
Izjava za javnost 
 
VARUHINJA NASPROTUJE SPREMEMBI TERMINA PREDVAJANJA RISANK 
 
V bran naših televizijskih gledalcev ostro nasprotujem spremembi termina 
predvajanja risank. Doslej sem prejela čez šestdeset pritožb, na peticijo pa se je 
podpisalo že prek 1000 gledalcev. (op.. : MM:  na današnji dan 29.novembra 2008 že 
3988) 
 
 
Ljubljana, 22. november, 2008 - Vsaka nacionalna televizija mora zgraditi shemo vseh 
svojih programov s tehtnim premislekom in skrbnim načrtovanjem. Podlaga za to so 
zakon o RTV Slovenija, statut javnega zavoda RTV Slovenija in sprejeti programski 
standardi. Programska shema mora vsebovati vsebine, ki sodijo v poslanstvo 
nacionalne televizije, zagotavljati pokritje starostnih in izobrazbenih struktur in žanrov in 
seveda ob tem zagotavljati predvideno gledanost oddaj. Posledica teh odločitev je trdna 
programska shema. 
 
Otroški in mladinski program je eden pomembnejših, torej prioritetnih vsebin nacionalnih 
televizij, zato je stabilna in pričakovana shema tem bolj pomembna in mora temeljiti na 
dolgoročnem načrtovanju in viziji. Kadar se spremeni termin oziroma programsko režo 
otroškega programa, mora biti sprememba programske sheme res dobro in utemeljeno 
zasnovana. Gre namreč za vdor v  tradicijo gledalčevih navad, ki jih pogojuje način 
bivanja, zato mora poseg v spremembe biti zelo tenkočuten in previden. To pomeni, da 
je potrebno opraviti temeljito analizo in raziskavo o tem, kako in v kakšnih terminih bi bile 
določene vsebine morebiti najbolj gledane, koga želimo z njimi doseči, v kakšnih 
odstotkih gledanosti predvidevamo ogled oddaj. Le v tem primeru potem lahko najdemo 
opravičljiv vzrok za programsko spremembo. 

 
Lahko bi sicer rekli, da je TV Slovenija termin risank ob 18.40 zgolj za dobre pol ure 
zamaknila v zgodnejši čas. Vendar ne gre zgolj zato. Pomembno je namreč tudi, v 
sosledju katerih oddaj so zdaj risanke na sporedu. Med žrebanjem lota in telenovelo. 
Torej med dvema programskima  vsebinama, ki nista namenjeni otrokom, torej gre za 
programsko povsem nepovezljive vsebine. Morda bodo otroci v tem pasu prav tako 
gledali risanko kot poprej, lahko da se bodo starši skupaj z njimi navadili na zgodnejšo 
uro; vendar  to so zgolj ugibanja. 
 
Če je bil doslej ta časovni pas zelo slabo gledan, pomeni, da so bile vsebine doslej 
napačno načrtovane. Kar pa istočasno ne pomeni, da je edina možnost  “reševanja” 
tega termina umestitev telenovele. Pomembnejše in nujno bi bilo raziskati, kaj gledalci 
spremljajo v tem času, ki naj bi predstavljal za TV Slovenija tako imenovani “mrtvi 
termin”, kar se gledanosti tiče. Šele takrat bi lahko rekli, da je taka sprememba  dobra 
odločitev ! 

 
Če želi TV Slovenija na ta način vplivati na višjo gledanost TV dnevnika, pa to priča o še 
večji zmoti. Težava je namreč v samem TV Dnevniku, v tem, kako je pripravljen, tudi 
oblikovno seveda in na kakšen način posreduje vsebine. Celo sam odgovorni urednik 



informativnega programa je kritičen do podobe TV Dnevnika. Slaba gledanost v času 
pred TV Dnevnikom vključno s TV Dnevnikom ni zadosten razlog za umestitev 
telenovele in zato žrtvovati že ustaljen termin za risanke. Taki bi bili vzvodi 
ultrakomercialne televizije. 

 
Namesto telenovele Strasti, bi v ta programski pas, če seveda sploh gre za termin 
namenjen otrokom, umestili otroško nanizanko, Strasti pa premaknili ali na drugi 
program TV Slovenija ali v drug termin. Poudarjam, gre za pretehtano filozofijo 
načrtovanja programa in za preudarno profilacijo vseh treh sporedov. Zato menim, da je 
potrebno risanko vrniti nazaj v termin, kjer smo jo spremljali dolgo vrsto let. 
 
Varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev  
 
Miša Molk 

 


