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RAS, TVS RA: Dogodki in odmevi 
(1. 11.), Druga jutranja 
kronika (2. 11.); TV: 
Dnevnik, poročila ob 
22.00 (oboje 1. 11.) 

Društvo novinarjev Slovenije je po številnih 
pobudah zagnalo drugi krog donacijske kampanje 
Za ObSTAnek, saj STA že 305. dan opravlja javno 
službo brez plačila.  

Enostranski prikaz, manjka odziv UKOM. 

2. 11. 2021 RAS Druga jutranja kronika Novi v. d. direktorja STA I. Kadunc se bo danes 
sestal z direktorjem UKOM U. Urbanijo. Kadunc 
vabilo na sestanek vidi kot prvi korak k odpravi 
zastojev pri financiranju STA. Kadunc trdi, da 
zakon o financiranju STA jasno določa, da država 
STA mora financirati. 

Enostranski prikaz, manjka odziv UKOM. 

2. 11. 2021 RAS Dogodki in odmevi V prispevku o sestanku med vodstvom STA in 
UKOM se navaja, da vlada oziroma UKOM že 
skoraj leto dni blokira financiranje STA, čeprav 
tako zakon o STA kot tudi sedmi protikoronski 
zakon določata obveznost plačevanja javne službe. 
Navajana so pojasnila STA po sestanku, ne pa tudi 
pojasnila UKOM.  

Enostranski prikaz z navajanjem pogledov STA kot 
lastnim pogledom novinarja, ni prikazana stran UKOM. 

2. 11. 2021 RAS Dogodki in odmevi Predsednik sodnega sveta Vladimir Horvat je ob 
predaji letnega poročila o delu sodnega sveta v 
državnem zboru dejal, da želi vlada kaznovati 
sodni sistem z enostranskim nižanjem že 
odobrenih sredstev za delo vrhovnega sodišča in 
sodnega sveta za prihodnji dve leti.  

Enostranski prikaz, ni predstavljena stran vlade/MP. 

2. 11. 2021 TVS Dnevnik Objava, da je garda SV položila venec PV k 
spomeniku padlim domobrancem, je sprožila 
burne odzive. 

Povzeti so odzivi opozicije, ne pa tudi PV/vlade. 

2. 11. 2021 TVS Odmevi Prispevek iz Glasgowa povzema poziv PV, da bi 
jedrska energija lahko nadomestila nafto in 
premog. Gost Dušan Plut poziv problematizira. 

Predstavitev argumentov, ko je v studiu prisotna samo 
ena stran, druga pa povzeta iz izjave, ni enakovredna. 



    
Ob poročanju TVS z vrha v Glasgowu opozarjamo še na 
dejstvo, da v nobenem prispevku niso bila navedena 
bilateralna srečanja PV Janše, niti tisto z ameriškim 
predsednikom Bidnom. Za primerjavo: ob obiskih 
nekdanjega PV Šarca na forumu v Davosu so recimo 
poročali o njegovih srečanjih s srbskim predsednikom 
Vučićem, kosovskim PV Thacijem, predstavniki EIB; ob 
obisku nekdanjega PV Cerarja na GS OZN so poročali o 
njegovem srečanju z GS Ban Ki Munom in udeležbi na 
sprejemu pri takratnem ameriškem predsedniku 
Trumpu. 

3. 11. 2021 RAS Dogodki in odmevi Pismo SAZU o domnevni vladni avtoritarnosti, 
povzeti le podpisniki. 

Enostranski prikaz, ni predstavljena stran vlade. 

3. 11. 2021 TVS Dnevnik Pismo SAZU, v Dnevniku povzet odziv opozicije, 
pojasnilo, da koalicijski poslanci tega niso želeli 
komentirati, na začetku novinarji niso preverili 
stališča SAZU in vseh članov komisije. 

Enostranski prikaz, niso iskali odziva SAZU (razvoj 
poročanja: RA Slovenija – Dogodki in odmevi: 
novinarka v uvodu: »Komisija za človekove pravice 
SAZU je v odprtem pismu poslancem zapisala, da /…./« 
Pozneje navaja besede podpisnice, da so izjavo 
oblikovali kot posamezniki, ki so člani komisije. 
Prispevek brez odziva SAZU oz. druge strani. 
TV Slovenija: Dnevnik: Poslanci so prejeli javno pismo. 
Podpisalo ga je sedem posameznikov, ki so tudi člani 
Komisije za človekove pravice pri SAZU. Odziv opozicije, 
koalicija ni želela komentirati. Povzet odziv SAZU, da 
pisma podpisniki v javnost niso poslali v njihovem 
imenu, pač pa kot posamezniki. Odmevi: Kratek 
povzetek očitkov. Povzet odziv SAZU, da pisma 
podpisniki v javnost niso poslali v njihovem imenu, pač 
pa kot posamezniki. Povzetek odziva člana komisije 
J. Krašovca, da kot član Komisije za človekove pravice 
pri SAZU protestira proti tej izjavi, saj pomeni 
poniževanje SAZU na raven dnevne politike.) 



4. 11. 2021 RAS Druga jutranja kronika Povzetek razprave nujne seje odbora za delo o 
socialnem dialogu, odziv profesorjev (Gorazd 
Kovačič, predstojnik oddelka za sociologijo na FF 
LJ, Miroljub Ignjatović, FDV), da se je vlada odločila 
za vodenje brez socialnega dialoga. 

Enostranski prikaz, kar je razvidno tudi iz izbire 
sogovornikov. 

4. 11. 2021 RAS Dogodki in odmevi Predsednik sodnega sveta Vladimir Horvat ostro 
nasprotuje enostranskemu rezu proračunskih 
sredstev za delovanje vrhovnega sodišča in 
sodnega sveta. Epidemija in delno zaprtje sodišč 
sta namreč povzročila podaljšanje sodnih 
postopkov. Vrhovno sodišče je zato predlagalo 
dodatna sredstva v višini 855.000 evrov za delo 30 
strokovnih sodelavcev. Od MP pričakujejo tudi 
druge spremembe. 

Enostranski prikaz. Tiskani mediji so sicer predstavili 
širši kontekst – odziv PV Janše in MF, na katerega so se 
pravosodni organi sicer dodatno odzvali, da gre za dve 
različni zadevi. Tiskani mediji so povzeli tudi odziv MP, 
da išče kompromis. 

4. 11. 2021 TVS Odmevi Odziv na objavo celotnega posnetka pogovora 
med ministrom Vizjakom in B. Petanom ter 
pojasnila Vizjaka. 

Gosta Odmevov je voditelj predstavil kot Primoža 
Cirmana s spletnega raziskovalnega portala 
Necenzurirano in kot doktorja Petra Gregorčiča, 
raziskovalca in predavatelja na Fakulteti za strojništvo 
Univerze v Ljubljani, aktivnega državljana, pred leti 
enega izmed pobudnikov za ustavno presojo tedanjega 
javnega financiranja zasebnih osnovnih šol, zdaj pa tudi 
političnega komentatorja. Vsekakor je voditelj zamolčal 
pomembna dejstva glede Cirmana – ni navedel, da je v 
navzkrižju interesov, saj dela za medijski imperij 
M. Odlazka, ki ga je minister Vizjak označil kot del 
»smetarske mafije«. Ko novinar zamolči pomembna 
dejstva za razumevanje zgodbe, jasno krši tudi 
novinarski kodeks.  

8. 11. 2021 TVS Studio City Kritika na račun vladnega vodenja epidemije, o 
volitvah, primeru Vizjak. 

Enostranski prikaz. V studiu je bila zgolj predsednica SD 
Tanja Fajon. Voditelj ne postavi niti enega vprašanja 
predsednici glede njihovega nasprotovanja ukrepom in 
neupoštevanja stroke (od mask do najnovejših pozivov 
k protestom). 



8. 11. 2021 TVS Studio City Prevzemanje odgovornosti politikov (primer Vizjak 
– Petan, Poklukar – cepljenje z Janssenom, očitki o 
čezmerni uporabi policijskih pooblastil, vladanje z 
odloki, vlada ne upošteva odločb US). V prispevku 
izjave Albina Igličarja s Pravne fakultete Univerze v 
Ljubljani in odvetnika Blaža Kovačiča Mlinarja. 

Enostranski prikaz. Niso poiskali vladnega odziva. 
Podkupnine Thalerja primerjajo z Vizjakovimi prisluhi, 
četudi to nima nobene povezave. 

8. 11. 2021 TVS Studio City Alenka Šelih, pravnica in članica Komisije za 
človekove pravice pri SAZU, o vladnem 
domnevnem avtokratskem vodenju države. 

Enostranski prikaz in zamolčanje pomembnih dejstev – 
da so zlorabili ime SAZU in da je zaradi tega odstopil 
akademik Krašovec.  

8. 11. 2021 TVS Studio City Izjave Svetlane Makarovič na račun oblasti. Izjave, ki so tipični primer sovražnega govora s pozivi k 
ubijanju drugače mislečih. Vsekakor v nasprotju z 
novinarskim kodeksom in pravili RTV. 

8. 11. 2021 TVS Studio City Pogovor z Jasno Podreka in Niko Kovač o lestvici 
enakosti spolov, na katerem je Slovenija 
nazadovala. 

Tipično enostranski pogled na spolno (ne)enakost z 
napadi na ministrico za šolstvo. 

8. 11. 2021 TVS Odmevi Pogovor s strokovnjakom za energetiko Petrom 
Novakom. 

Enostranski prikaz dogajanja v energetiki. Novak trdi, 
da se politika ni vmešavala v energetiko, pri čemer 
zamolči kadrovanje v energetiki z vidnimi predstavniki 
strank (Golob itd.). Voditeljica sogovornika sicer 
opozori, da so bili politični apetiti tudi v preteklosti, 
ampak ne tako kot zdaj (gledalec dobi vtis, da je zdaj 
huje, čeprav trenutna koalicija na vodilne funkcije v 
energetiki ni imenovala podpredsednikov strank). 

9. 11. 2021 RAS Dogodki in odmevi Podpis pogodbe med UKOM in STA. Izjava v. d. 
direktorja STA Igorja Kadunca in predsednice 
Društva novinarjev Slovenije Petre Lesjak Tušek. 

Enostranski prikaz, manjka odziv UKOM. 

9. 11. 2021 TVS Dnevnik Podpis pogodbe med UKOM in STA. Izjava v. d. 
direktorja STA Igorja Kadunca in predsednice 
Društva novinarjev Slovenije Petre Lesjak Tušek. 

Enostranski prikaz, manjka odziv UKOM. 

9. 11. 2021 TVS Slovenska kronika Ljubljanski župan Janković se je odzval na 
razveljavitev gradbenega dovoljenja za 
povezovalni del kanala C0.                                                                                             

Enostranski prikaz, manjka vladni odziv. 



9. 11. 2021 TVS Slovenska kronika Poklicni gasilci, ki so zaposleni v prostovoljnih 
gasilskih društvih, tudi tokrat ne bodo dobili 
dodatka za nevarnost in posebne obremenitve, 
ker niso del javnega sektorja. 

Enostranski prikaz. Niso poiskali vladnega odziva. 

9. 11. 2021 TVS Odmevi Finančni ministri držav članic Unije so začeli 
pogovore o prenovi finančnih pravil. Gost v oddaji 
predsednik Fiskalnega sveta. 

Enostranski prikaz. Niso poiskali vladnega odziva. 

10. 11. 2021 TVS Dnevnik Samotestiranje v šoli. Izjave ravnateljev in 
direktorice Šolskega centra Ljubljana. Novinarka 
prispevek zaključi z besedami, da je ravnatelje 
razočarala ignoranca pristojne ministrice, 
pričakovali so, da bo prišla na sestanek, a je bila na 
poti v Pariz. Novinarka navede tudi odgovor 
ministrstva ravnateljem. 

Enostranski prikaz. Niso poiskali vladnega odziva. 

10. 11. 2021 RAS Dogodki in odmevi Samotestiranje v šoli. Izjava predsednika združenja 
ravnateljev Gregorja Pečana in ravnatelja OŠ 
Škofljica Romana Brunška. 

Enostranski prikaz. Niso poiskali vladnega odziva. 

10. 11. 2021 TVS Poročila ob 17. uri Parafiranje dogovora med vlado in sindikati o 
zvišanju plač v zdravstvu in socialnem varstvu. V 
DSO se sprašujejo, ali bi povečanje plač v 
zdravstvu in socialnem varstvu lahko padlo na 
ramena oskrbovancev v obliki višjih položnic. 
Gostja v oddaji predsednica sindikata zdravstva in 
socialnega varstva Irena Ilešič Čujević. 

Enostranski prikaz. Niso poiskali vladnega odziva. 

10. 11. 2021 RAS Dogodki in odmevi V DSO se sprašujejo, ali bi povečanje plač v 
zdravstvu in socialnem varstvu lahko padlo na 
ramena oskrbovancev v obliki višjih položnic. Izjavi 
predsednice sindikata Irene Ilešič Čujević in 
Valerije Lekić Poljšak iz skupnosti socialnih 
zavodov. 

Enostranski prikaz. Niso poiskali vladnega odziva. 



10. 11. 2021 RAS Dogodki in odmevi Društvo novinarjev je obsodilo pritiske, ki naj bi jih 
na novinarje portala Necenzurirano z vlaganjem 
serijskih tožb izvajal Rok Snežič, ki naj bi imel zveze 
na policiji in finančni upravi. Novinarji portala 
Necenzurirano so tudi tarča javnega zmerjanja na 
propagandnih portalih, ki so blizu sedanji Janševi 
oblasti, še opozarjajo v društvu. 

Enostranski prikaz. Niso poiskali odziva Snežiča. 
Uporaba žaljive terminologije zoper posamezne 
medijske hiše. 

12. 11. 2021 TVS Dnevnik Samotestiranje v šoli. V Dnevniku izjave 
predsednika združenja osnovnošolskih ravnateljev 
Gregorja Pečana, ravnateljice Srednje ekonomsko-
poslovne šole Koper in predstavnice Zveze aktivov 
svetov staršev Slovenije. V prispevku stara izjava 
DS Orehovca z novinarske konference. 

Manipulacija z izjavo DS Orehovca. Gre za staro izjavo, 
ki ni odziv na nadaljnje pripombe šolnikov. 

12. 11. 2021 TVS Odmevi Kadrovanje v energetiki in zamenjave v vrhu 
nekaterih pomembnih podjetij. Novinarka v 
prispevku poudari, da razkrinkano zakulisje govori 
o načinu vladanja, o tem, kar nazorno slišimo v 
posnetkih Andreja Vizjaka. Slabega pol leta pred 
volitvami je treba pohiteti. Glavni argument 
menjav niso rezultat in vizija podjetij. Gre za znano 
logiko. Zdaj smo na vrsti mi, zaključi novinarka. 
Gost v Odmevih je Bogomir Kovač. 

Enostranski prikaz. V oddaji pristranski sogovornik, brez 
možnosti pojasnitve druge strani. 

12. 11. 2021 RAS Dogodki in odmevi Zamenjava v energetiki z domnevnim političnim 
predznakom. Izjava razrešenega predsednika 
uprave Elektra Maribor Borisa Soviča, ekonomista 
Bogomirja Kovača, direktorice IEDS Danice Purg. 
Novinarka navede kritike Kovača in ob tem navaja, 
da je očitno, da si želi aktualna vlada nekaj 
mesecev pred volitvami prisvojiti kar največ 
položajev. Prispevek zaključi z besedami, da 
menjav na vodilnih mestih v gospodarstvu 
najverjetneje še ni konec. Na udaru bi lahko bila 

Enostranski prikaz. Zamolčali, da je Sovič nekdanji 
župan, politični kader, član SD. 



predvsem neposlušna vodstva, zlasti pa tista, ki se 
jim izteka mandat. 

12. 11. 2021 TVS Slovenska kronika Moravški župan Milan Balažic napoveduje sodni 
pregon vseh, ki bi podjetju Termit omogočili 
podaljšanje koncesijske pogodbe. V odprtem 
pismu ministru Vizjaku in drugim pristojnim očita, 
da gledajo stran, medtem ko Termit krši zakone in 
uničuje okolje. 

Enostranski prikaz. Niso poiskali vladnega odziva. 

12. 11. 2021 TVS Dnevnik Očitki o vmešavanju politike v policijo. V prispevku 
izjave nekdanjega direktorja Uprave 
kriminalistične policije Boštjana Lindava, Mitje 
Nerata, preiskovalca v NPU, in Rudija Medveda, 
predsednika preiskovalne komisije. 

Enostranski prikaz. Niso poiskali odziva druge strani. 

14. 11. 2021 RAS Radijski dnevnik Poročajo, da predsednik združenja ravnateljev 
Gregor Pečan zaradi infrastrukture, za katero 
vlada v 19 mesecih epidemije ni zadostno 
poskrbela, pričakuje težave glede šolanja. 

Ni odziva vladne strani na te očitke Pečana. V poročilih 
na TVS ob 22. uri so v prispevku o prezračevalnih 
sistemih v šolah in vrtcih imeli izjavo DS Damirja 
Orehovca, da so šole dobile 12 milijonov evrov za 
nakup infrardečih uničevalcev virusa, da pa ne ve, 
koliko jih je to tudi dejansko kupilo. 



15. 11. 2021 RAS Zrcalo dneva Izjava ravnatelja OŠ Škofljica Romana Brunška, da 
se strinja z nestrinjanjem staršev, ki opozarjajo, da 
naj po navodilih izdelovalcev testov otrokom, 
mlajšim od 12 oziroma 14 let, pri odvzemu 
pomaga odrasla oseba. Odlok pa med drugim 
določa, da se samotestiranje opravi pod nadzorom 
osebe, ki jo določi ravnatelj, ta oseba pa se učencu 
približa v neposredno bližino le v primeru, ko je to 
nujno. 

Enostranski prikaz, niso poiskali zdravstvene stroke, ki 
je to sklenila. 

15. 11. 2021 RAS Dogodki in odmevi V prispevku o samotestiranju otrok v šolah 
poročajo, da se šole še naprej spoprijemajo s 
številnimi težavami, kot so pomanjkanje ustreznih 
prostorov za izolacijo, način izvedbe hibridnega 
pouka, predvsem pa pritiski staršev, ki ponekod 
napovedujejo tudi proteste. 

Enostranski prikaz, ni pojasnil zdravstvene stroke niti 
MIZŠ. Tipični prispevek, ki z enostranskim prikazom 
nasprotuje ukrepom zdravstvene stroke glede 
epidemije. 

15. 11. 2021 RAS Dogodki in odmevi V Gibanju za pitno vodo so se danes odzvali na 
negativno mnenje poslancev glede amandmaja za 
zagotovitev pitne vode v Anhovem, ki so ga ti 
podali v soboto na odboru za finance z osmimi 
glasovi za in desetimi proti. 

Enostranski prikaz. V prispevku so samo izjave 
predstavnikov gibanja in prebivalcev, ni predstavitve 
druge strani (npr. v TV Dnevniku so imeli na koncu še 
pojasnilo občine). 

15. 11. 2021 TVS Studio City Trije predstavniki civilne iniciative Glas ljudstva, ki 
bodo političnim strankam predložili 100 zahtev, do 
katerih se bodo morale opredeliti: Gaja Brecelj 
(Umanotera), Katarina Bervar Sternad (PIC – 
Pravni center za varstvo človekovih pravic in 
okolja) in Filip Dobranić (Danes je nov dan). 

Izrazito enostranska izbira NVO-jev, brez opozorila, kdo 
sploh so. 

15. 11. 2021 TVS Studio City Gosta oddaje Spomenka in Tine Hribar (avtorja 
knjige Slovenski razkoli in Slovenska sprava) tudi o 
tem, ali bomo Slovenci dosegli spravo ali zdrsnili v 
naslednji razkol. 

Enostranski prikaz. Jože Možina je napisal podobno 
knjigo kot zakonca Hribar, a ni bil nikoli povabljen v 
Studio City. 



15. 11. 2021 TVS Studio City  Komentar – Janezovi upognjenci – ob fotografiji 
Kreka, M. Logar in Poklukarja s tiskovne 
konference po seji vlade 5. 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Kršenje novinarskega kodeksa, saj je zapis zaničljiv in 
žaljiv do strokovnjakov. To je še posebej v nasprotju s 
programskimi standardi RTV Slovenija. 

17. 11. 2021 TVS, RAS Dnevnik, Dogodki in 
odmevi 

Prispevek o noveli zakona o organiziranosti in delu 
v policiji, po kateri so vsi dozdajšnji šefi postali 
vršilci dolžnosti. 

V prispevku sta bili dve izjavi Branka Lobnikarja s 
Fakultete za varnostne vede Univerze v Mariboru, 
izjava predsednika Policijskega sindikata Slovenije Roka 
Cvetka ter le kratek izsek izjave Olaja, v kateri zanika 
politizacijo policije. V Dogodkih in odmevih (Radio 
Slovenija) ni niti izjave Olaja. 

17. 11. 2021 RAS Odmevi Prispevek o noveli zakona o organiziranosti in delu 
v policiji, gost je bil Lobnikar, ki je bil kritičen do 
novele zakona. 

Enostranski prikaz, ni odziva vladne strani (v enem 
odstavku navedeno, da Olaj zavrača očitke o politizaciji 
policije). 



17. 11. 2021 RAS Dogodki in odmevi Prispevek o novem gradbenem zakonu. Trdijo, da 
bo omogočal lastnikom črnih gradenj, nastalih do 
konca aprila 2004, legalizacijo teh objektov 
(navajajo poslanca Simonoviča). Pravijo, da 
urejene države le redko spreminjajo gradbeno 
zakonodajo. Izjava urbanista in arhitekta Marka 
Peterlina, da je sporočilo ponovne legalizacije, da 
nam zakonodaje na neki način ni treba spoštovati. 
Nova legalizacija posega v ustavno načelo enakosti 
pred zakonom, dodaja. 

Enostransko poročanje, na obtožbe niso poiskali odziva 
Ministrstva za okolje in prostor, ki je v tej zgodbi med 
obtoženimi. 

17. 11. 2021 RAS Umetnost možnega Jernej Šmajdek, dolgoletni novinar in urednik 
Slovenske tiskovne agencije, zdaj novinar Financ, 
je med drugim dejal, da očitki vladnega urada 
zoper STA niso držali oziroma da so bili iz trte izviti 
(objavljen tudi članek na MMC: 
https://www.rtvslo.si/slovenija/umetnost-
moznega/vroca-energetika-glupi-davki-in-
prerivanja-na-desnici/601624). 

Enostranski prikaz dogajanja na STA, pri čemer je treba 
opozoriti, da je bil Šmajdek član nadzornega sveta. 
Radio Slovenija mu je enostransko omogočil, da brani 
svojo podporo Bojanu Veselinoviču, ki je STA skoraj 
pognal v stečaj. Šmajdek je neposredno odgovoren za 
goljufije na STA (prodaja fotografij, hkrati je soglašal z 
izjemnimi pogodbami v zvezi z zaposlitvijo 
Veselinoviča). 

18. 11. 2021 TVS Dnevnik Prispevek o podpisu pogodbe, ki bo zvišala plače 
zaposlenim v zdravstveni negi, in o pripombah 
zdravnikov, ker bodo nekateri zdravstveni delavci 
bolje plačani od njih, izjava sindikalistke. 

Enostranski prikaz, ni odziva vladne strani (npr. v 
Dogodkih in odmevih ter v Odmevih je izjava ministra 
Poklukarja, da bo potreben razmislek tudi o tem in da 
so najprej poskrbeli za medicinske sestre, ki množično 
odhajajo). 

18. 11. 2021 TVS Dnevnik Drug prispevek, tematika ista kot zgoraj: navedejo, 
da bodo zaradi višjih plač zaposlenih v zdravstveni 
negi višje cene v domovih oskrbovancev. 

Enostranski prikaz, ni izjave oz. pojasnila ministra, zakaj 
bo tako (npr. na POP TV so imeli v podobnem 
prispevku izjavo ministra Ciglerja Kralja). 



18. 11. 2021 TVS Dnevnik Prispevek o poročilu delegacije parlamentarnega 
odbora o Sloveniji. 

V TV Dnevniku ne poročajo o popravkih poročila 
Evropskega parlamenta, ki jih je dokazano izvedel 
asistent Tanje Fajon. Tega niti ne omenijo, ampak zgolj 
govorijo o nekem sporu med R. Tomc in T. Fajon na 
Twitterju. (Npr. na POP TV so prispevek začeli s tem, da 
je Tomc »razkrinkala« asistenta Fajonove in Fajonine 
izjave), v Radijskem dnevniku so navedeni le očitki R. 
Tomc, da poročila ni videla, ne navajajo pa Fajoninega 
asistenta. 

18. 11. 2021 TVS Tarča V oddaji so govorili o samotestiranju otrok v šolah. Poleg zdravnika za komentiranje razmer v covidnih 
oddelkih povabijo tudi očeta, ki pojasnjuje dogajanje 
na covidnih oddelkih (izjavi, da je slišal iz prve roke, da 
je tam vse mirno). S tem javna televizija popolnoma 
razvrednoti stališča zdravstvene stroke oz. jih postavlja 
na raven gostilniške debate. Starši, ki samotestiranju 
nasprotujejo, so v manjšini, kar razkrivajo tudi podatki 
o tem, kakšen del otrok se je testiral (ob tem, da se 
nekaterim ni treba testirati, ker izpolnjujejo druge 
pogoje), vendar pa so dobili v oddaji več prostora kot 
starši, ki so za samotestiranje oz. mu ne nasprotujejo. 

19. 11. 2021 TVS Dnevnik Tema o delegiranih tožilcih, sogovorniki nekdanji 
minister Aleš Zalar, poslanka Tina Heferle, 
novinarka Tanja Gobec, vsi kritični, namigujejo, da 
je povezano z interpelacijo proti pravosodnemu 
ministru Dikaučiču; izjava Periča, da gre za 
naključje. 

Enostranski prikaz, vsi trije, ki komentirajo dogajanje, 
so politično izpostavljeni. Nasprotno pri Periču izrežejo 
vsebinski del izjave. 

21. 11. 2021 RAS Dogodki in odmevi Poročilo, da je odbor za zdravstvo začel obravnavo 
predloga zakona o dolgotrajni oskrbi. Izjava Janija 
Möderndorferja, zakaj hočejo javno predstavitev 
mnenj, kjer navaja zgolj kritiko predloga. 

Enostranski prikaz, ni prikaza drugega mnenja (v 
poročilih ob 17. uri so navedli tudi mnenje koalicije, da 
se z zakonom predolgo odlaša, in izjavo Simonoviča, 
zakaj bo glasoval za. V Radijskem dnevniku izjava A. 
Forte, ki predstavi predlog). 



21. 11. 2021 TVS Dnevnik Aneks glede povišanja plač v zdravstvu in socialnem 
varstvu sicer prinaša višje plače, a denarja ne bo 
dovolj iz proračuna in zdravstvene blagajne, zato bi 
se oskrbnine v DSO povišale za okoli 5,6 odstotka. 
Izjave direktorja Koroškega doma starostnikov 
Srečka Mlačnika, direktorice Doma za varstvo 
odraslih Velenje Violete Potočnik Krajnc in 
predstavnika Skupnosti socialnih zavodov Slovenije 
Denisa Sahernika. 

Enostranski prikaz, niso poiskali odziva vladne strani. 

22. 11. 2021 TVS Odmevi Gost v oddaji je bil ravnatelj SNG Drama Ljubljana 
Igor Samobor, ki je odstopil. Kot razlog je navedel 
prekinitev financiranja prenove dotrajane zgradbe, 
očitke pa naslovil na ministra za kulturo Vaska 
Simonitija. 

Enostranski prikaz, niso poiskali odziva ministra 
Simonitija. 

22. 11. 2021 TVS Dnevnik Odstop ravnatelja Slovenskega narodnega 
gledališča Drama Ljubljana Igorja Samoborja. 

Enostranski prikaz, niso poiskali odziva ministra 
Simonitija. 

22. 11. 2021 TVS Studio City Gost v oddaji je bil koordinator Levice Luka Mesec. Enostranski prikaz, niso poiskali vladnega odziva. 

22. 11. 2021 TVS Studio City Gost v oddaji je bil Jože P. Damijan, ki je 
komentiral zadolževanje Slovenije in načrtovane 
investicije. 

Enostranski prikaz, niso poiskali vladnega odziva. 

23. 11. 2021 RAS Druga jutranja kronika Odstop ravnatelja SNG Drama Ljubljana Igorja 
Samoborja. 

Enostranski prikaz, niso poiskali odziva ministra 
Simonitija. 

24. 11. 2021 TVS, RAS Odmevi, Druga jutranja 
kronika (25. 11.) 

(Isti) prispevek o razpravi o vladavini prava v 
Sloveniji v Evropskem parlamentu. Izjave Romane 
Tomc, Irene Joveve ter Katarine Barley (Napredno 
zavezništvo socialistov in demokratov) in Sergeja 
Lagodinskega (Zeleni). 

Enostranski prikaz, novinar zgolj omeni, da je bilo slišati 
posamezne glasove v bran ravnanju slovenske vlade, 
vendar jih v primerjavi s kritičnimi izjavami (Barley, 
Lagodinsky) ne predvajajo. RTV je cenzurirala izjavo 
socialista Timmermansa, ki je izrekel pohvalo 
slovenskemu predsedovanju, češ da se je prav zaradi 
slovenskega predsedstva v Glasgowu na podnebni 
konferenci pogajal v imenu celotne EU. 



24. 11. 2021 RAS Dogodki in odmevi Prispevek o odstopu Igorja Samoborja, samo izjave 
kulturnikov (predsednik Kolegija direktorjev 
slovenskih gledališč Uroš Korenčan in predsednik 
Združenja dramskih umetnikov Slovenije Boris 
Mihalj). 

Enostranski prikaz, ni vladnega odziva (lahko bi npr. 
navedli, da se bo minister Simoniti odzval v Odmevih). 

24. 11. 2021 TVS Odmevi Prispevek o imenovanju evropskih delegiranih 
tožilcev in vložitvi novega predloga zakona 
pravosodnega ministrstva. Izjave pravnikov 
Boštjana Valenčiča in Rajka Pirnata, da je pravna 
stroka ogorčena; izjava Janše. 

Enostranski prikaz; izjave pravnikov povsem enake. Zdi 
se, kot da bi imeli na RTV prepoved poiskati mnenje 
pravnika, ki bi kakor koli drugače razmišljal kot voditelj 
oz. novinar. Izjavi pravnikov sta vsebinski, premierja 
Janše nevsebinska (da »se ne dogaja nič, kar ni 
bilo dogovorjeno. Če je še kakšna nejasnost, bo v 
naslednjih mesecih pač odpravljena.«). 

 


