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Transparentno in odgovorno 

 

Prvo leto, odkar je RTV SLO imenovala varuhinjo pravic gledalcev in poslušalcev, 
se je z marsikaterim (ne)odzivom vodstva izkazalo sicer kot nujna, a kisla in 
neprijetna zgodba. Bičali so me tako gledalci in poslušalci kot tudi vodstvo RTV 
SLO. Televizija še naprej ostaja najmočnejši medij, tudi nacionalna televizija, 
čeprav se prav na informativnem programu zavoda gledanost nikakor ne izkazuje 
kot prednostna in najbolj gledana. In na področju razvedrila je v tekmi s 
komercialnimi tv mrežami čutiti doslej največji žanrski in vsebinski zdrs. 

Thomas Jefferson je  podčrtal pomembnost medijev, takrat predvsem časopisov, 
ko je izjavil,  da bi se med izbiro, ali vlada brez časopisov ali časopisi brez vlade, 
raje odločil za slednje. To je danes, ko v Združenih državah Amerike novice 
pobira z interneta  že 40% Američanov, vredno razmisleka tudi v Evropi.   
V čem lahko javni servis prednjači, kaj je njegova odlika in kako jo vzpodbujati in 
negovati? 
 
Na mojo pobudo se je zgodil prvi pogovor varuhov javnih radijskih in 
televizijskih servisov pod okriljem EBU v Ženevi. 
 
Zapiski sestanka EBU v Ženevi 18. 6. 2009 
 

Pogovarjali  smo se o tem, kakšne so razlike med varuhi javnega servisa, njihove 
dolžnosti in odgovornosti, v kakšnem okolju delujemo, koliko in na kakšen način 
se javno oglašamo, katere so največkrat omenjene pritožbe. 

Največ varuhov sproti objavlja  kolumne s pritožbami in njihovimi obravnavami 
na spletnih straneh. Vsi imajo možnost, da jasno in povsem neodvisno izrazijo 
svoje mnenje v kolumnah, radijskih in televizijskih oddajah , kamor povabijo 
tako gledalce in poslušalce kot odgovorne za posamične pritožbe. 

Povzemam povzetke poročil varuhov, udeležencev našega srečanja: 
 

Švedska : zelo pomemben je pravni okvir (pravilnik o delu varuha in statut, 
znotraj katerega varuh deluje; kjer morajo biti zapisane tudi dolžnosti 
odgovornih, da se sproti odzivajo na pritožbe in sankcije, če temu ni tako. 

(opomba: z generalnim direktorjem se nihče ne želi srečati, kajti tja je poklican  
zgolj zaradi prekrška, kar pomeni, da sledi prvo opozorilo in kasneje ostra 
sankcija) 

»Šefa ni dobro prignati do tega, da ukrepa negativno, s sankcijami. Potrebno je 
spoznavati gledalca!«, je še pripomnil. 

Švedski varuh javnega servisa pomenljivo izreče: » Če boš kot varuh 
na ekranu bolj popularen kot novinarji, bodo ljudje tako na tvoji 



strani kot na strani programa, ki ga kritizirajo! Če bi odstavili varuha, 
bi se javnost mnogo glasneje pritožila kot čez katerikoli program!« 

Na teden ima na voljo 10 do 15 minut  televizijskega programa. 

Estonski varuh Tarmu Tammerk je poudaril, da se pogosto nanj obračajo mlajši 

novinarji z vprašanjem, kaj je še etično in kaj ne, vendar varuh ni nikdar vpet v 

program, ki šele nastaja. Vedno se odzove šele po tem. Pove sicer svoje mnenje. Nikdar 

pa ničesar ne odloči.. Pripomnil je, »če moja funkcija in njena vloga ne bi bili zapisani v 

statutu in zakonu o medijih , me zaradi recesije verjetno ne bi bilo več.«  
Vsak tretji petek ima  1 uro radijskega programa. 

Posredujem del njegovega govora zgolj kot ponazoritev dela varuha: 
»Funkcija varuha je predvidena v zakonu o javni RTV iz leta 2007. 

Nastop varuha je bil precej neopazen, saj je bila takrat večina pozornosti 
usmerjena v združitev estonske televizije in radia v novo organizacijo ERR. 
Predlog za ustanovitev funkcije varuha je bil podan s strani strokovnjakov na 
področju RTV in je dobil tudi navzkrižno podporo strank v parlamentu. Mandat 
varuha ni določen oziroma ni  časovno omejen. 

Varuh je pri svojem delu neodvisen od vodstva ERR, dvakrat letno predloži svetu 
poročilo o svojem delu, ni pa podrejen izvršnemu odboru. 

Izvršni odbor ERR ga ne more odpustiti. Plača varuha je določena s strani vodstva 
ERR, s katerim se varuh lahko pogaja o višini plače.  

Mandat: 
Varuh spremlja novinarsko etiko na ERR, nepristranskost v programih ERR in 
odgovarja na pritožbe. Varuh je tisti, ki vodstvu in svetu ERR predlaga, kaj bi se 
dalo izboljšati, kako dvigniti spoštovanje etičnih meril v novinarskih prispevkih 
in kako odpraviti pristransko ali enostransko podajanje vsebin. 

Predloge varuha naj bi jemali kot priporočila vodstvu ERR. Toda v primeru, da 
vodstvo ERR ne upošteva priporočil varuha, mu mora svojo odločitev pisno 
utemeljiti. 

Varuhova opažanja so lahko namenjena le interni rabi (in objavljena na 
intranetnih straneh ERR) ; z njimi so seznanjena uredništva in vodstvo ERR. 
Nekatera varuhova opažanja, ki se nanašajo na tehtnejša vprašanja, pa varuh 
javno objavi v svoji kolumni na spletni strani ERR. 

Če gre za številne pritožbe o posamezni oddaji ali prispevku,  izda sporočilo za 
tisk in v njem objavi svoje mnenje oziroma pojasnilo. 

Varuh ima na radiu mesečno enourno oddajo z naslovom Meediatund (Medijska 
ura).  Del oddaje vsebuje pregled glavnih tem in pritožb prispelih v minulem 
mesecu. Druga polovica oddaje pa je posvečena medijskim temam in novinarski 
etiki. Za jesen 2009 načrtujejo redni tedenski TV prispevek.  

Varuh tudi individualno svetuje novinarjem in urednikom, pa tudi članom vodstva.  
Aktivno prispeva k notranjemu izobraževanju kadrov, opozarja na zadeve, ki se 



nanašajo na novinarsko etiko. Aktivno sodeluje tudi v javnih debatah in raznih 
konferencah. 

Izzivi, ki jih je izpostavil  varuh EER Tarmu Tammerk: 
 

� Kako reagirati na prošnje novinarjev za nasvet pred objavo oddaje? 
�  Kako ravnati z zaposlenimi, ki neradi sprejemajo kritiko (znani poročevalci, 

starejši odgovorni uredniki, zlasti televizijski)? 
� Premagovanje odpora oz. nasprotovanja nekaterih uredništev, ki jim 

dejstvo, da imajo ostrega kritika v lastnih vrstah ni ravno ljubo. 
�  Pridobivanje zaupanja javnosti, da je varuh res neodvisen in da deluje v 

interesu javnosti ne po navodilih ali v interesu RTV hiše 
� Boj za lastno podobo in kredibilnost varuha, kot politično neopredeljenega 

(zlasti kadar izreka kritiko zaradi slabih novinarskih prispevkov o politični 
opoziciji, so nekateri novinarji in politiki prepričani, da varuh ravna v 
interesu določene politične opcije). 

� Kako povečati moč varuhove »mehke roke« oziroma njegov vpliv? 
�  Pomanjkanje strokovnjakov, s katerimi se varuh lahko posvetuje o 

težavnih in zapletenih primerih. 
�  Koliko naj varuh sodeluje pri pisanju notranjega hišnega etičnega kodeksa 

in pravil? 
 

Prednosti estonskega modela varuha pravic gledalcev in poslušalcev: 
 

� Neodvisnost od vodstva (po zakonu in v praksi); odprt mandat, neodvisnost 
od sveta RTV (v prvem letu in pol od ustanovitve funkcije varuha so vedno 
pritrdili mnenju in ravnanju varuha). 

� Relativno dobra izpostavljenost v javnosti (na začetku je bilo v hiši nekaj 
nasprotovanj in dvomov glede varuhove mesečne enourne radijske oddaje). 
Posledično je ERR dobila sloves hiše, ki si prizadeva za dvig standardov in 
za splošno izboljšanje kakovosti svojih programov (uživa sloves kredibilne 
hiše vse od ponovne osamosvojitve 1992). Zahvaljujoč ustanovitvi funkcije 
varuha  si je ERR prislužila pohvalo, češ , da postavlja nove standarde v 
svetu medijev. Tudi drugi mediji se obračajo na varuha ERR in želijo 
njegovo mnenje o vprašanjih novinarske etike.  

 
Varuh danske javne televizije in radija  (DR) Jacob Mollerup je omenil, 
da se iz leta v leto ponavljajo iste pritožbe in da ne smem obupati, kajti nekatere 
pa so vredne obravnave in jih javni servis za lasten vpogled in ravnanje nujno 
potrebuje. 

»Danes, ko je vedno več podpovprečnega novinarstva, je tem večja dolžnost 
novinarjev javnega servisa, da poročajo vsestransko, poglobljeno in da izvedo več 
kot na drugih komercialnih medijih. Prav v tem je edina prednost nacionalnih 
televizij znotraj informativnega programa. Da poišče in posreduje novice čimbolj 
argumentirano, poglobljeno in tudi slikovno  dopisniško pestro, ne pa da se 



ukloni trendu neprimernih, žaljivih nastopov, ki se zaradi bitke za gledalce širijo 
kot virus«. 

Danish Broadcasting Corporation (DR) je danski ekvivalent BBC-ja.  

Je javna RTV organizacija, ki se financira z naročnino, ki jo plačujejo vsa 
gospodinjstva. DR ima približno 3000 zaposlenih in je vodilni akter na danskem 
medijskem tržišču televizijskih, radijskih, internetnih in podobnih ponudnikov. 
Devet od desetih Dancev dnevno spremlja vsaj enega od programov DR.  
Programske vsebine in etična merila DR so nenehno na očeh javnosti in predmet 
javnih diskusij. Pritožbe označijo zgolj z inicialkami; enako tudi CBC/Radio 
Canada. 
 
V ponazoritev primer obravnavane pritožbe: 
 

 » V nekaterih primerih je razumljivo, da moram pokazati tudi določeno mero 
previdnosti, a če ocenim, da bi bilo dobro povzdigniti glas, to tudi storim«.  
 
Prikrito sponzorstvo – in kako ga narediti transparentnega! 
 
Leta 2007 in 2008 je DR1 predvajala niz oddaj z naslovom: Okusite Dansko. 
V njih je znan in priljubljen kuhar potoval po deželi in priporočal kakovostne jedi 
in pijače. Deset oddaj je nastalo v produkciji zasebne produkcijske hiše in v 
oddajah niso omenjali nobenega sponzorstva.  
»Ko sem o tem povprašal urednika DR, ki je naročil omenjeno produkcijo na 
ključ, sem dobil odgovor, da gre za nesponzoriran program. Ko sem malo raziskal 
zadevo, sem ugotovil, da gre za nepošteno opisovanje dejstev. Produkcijska hiša je 
bila v bistvu krepko sponzorirana s strani proizvajalcev hrane, potovalnih agencij 
in vodilnih pridelovalcev piva in žganja. 
 
A DR je še vedno zanikala, da bi bilo tu kar koli spornega. Program je kupila na 
ključ pod običajnimi pogoji in producenti serije so DR zagotovili, da so bile vse 
avtorske in uredniške odločitve sprejete neodvisno in da so temeljile izključno za 
zdravi in osebni presoji ustvarjalcev. 
 
Primer sem prijavil svetu DR.  
 
Plasiranje izdelkov je vseprisotno! Mar je prizadevanje za zagotavljanje 
transparentnosti vnaprej izgubljena bitka? In drugič: Kako daleč naj se spustim 
(kot ombudsman), če mojih ugotovitev ne spoštujejo oz. jih nočejo upoštevati?  
V konkretnem primeru sem o zadevi napisal mnenje in poročilo in ga javno 
objavil. Nekajkrat sem se o tem primeru kritično izrekel tudi v različnih javnih 
razpravah. 
 
Taka zgodba je za javni servis izgubljena. Če ne takoj, pa čez nekaj let. Delati na 
nacionalni televiziji in istočasno še prikrito komercialno prodajati svoje prispevke 
ali goste! To so javni servisi kar se da hitro prepoznali, če so to počeli 
posamezniki,  še vedno pa  to isto počnejo zaposleni v marketingu  in v programih 
preko naročil vodstva.« 



 
 
Urednik za gledalce in poslušalce pri danski radiodifuzni korporaciji 
je nanizal  različne modele varuhov pravic gledalcev in poslušalcev 
 
Zgodovina – modeli ombudsmanov 
Tradicija imenovanja ombudsmanov v okviru medijskih hiš izvira z Japonske in 
ZDA. Predvsem ameriški model je utrl pot podobnim iniciativam drugod po 
svetu. Omembe vreden je tudi francoski model “mediatorja”. Mnogi so se 
zgledovali po vzoru Washington Posta, pri katerem so funkcijo ombudsmana 
ustanovili že leta 1970.  Ombudsman te časopisne hiše je bil popolnoma neodvisen 
od urednikov, bil je glasnik bralcev, zadolžen za njihove pripombe in pritožbe, ki 
je zagotavljal, da so bile napake oz. netočnosti v člankih popravljene oz. 
preklicane. Poleg tega je imel ombudsman v časopisu svojo kolumno o 
časopisnem novinarstvu, v kateri je obravnaval zlasti teme, kot so kredibilnost oz. 
verodostojnost, poštenost, žalitve, točnost oz. resničnost informacij ipd. 
  
Omenjena funkcija neodvisnega notranjega kritika, ocenjevalca oziroma izrecnega 
glasnika (varuha) bralcev, je danes že uveljavljena  praksa pri številnih časopisnih 
hišah po svetu. Odstotek časopisnih hiš, ki so uvedle to prakso, je sicer še vedno 
relativno nizek, vendar so med njimi najboljše oziroma najuglednejše časopisne 
hiše – med njimi najdemo imena kot so Washington Post, New York Times, Le 
Monde in The Guardian.  
 
Kasneje so se za uvedbo te funkcije odločile tudi mnoge medijske hiše, ki imajo 
status javne organizacije oziroma javnega zavoda – denimo avstralska AMC, 
kanadski CBC ter PNR in PBS (obe ZDA). Zdaj je varuhov nacionalnih RTV 
servisov vedno več. 
 
Vendar velja poudariti, da je zgornji model, ki so ga po vzoru Washington Posta 
vpeljale številne časopisne hiše, med javnimi RTV servisi precej manj  
uveljavljen. Za to je kar nekaj razlogov. Prvič, tiskano izdajo nekega časopisa je 
vsak dan relativno lahko prebrati od začetka do konca. Povprečno vzame to 
varuhu oz. uredniku le uro do dve na dan. V časopisu je ponavadi tudi na voljo 
stalen prostor oz. rubrika, kjer so dnevno objavljeni popravki ali pojasnila. Poleg 
tega  ima na voljo še tedensko ali štirinajstdnevno kolumno, v kateri varuh ali 
urednik oziroma kakor koli ga pač v različnih hišah imenujejo, obravnava teme s 
svojega področja . 
 
V RTV hišah pa ta vloga varuha ali zastopnika gledalcev in poslušalcev ni tako 
jasna. Najprej zato, ker gre za relativno novo funkcijo, ki se šele vpeljuje oziroma 
je še v zgodnji fazi. Poleg tega se tu soočamo kar z nekaj praktičnimi težavami. 
Vzemimo za primer situacijo na Danski RTV, ki istočasno oddaja na številnih 
kanalih . Imamo dva klasična TV kanala, konec leta, ko bomo prešli na digitalni 
sistem oddajanja, bomo imeli še štiri nove kanale. Radio ima štiri  FM kanale in 16 
digitalnih, oba medija, radio in TV, pa predvajata vsebine po večjem številu 
kanalov tudi preko spleta (internet).  



 
 
Ob tako velikem številu kanalov in informativnih programov je seveda 
popolnoma nemogoče, da bi ena oseba spremljala prav vse. Poleg tega so kanali 
namenjeni zelo različnim ciljnim skupinam gledalcev in poslušalcev, pa tudi na 
istem kanalu so ob različnih urah dneva programi namenjeni različnim ciljnim 
skupinam. Z drugimi besedami, funkcija varuha je tako mnogo kompleksnejša oz. 
zahtevnejša, kot pa,  če ta skrbi zgolj za eno jasno opredeljeno tiskano izdajo na 
dan. Poleg tega se varuh sooča s svojevrstnim izzivom, kako v veliki RTV hiši 
ustrezno plasirati  mnenja in stališča gledalcev in poslušalcev, da bodo imela tudi 
kak učinek. 
 
Afera utrla pot 
Leta 2003 se je na Danskem zgodila odmevna medijska afera. Začela se je s 
člankom, ki ga je objavilo nekaj časopisov in sicer o oddaji, ki jo je naredila 
Danska RTV o manjših zasebnih vrtcih,  ki jih vodijo ženske brez vsake ustrezne 
strokovne izobrazbe. V oddaji je tudi prizor, v katerem ena od teh žensk otroka 
oklofuta. A težava je v tem, da se je s tem prizorom na veliko manipuliralo. 
Pravzaprav je šlo za zmontiran prizor. Urednik/montažer je bil sprva mnenja, da 
tako prirejen prizor ni nič posebnega oz. ne predstavlja kakega večjega problema. 
Dejansko je verjel, da je ta ženska tudi kdaj prej že večkrat oklofutala kakega 
otroka. Vodstvo hiše se je odzvalo sicer prepozno, a je končno vendarle priznalo, 
da za tako manipulacijo ni nobenega opravičila. Nazadnje se je v tisto zakotno 
vasico odpeljal sam generalni direktor in se ženski osebno opravičil. 
A zadeva kljub vsemu ni utonila v pozabo. Zlasti radi so jo citirali kritiki danske 
RTV hiše in upravna zbornica je sklenila, da je v tej smeri treba nekaj ukreniti. 
Zahtevala je pobude in predloge, kako prepričati javnost, da se ta organizacija 
trudi spoštovati visoka etična merila. 
Skratka, dansko RTV so hoteli narediti bolj odzivno. 
 
Eden od sadov razpravljanja o tem, kako izboljšati podobo hiše in doseči njeno 
večjo kredibilnost v javnosti, je bila odločitev, da ustanovijo novo delovno mesto 
oz. funkcijo t.i. »urednika odnosov« z gledalci in poslušalci. Vzporedno s tem so 
sklenili vpeljati tudi nov uredniški sistem obravnavanja pritožb. Razlog, da tega 
novega urednika niso imenovali za varuha oz. »ombudsmana« je preprost in čisto 
pravne narave. Na danskem je namreč z zakonom določeno, da naziv ombudsman 
uradno pripada le varuhu, ki ga ima parlament in varuhu potrošnikov in ga zato 
smeta uporabljati le ti dve osebi. 
 
Urednik za odnose s poslušalci in gledalci - danski model 
 
Novemu uredniku so zaupali pet nalog: 
 
- ureja in vodi novi pritožbeni sistem – na vsako pritožbo mora najprej odgovoriti 
urednik, ki pokriva omenjeno področje oziroma odgovorno uredništvo znotraj 
RTV hiše. Novost je obvezno pravno napotilo, ki so ga uredniki in uredništva 
dolžni zapisati pod svoj odgovor pritožbenikom, v katerem gledalca oz. poslušalca 



napotijo na »varuha« oz. urednika za odnose z javnostmi, če s prejetim odgovorom 
na svojo pritožbo, oziroma podano obrazložitvijo niso zadovoljni. 
 
- izboljšati oziroma dvigniti etična merila na višjo raven 
- svetovati zaposlenim, kakšna etična merila so dolžni spoštovati v programih, ki  
  jih ustvarjajo – še zlasti novo zaposlenim 
- na splošno izboljšati odzivnost – z drugimi besedami – ustvariti boljši sistem  
  odzivanja na mnenja in pritožbe poslušalcev in gledalcev 
- vključevati se v interne in javne razprave o etiki in biti opazen zastopnik  
  gledalcev in poslušalcev. 
 
»Prvih nekaj let je bilo kar težavnih. Leta 2004, ko sem prevzel to funkcijo, je 
večina članov vodstvenih delavcev (članov uprave) v bistvu nasprotovala ideji, da 
bi imela hiša neodvisnega urednika za odnose z gledalci in s poslušalci. 
 
Nasprotovanja in razpravljanja o tem, kaj in kako zastaviti, so potekala v več 
oblikah, a nazadnje smo le našli skupni jezik, predvsem zato, ker si nihče ni želel 
spopada z vrhovnim upravnim odborom. 
 
A ko sem se začel udeleževati javnih razprav, je moje pojavljanje v javnosti pri 
vodstvu hiše naletelo na precejšnje nasprotovanje. Eden izmed vodilnih ljudi v 
hiši mi je skušal celo preprečiti, da bi o nekaterih zadevah pisal v svoji kolumni – 
vendar nisem popustil. Nazadnje mi je le uspelo vzpostaviti soliden in v praksi 
lepo delujoč delovni odnos z generalnim direktorjem. Svojo funkcijo opravljam že 
štiri leta in pol in v tem času se je kar nekaj reči temeljito spremenilo, kljub temu, 
da sem ob nastopu doživel precej odklonilen ali pa zadržan sprejem. 
 
Sistem obravnavanja pritožb smo vzpostavili in lepo deluje in doslej je generalni 
direktor pritrdil večini mojih ugotovitev. Določili smo nova etična merila in to v 
tesnem sodelovanju s ključnimi osebami iz cele hiše. Zasledil sem kar nekaj 
resnih napak pri obravnavanju pisem poslušalcev in gledalcev, ki smo jih 
prejemali po elektronski poti in dosledno sem si prizadeval, da bi tovrstne napake 
v sistemu odpravili.  
 
Vsako leto sem neposredno komuniciral s tisoči gledalcev in poslušalcev, vodil 
sem vrsto tečajev o programski etiki in se udeleževal razprav znotraj hiše in tudi v 
javnosti, med drugim tudi strokovnih okroglih miz, na katerih sem tudi kritiziral 
lastno hišo (DR). To je vzbudilo precej pozornosti tudi pri časopisih in drugih 
medijih. Vendar danes nihče več ne dvomi v to, da imam pravico kritizirati dansko 
RTV in njeno vodstvo, če presodim, da kaj ni v redu. 
 
Dvakrat letno poročam vodstvu in upravnemu odboru o dialogu z gledalci in 
poslušalci DR in naredim povzetek vseh prejetih pritožb ter opišem in ocenim, 
kako se je nanje odzvala DR in kaj smo se iz tega naučili. 
Funkcija »urednika za odnose z gledalci in poslušalci« se je v teh nekaj letih 
precej okrepila. 
Lani so v parlamentu revidirali zakone, ki se nanašajo na dansko RTV. Poleg 
nekaterih drugih sprememb je parlament odločil, da mora biti funkcija varuha oz. 



»urednika za odnose z gledalci in poslušalci« omenjena v zakonu. Večina v 
parlamentu se je izrekla za to, da bi morala biti funkcija  »urednika za odnose z 
gledalci in poslušalci« na danski RTV po zakonu obvezna, saj se je izkazalo, da 
omogoča učinkovit sistem samonadzora.  
 
Moja pogodba se je lani iztekla in svet DR je odločil, da mi jo podaljšajo še za tri 
leta.  
Pri vsakodnevnem delu se osredotočam na kritične pripombe in na pritožbe. 
Spremljam razvoj zadev oziroma odzive na kritike in povprečno enkrat mesečno, 
po potrebi pa tudi večkrat poročam generalnemu direktorju o svojih opažanjih. 
Dvakrat letno napišem poročilo o zadevah, ki jih pokrivam in ga predstavim tudi 
svetu DR. Med drugim v njem opišem prejete pritožbe in kritike. Ena od 
poglavitnih zadev se že nekaj časa nanaša na posledice, do katerih prihaja zaradi 
zmanjšanja proračuna oziroma vedno bolj omejenih sredstev, glavnino pa letos 
predstavljajo tehnične zadeve.  
Prihaja do težav pri neposrednem pretakanju vsebin (live streaming), videu na 
zahtevo, podcastingu (prenašanju audio in video datotek z interneta na zahtevo), 
uporabniki pa se pritožujejo tudi zaradi slabše slišnosti govorjenih besedil). 
Pritožbe na vsebino se nanašajo predvsem na pristranskost v informativnih 
prispevkih, dogaja pa se tudi, da se veliko ljudi pritožuje nad eno in isto oddajo, 
vendar s povsem različnih zornih kotov in njihova mnenja o isti oddaji so 
diametralno nasprotna.  
  
Težave, ki jih moramo rešiti 
Pomanjkljivosti: 
Ljudje na splošno niso dovolj seznanjeni z možnostjo naslavljanja pritožb name. 
Imam svoje strani na spletnem portalu DR in enkrat mesečno sodelujem v 
radijskem programu. 
Časopisi zelo redno pišejo o mojem delu in ugotovitvah, precejšnja 
pomanjkljivost pa je, da se zelo redko pojavljam na televiziji. 
Naslednja težava je razpršenost odgovorov poslušalcem in gledalcem s strani 
različnih urednikov oz. uredništev v hiši, ki niso zbrani na enem mestu, saj 
nimamo nekega enotnega informacijskega sistema, ki bi jih registriral, zato je 
zame še vedno težko spremljati vse pritožbe in odzive nanje ter zagotavljati, da 
sistem res deluje. 
 
Dialog – na splošno 
Neposredni dialog med dansko RTV in njenimi poslušalci oziroma gledalci 
zajema približno 85.000 elektronskih sporočil in telefonskih klicev posebni 
programski službi, ki odgovarja na vprašanja o vsebini programov in sprejema 
pritožbe gledalcev in poslušalcev itd. Pri večini elektronskih sporočil in 
telefonskih klicev gre za vprašanja o programih in sporedih ipd. Približno 10 
odstotkov sporočil pa predstavljajo kritike in uradne pritožbe. 
 
Veliko odzivov dobimo tudi v raznih javnih razpravah in okroglih mizah ter na 
srečanjih s predstavniki organizacij gledalcev in poslušalcev po vsej državi in 
seveda v raznih specializiranih forumih, ki smo jih ustanovili v vseh regijah. So 
tudi druge oblike in možnosti kontaktov in dialoga, recimo razne debate na 



internetnih straneh, t.i. spletni dnevniki oziroma blogi ipd. Spletna stran ima več 
kot milijon posamičnih obiskov oziroma vstopov na teden. 
 
Obnovljena tradicija popravkov? 
Določene pritožbe, ki se nanašajo na vesti oziroma prispevke v informativnih 
oddajah pogosto odpirajo vprašanje objave popravkov oziroma pojasnil. 
 
V svoji novi funkciji sem spoznal, kako različni časopisi in RTV hiše gledajo na 
popravke in pojasnila. Časopisi – vsaj tisti boljši – se trudijo, da bi nepravilnosti 
popravili čim prej. Saj ni noben problem objaviti nekaj vrstic v kratki kolumni, ki 
izide naslednji dan. Prav tako ni konec sveta, če bralcu, ki se pritožuje, omogočiš 
objavo njegovega mnenja v pismih bralcev.  
Na radiu in televizije pa je odnos do tega še vedno zelo drugačen. 
Za veliko urednikov je še vedno velik problem objava popravka recimo v 
poročilih ob 9. uri in to utemeljujejo z vsemi mogočimi argumenti. Da bi taka 
objava lahko zmedla gledalce. Da mogoče mnogi med njimi niso niti videli ali 
opazili napake v prejšnjem prispevku.  In da je težko objaviti popravek v enakem 
kontekstu, ker je zgodba zapletena. In tako naprej. 
Taki argumenti so zelo problematični. Vse prepogosto gre zgolj za to, da se želijo 
uredniki na vsak način izogniti temu, da bi priznali napako.  
Sam se s popravki in pojasnili ukvarjam na internetni strani, na kateri pokrivam 
vse oblike oddajanja, podajanja ali pretakanja vsebin oziroma kakor koli pač to 
zdaj imenujemo. 
Rad bi se zgledoval po uglednejših časopisih, ki izhajajo v angleškem jeziku, a 
vedno le ne gre brez težav. Še vedno je včasih težko najti primeren način, prostor 
ali kontekst za popravek oziroma pojasnilo. Vendar bi to le lahko bil koristen in 
dober način dvigovanja splošnih meril  zahvaljujoč vse večji integraciji različnih 
medijev. 
 
Transparentno in odgovorno? 
Do neke mere so pomikamo iz kulture predvajanja oziroma podajanja vsebin v 
kulturo medsebojnega dialoga, kar je zanimivo  in obenem zahtevno. Zlasti, ker 
imajo poslušalci in gledalci danes najrazličnejše možnosti, da pridejo do besede in 
na tak ali drugačen način javno povedo svoje mnenje. Včasih se moj elektronski 
poštni predal čez noč napolni s stotinami elektronskih sporočil. Ob takih dneh se 
mi včasih stoži po starih časih, ko so bile RTV hiše še trdnjave in so same odločale 
kaj  in kdaj bodo predvajale. Dandanes to ni več mogoče. Vstopili smo v obdobje 
zelo intenzivnega dialoga na vseh mogočih novih platformah. Ker je DR javna 
RTV hiša, se o njenih programih po 24 ur na dan odvijajo intenzivne debate na 
stotinah vseh mogočih spletnih strani in v tisočih blogih. Včasih se človeku zdi, da 
je to tako obsežno področje, da ga je težko če ne celo nemogoče obvladovati. 
Po svoje to drži. Vendar se nimamo kam skriti in nobene poti nimamo na voljo, da 
bi se še lahko izogibali odprti diskusiji o vseh zadevah, ki so tako ali drugače v 
interesu javnosti in v njen odmevajo. 
Zato očitno nimamo nobene druge možnosti, kot da ravnamo transparentno in 
odgovorno«. 
 
 



V vseh  teh pogovorih je bilo podčrtano, da varuh mora delovati neodvisno, brez 
pritiskov tistih, ki so ga nastavili, nikakor pa ne sme biti pravni svetovalec ali 
piarovec. In nadalje, varuh ne poroča urednikom, ampak jim pritožbe le posreduje 
ter zahteva njihova pojasnila, ki jih pošlje gledalcem in poslušalcem, če se tako 
odloči. Kadar se z mnenjem, ki ga je prejel, ne strinja, oblikuje svoje stališče in ga 
izmenja z gledalcem, oziroma  s poslušalcem. Varuhi ne odgovorijo na vsa 
vprašanja,  ampak tista, premalo konkretna , naslovijo na službo za stike z 
javnostmi. 

Poudarki razprave: 
Š i b k o s t i :  na splošno gledalci in poslušalci niso dovolj obveščeni o svojih 
pravicah, če se varuh z njihovimi pritožbami ne oglaša v lastnem mediju;  

Največ težav je s profesionalnimi standardi in transparentnostjo 
poslovanja. 
P r e d n o s t i :  Razjasnitev problemov mora biti takojšnja in jasna; tako 
uporabniki dobijo občutek pripadnosti in občutek da jih nismo preslišali.  

Zato, če je le možno , uredniki in novinarji sproti v programu odpravljajo napake, 
netočnosti in strokovne zdrse. 

 

N a č i n    i m e n o v a n j a   v a r u h a : 

Obstajajo različni načini za izbor varuha. Največ jih temelji na zakonu o javnem 
servisu, kjer so eksplicitno zapisane njegove dolžnosti in pravice. 

V Franciji imajo mediatorje 
Marie-Laure Augry ( France 3): 
 

»Vloga varuhinje je v evoluciji javnega servisa, ki potrebuje nov samovpogled 
glede na poplavo komercialnih tv mrež in recesijo nujna. Tudi občinstvo je treba 
vzgojiti, navaditi na to, da ima pravico do mnenja in odziva. V Franciji se zaradi 
malenkosti ne pritožujejo več. Je pa bilo  največ težav z novinarji v informativnem 
programu, ki imajo največji »ego« in si kritiko težko dopustijo«, pravi. »Bilo je 
veliko boja med novinarji in občinstvom in z moje strani veliko diplomacije. Ko 
so novinarji dojeli, da lahko  napako tudi priznajo in jo razložijo in da so bili 
gledalci potem manj gnevni, so se začeli pozitivno odzivati«. 

Mediatorka (varuhinja) francoske nacionalne televizije ima enkrat mesečno od 25 
do 30 minutno oddajo, ki se še 20 minut potem nadaljuje na internetu. Sama je 
odgovorna  za svoj program, tako programsko kot produkcijsko. Nima šefa. V 
poročilu vpisuje zgolj inicialke in citate iz pritožb. Mesečno pripravlja poročilo o 
prispelih pritožbah. 

Švedska:  varuha so imeli 3 leta. Imel je svojega asistenta, ki je sprejemal pritožbe 
in pisal odgovore po pogovoru z varuhom.. Zdaj imajo poleg varuha tudi oddelek 
za pritožbe, ker sama dva nista zmogla sproti odgovarjati na pritožbe. Varuh je 
namreč menil, da je bolje, če prejmejo gledalci odgovore sprotno in da sam 
pripravlja mnenja o ključnih problemih, kar še vedno počne. 



Zdaj imajo 3 ljudi, ki sprejemajo pritožbe preko elektronske pošte, jih naslavljajo 
na urednike, novinarje in direktorja, ter deset ljudi, ki sprejemajo telefonske klice 
od 14h do 19h vsak dan v tednu. Oni tudi  odgovarjajo na manj pomembne 
pritožbe.  Vse pritožbe objavlja na intranetu. Uspelo jim je rešiti problematiko 
senzorno oviranih invalidov že pred leti. Na teletekstu imajo 80% podnaslovljenih 
oddaj za gluhe in poseben kanal za slepe in slabovidne. Enkrat na leto jih 
povabijo tudi na pogovor. 

V objavljenih pritožbah  zapišejo le ime, oni pa mesečno hranijo podatke o 
pritožnikih, vendar le tiste, ki prispejo po elektronski ali navadni pošti. 
Telefonske klice morajo brisati, ker jih je preveč. 

CBS/Radio Canada, ki je vzor instituta varuha, objavlja le inicialke. 

 

Tudi švedski ombudsman javnega tv servisa, čeprav novinar, je imel prav z 
novinarji na začetku največ težav. Pridobil pa si je zaupanje gledalcev s svojo 
oddajo .« Ko so  gledalci SVT videli, da se res poganjam za odgovori in ko so 
novinarji morali tudi pri sebi razčistiti, kaj so pravzaprav rekli ali vprašali, je bilo 
dvoma konec. Na pogovor so morali priti, pa če sem se strinjal z njihovim 
mnenjem ali ne. Imeli so možnost argumentirano povedati, kako so oni gledali na 
stvari. In morajo se uredniki in novinarji odzvati. Pri nas si nihče zaradi napake, 
ali prekršek, ki ga je storil ne želi pogovarjati z generalno direktorico, ker to 
pomeni, da sledi prvo opozorilo in kasneje ostra sankcija. 

Najhuje je seveda ob finalnem soočanju kandidatov za volitve, ampak takrat se 
»štopajo« sekunde za vsakega gosta in to je prav! 

V poročilu pritožb objavlja varuh ali celotne pritožbe ali zgolj  ponazoritvene 
citate. Odgovorov ne vseh, ampak le tiste, ki so sprožile širšo polemiko. 

Enako deluje varuh Irske nacionalne televizije kot tudi BBC. 

 

Na SVT imajo tedensko 15 minutno oddajo o pritožbah. Odgovornost za program 
in proračun nosi varuh sam, ker ima zaupanje generalnega direktorja. Varuh je 
imenovan neposredno od generalnega direktorja.  

Na Švedskem ima tudi komercialna TV4  svojega varuha. Čeprav tudi on 
dolgoletni novinar, je imel na začetku precej težav z vodstvom.  Pravi, da si 
pridobiš zaupanje gledalcev šele, ko te za res vidijo, kako se pogajaš  za njihove 
odgovore in da je bila  to je tudi dobra platforma za verodostojnost  programa, ki 
ga ponujajo. To še potencira nevarnost slabljenja moči javne televizije. Ima svojo 
Tv oddajo na 14 dni v jutranjem bloku in enkrat mesečno ob sobotah. Oboje v 
živo, ko tudi  sprejema po telefonu pritožbe gledalcev. 

Tukaj se tudi nam nastavlja past! 
 
 

 



 

Kakšna poročila  o delu varuha zapiše menedžment ( vodstvo) javnega 
RTV servisa?  

Nanizala bom le povzetke nekaterih, javnih RTV zavodov, zgolj v razmislek, kako 
naj bi vodstvo odreagiralo na poročilo varuhinje. Ocena vsebuje: 

 

• Koliko pritožb je vodstvo prejelo od varuha 

• Na katero področje se jih je največ nanašalo 

• Kaj so bile ključne teme pritožb 

• V kolikšnem času se je RTV servis odzval na pritožbe 

• Se je program zaradi pritožb kaj izboljšal 

• Kako se je konkretno odzvalo  programsko vodstvo na prispele pritožbe 

(primeri uspešni rešitev) 

• Se bo RTV še bolj odzivala na pritožbe glasneje slišale?  

• Kdaj in kje lahko poslušalci in gledalci slišijo odgovore na  svoje pritožbe 

• Katera mnenja, priporočila  varuha  je vodstvo upoštevalo  in kako? 

• Katere pritožbe so po mnenju  vodstva najbolj žgoče in upravičene 

 

Po teh merilih vodstvo spiše svojo oceno na poročilo varuha.  

Dejstvo je, da javnost izgublja zaupanje v medije. Moramo se potruditi, da 
povrnemo izgubljeno zaupanje na formalni in neformalni ravni. Mislim, da 
popravki in pojasnila predstavljajo le majhen del pri vsej stvari, ampak če bomo 
dopuščali netočnosti pri objavljanju dejstev, nam bo zagotovo spodletelo.  

 
 

Miša Molk 

Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV SLO 

 

 


