
                                      Za Programski svet 
 
seja: 20. april 2010 

 
 

 
V  p  r  a  š  a  n  j  a   i  n   p  r  i  t  o  ž  b  e 

 
 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev od vodstva Radiotelevizije Slovenija v 
prihodnjem obdobju pričakuje več konstruktivnega sodelovanja, večjo intenziteto 
in sprotno, konkretno odzivnost. Na večino doslej prejetih pritožb se vodstvo 
Televizije Slovenija ni odzvalo,  zato se nekatere  pritožbe ponavljajo ali 
dopolnjujejo.  Radijski kolegi se odzivajo sprotno in zelo kooperativno. 

 
 

1. OBVEŠČANJE  javnosti o rešitvah pritožb 
 

� Zakaj pregledno ne obveščate  v lastnih  in zunanjih  medijih o odzivih  
RTV SLO na prejete pritožbe? 

 
� Odločitev o oddaji namenjeni pritožbam gledalcev in poslušalcem; 

  
                (to je -  tako rekoč brezplačna promocija našega medija) 

 
2. OGLASI: 
 

� Kaj bo vodstvo javne radiotelevizije ukrenilo zoper dolg oglasni blok  
pred oddajo Odmevi, zaradi katerega  oddaja Odmevi redno zamuja?  

    
                 Napovedi oddaje Odmevi  v časopisih in na teletekstu le redko  
                 držijo, saj jih pred  začetkom napovedane oddaje vedno doleti še  
                dolg oglaševalski blok. 

 
� Kakšne  so vaše odločitve o sprejemljivejšem, manj zgoščenem načinu 

oglaševanja, ki bo za  gledalce in poslušalce manj moteč? 
 
� Kaj boste ukrenili v zvezi z avtomobilskimi oglasi, ki se na nacionalni 

televiziji vrtijo s slogani v tujem jeziku? 
 
� Kdaj boste prenehali predvajati oglas za  Siolov portal na nacionalnem 

radiu, saj gre za vašo neposredno konkurenco? 
 

� Kdaj boste uvedli merila kakšni oglasi sodijo na nacionalni medij? 
 

Oglas Activia in »napihnjenost« je pred Odmevi  res komajda še prebavljiv. 
 

 



 
 
 3.   RTV SLO 3 : tretji, parlamentarni program  

 
� Kdaj bo vsebina tretjega programa  objavljena v tiskanih medijih tako 

kot ostala dva programa? 
 

            »Spored TVSLO3 vsak petek pošljemo na revijo Stop za teden – 
             in dopišemo: da je spored odvisen od dogajanja v DZ, saj je skorajda                        
             nemogoče predvideti, kako dolgo bo kateri trajal. Dnevno ažuriramo (ves  
             dan) spored na teletekstu str 254, prostor za spored TVSLO3 je na txx zelo  
             omejen, poleg tega pa zadnje mesece vselej ne deluje dobro in ne sprejme  
             vedno dopisanih sprememb. Določeno dogajanje, vsebino oddaj posredujemo       
             tudi osebam, ki lahko posredujejo oddaje, vsebine tudi časnikom (Brezavšček,  
             Rot, Trontelj), tudi za Prvi, drugi, dnevno pa aktualne posebnosti v programu  
             zapišemo tudi na crawl, vrstico, ki se vrti v spodnjem delu ekrana.«, je  
             odgovorila urednica Dr. Ljerka Bizilj.  

 
� Zakaj na 2. programu gledamo prenose iz parlamenta, če imamo za to 

3. parlamentarni program ?   
     Rednih, načrtovanih vsebin drugega programa pa ( brez vnaprejšnjega      
     opozorila) gledalci ne morejo spremljati. 

  
 

4.  PONOVITVE  
 

� starih  Dnevnikov 
                       Koliko časa še in sploh zakaj?  

 
(gledalci ne vidijo nobenega smisla več  v predvajanju starih dnevnikov, saj bi  z 
veseljem gledali ponovitve  kakšne novejše produkcije;  menijo, da so te stare 
dnevnike že zdavnaj plačali in da je preveč pogleda nazaj in premalo naprej)  
 
� Zakaj ni  vidnega prepoznavnega znaka na ekranu za ponovitve? 

 
 

5.   MULTIMEDIJSKI CENTER 
 

� Kdaj in kaj boste  ukrenili v izogib primitivnostim in sovražnim , 
nestrpnim komentarjem  na spletnih straneh RTV SLO?  

 
              Javna RTV s svojimi spletnimi stranmi vred  mora biti zgled strpnosti, ne pa  
              prostor za netenje in objavljanje  sovražnih,  primitivnih izjav in komentarjev. 
 
 
 
 



 
� Kakšna so dognanja v zvezi s preiskavo zapletov v MMC-ju, ki je 

prenehal delovati prav v času Olimpijskih iger, ko smo vsem 
gledalcem obljubili , da bodo program lahko spremljali tudi na naših 
spletnih straneh? 

 
� Ali že poteka posodobitev podportalov na spletnih straneh RTVSLO? 

 
 ki so  povsem neažurirani in so »mrtvo obviseli«!, kljub temu da so oddaje še 
vedno redno na sporedu. To vendarle mora biti dolžnost urednika ali voditelja.  
Taka nemarnost  je nedopustna. Današnji čas je pač tudi medijsko interaktiven in 
tukaj smo izjemno počasni, neaktualni, in profesionalno zaostali! 

 
 

6.  TELEVIZIJSKE PROGRAMSKE VRZELI 
 
Glasba: 

 
� Kdaj  boste umestili v redni televizijski  program  tudi urbane in  

žanrsko različne glasbene vsebine, ki so izginile z nacionalne 
televizije?   

 
(Zakaj mora biti narodnozabavna oddaja vedno »opremljena« še z nizkim humorjem, 
namigovanjem na seks in pogrošne dialoge? Kot da sama nima kaj povedati?! S tem 
se tudi njena glasbena  vrednost zmanjšuje in v slabem konceptu izniči.) 

 
 

� Zakaj nacionalna televizija , edina verodostojna, ne vzpodbuja k 
produkciji kakovostnih videospotov, ki jih zdaj nikjer niti predvajati 
ne more? 

 
� Kje so  kakovostni glasbeni programi za generacijo X, ki bo šele 

postala naš gledalec? 
 
 

7. ODDAJE O KULTURI  
 
  

� Ali bi  se lahko vsaj držali (že tako pozne)  ure  ob 23h  in morda 
razmislili  vsaj o primernejšem terminu ponovitev oddaj o kulturi. 
Predvsem pa naj imajo  oddaje o kulturi možnost vsaj približno 
enakovredne promocije  v napovednikih kot  tiste oddaje , ki ciljajo 
najširše. 

 
� Se bo kdo odzval  na pismi  Uredništva za kulturo urednic Darje 

Korez Korenčan in  Marjane Ravnjak? 
      



 
 

8.   TELETEKST 
 

� Ste kaj ukrenili v zvezi z ažuriranjem informacij o naših oddajah na  
                        teletekstu? 
 
               Sobotno popoldne: 
 
               Na TTX za stran 620 vsak teden najkasneje do četrtka redaktorica  
               Maruša Prelesnik pošlje Tanji Kozorog recepte za tekočo oddajo Z  
               Damijanom. Večkrat se je zgodilo, da receptov niso objavili na dan oddaje,ko  
               TTX stran tudi objavimo v oddaji. Zato smo deležni jeznih klicev in pošte  
               naših gledalcev  in  seveda - upravičeno.     
                 
               Tu je še mnogo pritožb. Zgoraj napisan je le en primer. V času  OI je bila  
               popolna zmeda, ogorčenost gledalcev, saj gre vendarle za naš medij, ki je  
               napovedoval  na teletekstu povsem napačne ure in podatke tekem. 
               Ampak, to je vendarle naša izkaznica! 
 

� Kakšna je odločitev v zvezi z označevanjem oddaj na teletekstu, ki so 
zakodirane? 

 
 
          9.   FINANCIRANJE PROGRAMA 
 

� V kakšnem primeru (utemeljeni razlogi) se dodatno financira 
program, ki ga ni bilo v letnem programsko produkcijskem načrtu, ki 
ga je sprejel Programski svet in iz katerih sredstev? 

 
� V kolikšni meri Programski svet nadzira realizacijo programa, ki ga je 

sprejel? 
 

10.     (NE)VERODOSTOJNO POROČANJE in vodenje oddaj 
 

              Na to temo je bilo največ vročih telefonov, diskusij in pritožb. 
 

       Ne le medijski, ampak tudi obče slovenski , najbolj neporavnani »konflikt«  
       znotraj naše novejše politične zgodovine, kjer je »počepnila« tako potrebna  
       sloga naroda, na katero je  že davno pogosto opozarjal Dr. Trstenjak, odmeva  
       seveda tudi v naših programih in njihovi refleksiji. Dejstvo je , da smo kljub    
       ideološkemu  navskrižju obstali kot narod.  Zato moramo biti ne le  
       profesionalno previdni, ampak globoko osveščeni, informirani in dobri  
       poznavalci in poročevalci , ko zapisujemo zgodovino zanamcem, saj sta  
       nacionalna radio in televizija še vedno najmočnejši medij. 
  

               



              
              Radiotelevizija Slovenija nikakor ne sme spodbujati novih nesporazumov in       
              nestrpnosti, zagotovo pa ima dolžnost opozarjati na vsa zamolčana  
              dejstva,  ki jim je pot odprla šele demokracija. To pa ne pomeni, da je treba v  
              nedogled  netiti nove spore ali zgolj enostransko poročati.  
 
              Pritožbe  nekateri novinarji zaznavajo kot vdor v integriteto in  neodvisnost  
              novinarjev. Pravijo, da jih zavezuje tudi pogodba, da ne smejo in ne morejo  
              dovoliti, da bi jih nadzoroval nek posameznik, organ, skupina, svet , ki se  
              pritožuje.  To je zelo izmuzljiv in dvorezen odgovor. O dogodkih,  
              povezanih z  novejšo politično zgodovino, je nujno poročati z visoko mero  
              občutljivosti, verodostojnosti in nepristranskosti in če temu ni tako,  
              dobronamerno prisluhniti tudi kritiki. 
 
              Javni servis mora zagovarjati in povnanjati pluralizem mnenj. 
              Zato je  presoja o pretanjenem posluhu za verodostojnost in  
              komplementarnost  stališč  do naših programov  tudi nadvse pomembna  
              vaša odgovornost,  spoštovani svetnice in svetniki.  
 
 
             Na več vprašanj in pritožb bomo znali odgovoriti, večji bomo in bolj  
             zaupanja vredni. 
 
 
            Hvala vam, 
 
            Miša Molk 
 
            Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev  RTV SLO 
 
 

 
 
 

 
 


