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Datum Medij Oddaja Vsebina Opomba 

31. 1. 2022 TVS Dnevnik Prispevek o pismu oz. javnem pozivu 
Zavezništva za demokratično in pravično 
Slovenijo, ki je k povezovanju in obnovi 
demokracije pozvalo vse demokratično 
usmerjene politične stranke, še zlasti pa SD, 
LMŠ, Levico, SAB in Gibanje Svoboda. 
Podpisniki: Rado Bohinc, Boris Vezjak, Dušan 
Keber, Svetlana Slapšak idr. 

Še decembra je RTV očitno imela 
prepoved objave pisma 27 uglednih 
posameznikov s prvopodpisanim 
pisateljem Borisom Pahorjem, v 
katerem so pozvali k široki strokovni 
in obče državljanski razpravi o tem, 
kakšno šolstvo v Sloveniji dejansko 
imamo in kakšnega bi zares morali 
imeti. Pred tem ni imela težav z 
objavo pisma številnih posameznikov 
glede oddaje Globus. 

31. 1. 2022 RAS/MMC Dogodki in Odmevi Prispevek o tem, da je do energetskega dodatka 

upravičen tudi minister Janez Cigler Kraj, ker 

ima štiri otroke. 

Ni jasno, ali bi na RTV radi 
diskriminirali družine s tremi ali več 
otroki oz. ali po njihovem mnenju ne 
smejo biti vsi državljani pred zakonom 
enako obravnavani. 

1. 2. 2022 RAS Aktualno (Val 202) Oddaja o simboliki sodobne narodnozabavne 

glasbe, v kateri je svojo študijo predstavil 

raziskovalec popularne glasbe in prof. na FDV 

dr. Peter Stanković. Med drugim je dejal: 

»Nočem reči, da je ta glasba sama po sebi 

avtokratska, fašistoidna, a je s svojim 

preprostim, enoznačnim, uniformnim svetom 

zelo pripravna za take prisvojitve.« 

Slovenska narodnozabavna glasba je 
del slovenske kulture, zato je 
nesprejemljivo žaljenje in zmerjanje s 
fašizmom v tem kontekstu. Gre za 
primer skrajno žaljive in sovražne 
komunikacije na javni RTV. 
 
V preteklosti sta morala zaradi 
intervjuja z domnevno neprimernim 
gostom, ki v pogovoru ni bil žaljiv, 
odstopiti takratna urednik Tednika Igor 
Pirkovič in odgovorna urednica 
Jadranka Rebernik. Ni jasno, kdaj 
urednika, ki očitno in predvidljivo širi 
sovražni govor, doletijo sankcije. 
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2. 2. 2022 TVS Dnevnik Predstavniki strank SLS, Konkretno, Zeleni 

Slovenije, NLS in Novi socialdemokrati so 

podpisali sporazum o skupnem nastopu strank 

na volitvah poslancev v državni zbor pod 

imenom Povežimo Slovenijo. 

Medtem ko je bilo srečanje Roberta 
Goloba s predstavniki KUL na TV 
Dnevnik uvrščeno na 9. minuto, je bil 
sporazum strank Povežimo Slovenijo, 
s številnimi uglednimi Slovenci, 
uvrščen v 19. minuto. 

2. 2. 2022 TVS Odmevi Predstavniki strank SLS, Konkretno, Zeleni 

Slovenije, NLS in Novi socialdemokrati so 

podpisali sporazum o skupnem nastopu strank 

na volitvah poslancev v državni zbor pod 

imenom Povežimo Slovenijo. 

Medtem ko je bilo srečanje Roberta 
Goloba s predstavniki KUL uvrščeno 
na začetek oddaje, je bil podpis 
sporazuma uvrščen v 14. minuto. 

2. 2. 2022 RTV Informativni program Zaradi neplačanih davkov je FURS blokiral 

račun medija Necenzurirano.si. 

RTV očitno namensko cenzurira tako 
drastičen poseg v posamezen medij. 
V preteklosti je RTV obširno poročala 
o kakršni koli aktivnosti države in v 
zvezi s katerim koli medijem izjemno. 
V tem primeru je še zlasti skrb 
vzbujajoče, ker so tako cenzurirali in 
niso zaščitili niti svojega stalnega 
komentatorja Primoža Cirmana, ki 
prihaja ravno iz tega medija, katerega 
usoda se vsak dan bolj kaže kot 
izjemno negotova. 

3. 2. 2022 RAS Dogodki in odmevi Prispevek o tem, da je policija ugotovila, kdo je 

pošiljatelj grozilnih pisem z naboji, ki so jih 

prejeli nekateri vidni slovenski politiki in člani 

vlade. Novinarka pove, da naj bi pošiljke pošiljal 

Celjan Teodor Goznikar, sicer odkrit podpornik 

vlade in človek blizu predsedniku SNS. 

Novinarka si preprosto izmisli, da gre 

za odkritega podpornika vlade, in ni 

jasno, na podlagi česa je to lahko 

sklepala, saj je med objavljenimi in 

javno dostopnimi fotografijami tudi 

fotografija Goznikarja skupaj s Tanjo 

Fajon. 

3. 2. 2022 TVS Dnevnik Prispevek o tem, da je policija ugotovila, kdo je 

pošiljatelj grozilnih pisem z naboji, ki so jih 

prejeli nekateri vidni slovenski politiki in člani 

vlade. Trditev, da naj bi šlo za podpornika vlade. 

Manipulacija v prispevku. Avtorji 

prispevka sklepajo, da je Teodor 

Goznikar podpornik vlade na podlagi 

objav na družbenih omrežjih. Ob tem 
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objavijo zgolj tvit, v katerem se je 

Goznikar odzval na objavo ministra 

Tonina, ki je zbolel za covidom-19 in 

mu je zaželel hitro okrevanje. Pri tem 

se postavlja vprašanje, ali novinar ne 

pozna osnovnih civilizacijskih norm, 

po katerih je običajno, da tudi svojemu 

(morebitnemu) nasprotniku želiš 

zdravja.  

Novinar omeni tvit predsednika vlade, 

ki je zanikal, da bi šlo za podpornika 

vlade, zamolči pa dejstvo, da je to 

razvidno tudi iz objav Teodorja 

Goznikarja na Twitterju in Facebooku, 

kjer je objavil tudi svojo fotografijo s 

Tanjo Fajon. 

Za razliko od RTV SLO celo Svet na 

Kanalu A ne poroča, da bi šlo za 

podpornika vlade. 

6. 2. 2022 RAS Dogodki in odmevi Ustavno sodišče je pred časom odločilo, da 

vlada ne sme enostransko posegati v finančne 

načrte neodvisnih ustanov, in sicer Državnega 

sveta, Računskega sodišča, Varuha človekovih 

pravic in Ustavnega sodišča. DS bo zato 

predlagal ustavno presojo proračunov za leti 

2022 in 2023, za pridružitev pobudi pa bo 

poskusil pritegniti tudi druge neodvisne 

institucije. Nekatere od teh so dobile 

dogovorjena sredstva, a so prepričane, da je 

treba spremeniti zakon o javnih financah in 

uresničiti finančno neodvisnost neodvisnih 

ustanov. 

Enostransko poročanje. Na hude 

obtožbe glede vlade novinar ni 

pridobil odziva. Ni jasno, v čem je 

problem. Ali lahko vsaka institucija 

sama določa, koliko denarja 

potrebuje, in ali mora posledično 

država vedno zagotoviti toliko denarja, 

kolikor si ga želijo. 
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6. 2. 2022 TVS Zrcalo tedna V prispevku novinar o Izraelu pove, da 

»zločinskega ravnanja izraelske države 

mednarodna skupnost ni sposobna ustaviti tako 

rekoč od ustanovitve Izraela leta 1948«. 

Gre za skrajno antisemitsko stališče, 

ki bi ga mirno lahko uvrstili v kontekst 

nedopustnega fašizma, iz katerega bi 

se dalo celo sklepati, da novinar 

Izraelu zanika celo pravico do lastne 

države. Tovrstni antisemitizem je 

nekaj nesprejemljivega in skrajno 

zavrženega, še zlasti v kontekstu 

poročanja nacionalne RTV hiše. Gre 

za trend očitnega nadaljevanja 

spodbujanja antisemitizma. Kot je 

znano, so lansko leto cenzurirali tudi 

objavo intervjuja z izraelskim 

veleposlanikom v Sloveniji. 

6. 2. 2022 TVS Dnevnik Objava ankete Mediane, v kateri je navedeno, 

da je bila anketa opravljena med 31. 1. in 

3. 2. 2021. 

V celotni oddaji se pojavlja nenavadna 

letnica. Za nepravilno navedbo letnice 

se je voditeljica naslednji dan 

opravičila, kakor tudi za navedeno, da 

51 odstotkov ne pomeni dve tretjini, 

kot so poročali dan pred tem. 

6. 2. 2022 MMC https://www.rtvslo.si/slovenija/robert-
golob-najbolje-ocenjen-politik-
gibanje-svoboda-z-vec-kot-petinsko-
podporo-vprasanih/611377 
 

Objava ankete Mediane, v kateri je prvo 

vprašanje, katero parlamentarno stranko bi 

najverjetneje volili in drugi vprašanje, katero 

izmed navedenih strank ali povezav bi volili, če 

bi bile volitve to nedeljo. 

Med parlamentarne stranke agencija 

Mediana po novem uvršča tudi 

stranko Pirati, Zeleni, Dobra država. 

Ni jasno, od kdaj so te stranke 

parlamentarne, saj nimajo nobenega 

poslanca v DZ ali Evropskem 

parlamentu. 

Pri drugem vprašanju se med 

možnimi odgovori pojavi še »ne bi 

volil«, kar nakazuje, da te možnosti pri 

prvem vprašanju anketirani ni imel. To 

pa bi lahko spremenilo tudi izid pri 

prvem vprašanju. Videti je, kot da si 
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izvajalci javne ankete anketne 

odgovore sproti izmišljujejo, saj bi 

odgovor »ne bi volil« pričakovali tako 

pri prvem vprašanju, kot tudi pri 

drugem. Gre torej za povsem različna 

merila izvajanja javnomnenjske 

ankete, na kar pa na RTV ne 

opozorijo.  

6. 2. 2022 MMC  Zapis novinarja MMC-ja Borisa Vaseva na 

Twitterju: »Pirkovič ima otročji um. In ta otrok je 

zatucana seljačina, ki ima za edini motiv pri delu 

obrambo in promocijo Janše in njegovih 

satelitov. Ampak ne pozabimo: odgovorna je 

v. d. odgovorne urednice info programa in v 

manjši meri vsi kolegi, ki takšne 'novinarje' 

tolerirajo.« 

Novinar RTV Boris Vasev javno 

objavlja skrajno zavržene in sovražne 

tvite, celo proti svojim stanovskim 

kolegom, s čimer škoduje ugledu RTV 

in predvsem verodostojnosti ter 

neodvisnosti tega medija, saj v 

njegovih objavah ne gre za 

novinarske vsebine, ampak za tipični 

primer sovražnega govora. Glede na 

to, da se RTV zgleduje po BBC-ju, v 

katerem tovrstno ravnanje iz 

razumljivih razlogov ni dopustno, je 

vprašanje, zakaj se taki nastopi 

dopuščajo v škodo javnega zavoda, ki 

ga vsi plačujemo. 

 


