katere menim, da so 

neprimerni. Oblikovno so namreč popolnoma enaki uredniški vsebini, ki je objavljena na isti 

strani. Edino opozorilo, da gre za oglas, je podnaslov okvirčka, ki pa je - kot rečeno - 

oblikovno popolnoma enak drugim okvirčkom na strani.  

Takšno ravnanje javne radiotelevizije zagotovo ne ustreza duhu zakona in pravil o 

oglaševanju, ki poudarjajo, da morajo biti oglasne vsebine jasno označene kot take. Osebno 

celo dvomim, da je tovrstno oglaševanje skladno s črko zakona. Zadeva se mi zdi toliko bolj 

sporna, ker gre za javni medij, ki naj bi bil zgled dobre prakse. Vsakič, ko medij zabriše mejo 

med uredniško vsebino in oglasom, naredi veliko škodo svoji uredniški verodostojnosti.  

Prosim Vas, da preučite zadevo in v skladu s svojimi pristojnostmi ukrepate. 

 

Kaja Jakopič;  MMC: 

Ob uvedbi razdelka Oglasna sporočila na naši spletni strani, smo temeljito preverili vse pravno 

formalne podlage, ki določajo in omejujejo uvedbo takšnih vsebin na naš portal. Oglaševanje v 

avdiovizualnih medijskih storitvah ureja Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAVMS)  od 19. 

do 26. člena, predvsem je pomemben 19 (1) člen, ki pravi:  Avdiovizualna komercialna sporočila se 

morajo povsem jasno prepoznati kot taka. 

To smo upoštevali in rubriko Oglasna sporočila posebej ločili in posebej označili, da gre za oglasna 

sporočila. 

Še posebej smo tudi zaprosili mnenje iz naše pravne službe, katere odgovor je bil, da je potrebno 

oglase jasno ločiti  od ostale uredniške vsebine, kar smo sicer storili. 

Bolj jasno označiti in ločiti od preostale vsebine bi bilo že kar težko, čeprav razmišljamo tudi v tej 

smeri in iščemo dodatne možnosti. 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev: 



13 
 

Oglasno sporočilo je očitno povsem podobno obliki uokvirjanja in uporabi pisave pri ostalih 

prispevkih. Da oseba to ugotovi, ni potrebno posebno mnenje pravne službe. Mnenje pravne službe 

lahko le potrdi, da kljub nadpovprečnemu ujemanju podobe objave oglasa z ostalimi prispevki po 

zakonu morda ne gre za kršitev, v kolikor je oglas pač v samostojnem okvirčku in kot tak naslovljen. 

Trditev, da bi bilo bolj jasno označiti in ločiti oglasne vsebine od preostale že težko, je milo rečeno 

nenavadna, saj je preočitno, da bi bilo kvečjemu težko manj ločiti od preostale vsebine. Iskanje 

dodatne možnosti bi bilo vsekakor dobrodošlo in verjetno ne preveč naporno. 

Oddaje niso podnaslovljene 
 
1. S. L.: 
 

Oddaje na spletnem portalu niso podnaslovljene in posledično:  
 

- gluhi in naglušni nimamo nič od njih 
- tisti, ki na svojem računalniku iz različnih razlogov ne morejo uporabljati zvočnikov (ali pa 
zvok iz  
 računalnika ni čist) ne morejo spremljati navedenih oddaj .  
Vljudno prosim, da poskrbite, da se dodajo podnaslovi oddajam na spletnem portalu. 

 
Na naslednji povezavi si lahko preberete o pomenu podnaslavljanja in o tem, da je 
podnaslavljanje čisto poceni - stane manj kot 1 % stroška televizijske produkcije:  
http://www.efhoh.org/mp/db/file_library/x/IMG/30890/file/StateofsubtitlinginEU23March2
011.pdf 

 
Luka Zebec, vodja multimedijskega centra: 
 
Možnost vklopa podnapisov nameravamo še letos uvesti tudi za oddaje, dostopne prek spletnega 
arhiva. Ta je trenutno v fazi prenove, ki bo omogočila tudi to možnost.  
 

 


