Datum Medij

Oddaja

Vsebina

Opomba

1. 12.

RAS

Dogodki in odmevi

Industrija sejmov in srečanj od vlade pričakuje pomoč.
Izjave Dejana Žure iz podjetja DB Team in Marjane
Majerič iz GZS.

Enostranski prikaz, na hude
obtožbe niso poiskali vladnega
odziva.

3. 12.

RAS

Dogodki in odmevi

Med epidemijo je kultura dobila rekordni proračun v
samostojni Sloveniji, vendarle pa ne bi mogli reči, da
temu sledi družbeno vzdušje. Novinar navrže, da "če je
osebno občutenje kulture odvisno od vsakokratnega
ministra za kulturo, potem nimamo ravno globokih
korenin v kulturi, vendar to še ne pomeni, da nas
minister ne more delati nezadovoljne. Nezadovoljne
nas delajo ostre in vzvišene izjave Vaska Simonitija, in
čeprav minister zagotavlja, da nikogar ne cenzurira, pa
je čutiti ali pa se dogaja, da bodo vsakomur, ki bo
kritičen do oblasti, odtegnjena sredstva, ko se bo našla
priložnost, ne glede na to, kako velika je vreča z
denarjem."

Enostranski prikaz, na hude
obtožbe niso poiskali odziva
ministra Simonitija ali
ministrstva.

3. 12.

RAS

Dogodki in odmevi

Enostranski prikaz, na obtožbe
Državni proračun je imel v 11 mesecih 2,6 milijarde
evrov primanjkljaja. Izjava predsednika Fiskalnega sveta niso poiskali vladnega odziva.
Davorina Kračuna.

Zahtevki za
popravek

3. 12.

TVS

Dnevnik

O noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje ter
izobraževanja. Novinarka prispevek začne z besedami,
da si po razvpitih menjavah vodstvenih kadrov v
energetiki in policiji politika, kot kaže, želi tlakovati tudi
pot menjavam v izobraževalnih ustanovah. Izjave
predsednika združenja ravnateljev Gregorja Pečana,
predstojnice oddelka za pedagogiko in andragogiko
Klare Skubic Ermenc, glavnega tajnika SVIZ Branimirja
Štruklja, predsednika upravnega odbora Pedagoškega
inštituta Damijana Štefanca, poslanke SDS Mojce
Škrinjar.

Enostranski prikaz, niso
poiskali odziva predlagateljev
zakona. V prispevku štiri
izjave, ki so izrazito proti, in
samo ena izjava v podporo
zakonu, poslanke SDS.

4. 12.

RAS

Jutranja kronika

O noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje ter Enostranski prikaz, na hude
izobraževanja. V prispevku novinar navede, da je
obtožbe niso prikazali
opozicija sejo z očitki o neregularnem vodenju seje
argumentov nasprotne strani.
zapustila, predlog po mnenju pedagoške stroke odpira
vrata vplivu politike na delovanje šol in vrtcev.

4. 12.

RAS

Dogodki in odmevi

O noveli zakona o organizaciji in financiranju vzgoje ter
izobraževanja. V prispevku novinar navede, da je
opozicija sejo z očitki o neregularnem vodenju seje
zapustila, predlog po mnenju pedagoške stroke odpira
vrata vplivu politike na delovanje šol in vrtcev.

4. 12.

RAS

Dogodki in odmevi

Postopki imenovanja članov uprav in nadzornih svetov
družb s kapitalsko naložbo države so med najbolj
obremenjenimi s korupcijskimi tveganji. Izjava
predsednika KPK Roberta Šumija, Branka Lobnikarja s
Fakultete za varnostne vede in predsednika združenja
nadzornikov Gorazda Podbevška.

Enostranski prikaz, na hude
obtožbe niso poiskali odziva
predlagateljev zakona, prav
tako v prispevku ne pojasnijo,
kdo je pedagoška stroka, ki
trdi očitano. Mnenja na tem
področju so namreč zelo
deljena.
Enostranski prikaz, zdi se, kot
da bi imeli na RTV prepoved
vabljenja sogovornikov, ki bi
kakor koli drugače razmišljali
kot voditelj oziroma novinar.
Na drugi strani so povzeli

izjavo kar treh sogovornikov, ki
so pojasnjevali zgolj eno plat.
4. 12.

TVS

poročila ob 17. uri

Skokovito rast cen energentov v Sloveniji bolj kot ukrepi
za blažitev cenovnih šokov spremljajo kadrovske
zamenjave v energetskih podjetjih. Omenjajo se sicer
energetski boni, najprej pa se je politika lotila
kaznovanja dosedanjih direktorjev. Formalno jih sicer
razrešujejo in imenujejo nadzorni svet, a so "rošade" v
energetiki priljubljene v času pred volitvami, saj
vsakokratna politika rada nadzoruje tok denarja. V
ospredju pa bi moralo biti vprašanje oskrbe z energijo v
prihodnosti. Posnetek starih izjav odstavljenega
direktorja Elektra Ljubljana Andreja Ribiča, nekdanjega
predsednika uprave družbe GEN-I Roberta Goloba,
generalnega direktorja družbe GEN energija Martina
Novšaka in ministra Vrtovca (da ministrstvo ni pristojno
za pomoč).

5. 12.

TVS

Politično s Tanjo
Gobec

Tema oddaje samoukinitev in sprememba imena
stranke SMC ter združitev s stranko GAS. Gosta v studiu
Luka Lisjak Gabrijelčič, zgodovinar, urednik Razpotij in
komentator
Dela, ter Grega Repovž, odgovorni urednik Mladine.

6. 12.

RAS

Dogodki in odmevi

Enostranski prikaz, namerno
zamolčijo, da so bili vsi
dosedanji direktorji politično
imenovani in tudi politično
angažirani. Prav tako ne
omenijo, katere stranke so jih
imenovale oz. člani katerih
strank so.

Izrazito enostransko
komentiranje obeh gostov,
oba sogovornika z enakimi
poudarki. Zdi se, kot da bi
imeli na RTV prepoved
vabljenja sogovornikov, ki bi
kakor koli drugače razmišljali
kot voditelj oziroma novinar.
Poročanje o odločitvi ustavnega sodišča, ki je presodilo, Enostranski prikaz. Ni
da je bil vladni odlok, ki je za zaposlene v državni upravi predstavljenega ločenega
uvajal pogoj preboleli ali cepljeni, v neskladju z ustavo. odklonilnega mnenja ddr.
Izjava Nataše Pirc Musar.
Klemna Jakliča ali katerega
drugega pravnika, ki
predstavlja drugo plat

nenavadne odločitve
ustavnega sodišča.
6. 12.

TVS

Dnevnik

6. 12.

TVS

Dnevnik

6. 12.

TVS

Studio City

Poročanje o odločitvi ustavnega sodišča, ki je presodilo, Enostranski prikaz. Ni
da je bil vladni odlok, ki je za zaposlene v državni upravi predstavljenega ločenega
uvajal pogoj preboleli ali cepljeni, v neskladju z ustavo. odklonilnega mnenja ddr.
Klemna Jakliča ali katerega
drugega pravnika, ki
predstavlja drugo plat
nenavadne odločitve
ustavnega sodišča.
Slovenijo je obiskala glavna evropska tožilka Laura
Enostranski prikaz, na obtožbe
Kövesi, ki je sporočila, da so pritiski politike na tožilstvo niso poiskali odziva ministrstva
nedopustni. Poudarila je, da nihče ne more odstaviti
za pravosodje oziroma vlade.
evropskih delegiranih tožilcev brez soglasja glavnega
tožilca. Izjava Kövesi, da pozno imenovanje tožilcev ni
oviralo samo kriminalističnih preiskav v Sloveniji,
temveč tudi čezmejne kriminalistične preiskave zadev,
ki jih je EPPO sprožil v članicah Evropske unije in v
katere je bila Slovenija vpletena. Evropski proračun naj
bi bil pri tem oškodovan za približno 5 milijard evrov.
Glede delegiranih tožilcev sta kot komentatorja v studio Izrazito enostransko
povabljena dr. Ciril Ribičič in dr. Janja Hojnik.
komentiranje obeh gostov.
Kljub številnim pravnikom, ki
razmišljajo drugače in tudi
pravno pojasnjujejo poteze
vlade, so poiskali samo dva, ki
sta izrazito proti. Zdi se, kot da
bi imeli na RTV prepoved
vabljenja sogovornikov, ki bi
kakor koli drugače razmišljali
kot voditelj oziroma novinar.

6. 12.

TVS

Studio City

Problematiziranje pogodbe med STA in UKOM. Prikaz, v V prispevku problematizirajo
čem je pogodba škodljiva, predvsem za fotoreporterje. pogodbo, ne pa zakona o STA,
ki ga morata UKOM in STA
spoštovati in upoštevati. Pri
tem namerno zamolčijo, da je
tako problematičen zakon o
STA pripravljala Majda Širca.
Druga jutranja kronika Slovenijo je obiskala glavna evropska tožilka Laura
Enostranski prikaz, na hude
Kövesi, ki je sporočila, da so pritiski politike na tožilstvo obtožbe niso poiskali odziva
nedopustni. Skrbi jo spreminjanje zakonodaje in
ministrstva za pravosodje
zmanjševanje proračunskih sredstev za pravosodje.
oziroma vlade.

7. 12.

RAS

7. 12.

RAS

Druga jutranja kronika Vlada ni prisluhnila predlogu avtoprevoznikov za
Enostranski prikaz, na hude
zamrznitev cen energentov. Vrstijo se opozorila na
obtožbe glede vlade niso
neizogibne posledice. Avtoprevozniki so že bili prisiljeni poiskali vladnega odziva.
v dvig prevoznine. Posledično bodo višje cene končnih
storitev oziroma izdelkov.

7. 12.

TVS

Dnevnik in Odmevi

8. 12.

RTV
informativne oddaje
Slovenija

Zasedanje parlamentarne komisije, ki ugotavlja
politično odgovornost nosilcev javnih funkcij za
gospodarnost in pravočasnost naročil in nabav osebne
zaščite in medicinske opreme v prvem valu epidemije.
Tokrat se je komisija ukvarjala predvsem z nabavami
hitrih antigenskih testov podjetja Majbert Pharm, v
prispevku pa so povzemali predvsem očitke, da ti testi
niso ustrezali strokovnim merilom. Sporno naj bi bilo
tudi, da so se na NLZOH odločili za validacijo le enih
hitrih testov.
Afera Masleša – o diplomi in pravosodnem izpitu
vrhovnega sodnika Branka Masleše ter grožnjah
novinarjem s tožbo zaradi poizvedovanja.

Enostranski prikaz, glede na
hude obtožbe bi morali
poiskati odziv NLZOH, ki je že
večkrat dajal pojasnila v zvezi s
spornimi testi. *(Direktorico
NLZOH sicer povabijo v oddajo
Odmevi naslednji dan.)

Cenzuriranje sporočila
vrhovnega sodišča v zvezi z
neobstojem diplome Branka
Masleše. Po skoraj tednu dni
še vedno cenzurirajo grožnje
novinarjem. Spomnimo, da je

RTV o diplomi poslanca Branka
Simonoviča poročala več dni,
čeprav je poslanec svojo
diplomo pokazal.
8. 12.

RTV
informativne oddaje
Slovenija

8. 12.

TVS

Dnevnik

9. 12.

RAS

Dogodki in odmevi

Javno pismo 27 uglednih posameznikov s
prvopodpisanim Borisom Pahorjem, v katerem so
pozvali k široki strokovni in občedržavljanski razpravi,
kakšno šolstvo v Sloveniji dejansko imamo in kakšnega
bi zares morali imeti.

Cenzuriranje pisma 27
uglednih posameznikov,
medtem ko smo lahko zasledili
večdnevno poročanje o
nedavnem pismu
veleposlanikov, profesorjev in
akademikov proti ukinitvi
oddaje Globus.
Prispevek o tem, da so posli med epidemijo cveteli tudi Enostranski prikaz. Obtožbe v
nekaterim ponudnikom hotelskih nastanitev. Država je prispevku se nanašajo tako na
tistim, ki so se vračali domov iz tujine, odredila
ministrstvo za obrambo kot na
karanteno in jih poslala v hotele, vendar ne v hotele,
ministrstvo za zdravje. Odziva
katerih delna lastnica je, temveč k zasebnikom. Dober na obtožbe slednjega niso
posel, vreden skoraj četrt milijona evrov, je tako uspel poiskali.
podjetju Korle, lastniku postojnskega hotela Erasmus, in
sklenjena pogodba z državo je veljala tudi takrat, ko se
karantenske odločbe niso več izdajale.
Prispevek o odloku, ki prepoveduje prodajo hrane in
pijače na stojnicah. Izjava Blaža Cvara iz OPZ, ki je do
odloka kritičen in zatrjuje, da z odločevalci ni
komunikacije, da ostajajo preslišani in da tovrstno
nesodelovanje ne vodi v rešitve, ki bi bile v korist vseh.

Enostranski prikaz, ni odziva
niti ministrstva za zdravje niti
članov strokovne skupine. Gre
sicer za enega v vrsti
prispevkov, ki ne upoštevajo
okoliščin epidemije.

9. 12.

TVS

Dnevnik

Prispevek o vstopu Roberta Goloba v politiko.

11. 12.

TVS

Dnevnik – Utrip

Poročanje o primeru direktorja FURS, pri čemer je le na
kratko naveden odziv FURS, da imajo dostop do takšnih
podatkov, sledi pa izjava Nataše Pirc Musar: "V tem
primeru je po mojem prišlo do kršitve zakona o varstvu
osebnih podatkov, ker namena za vpogled direktor
takšnega preprosto ne more imeti. Kaj pa, če bi direktor
FURS-a zahteval oziroma pogledal v podatke tistega, ki
je plačal najmanj dohodnine? Kaj bo takšnega dal čez
kolena, ga s šibo nažgal po zadnjici?"

12. 12.

RAS

Dogodki in odmevi

Poročilo z okrogle mize na ZRC SAZU, kjer so
sogovorniki (povzeti so Zarja Muršič, Dino Bauk, Peter
Klepec) ugotavljali, da Slovenija ostaja med najslabše
precepljenimi evropskimi državami, to pa naj bi bilo
posledica zlasti neustrezne strategije cepljenja in
kampanje ozaveščanja o pomenu cepljenja.

12. 12.

TVS

Politično s Tanjo
Gobec

Med pogovorom gost Jožef Horvat spregovori o
neprimernem obnašanju stranke Levica na seji odbora
za izobraževanje v državnem zboru. Voditeljica ga
prekine z besedami: "Levice ni tukaj."

V napovedi poudarijo, da
Robert Golob vstopa v
politiko, pri čemer zamolčijo
pomembno dejstvo, da Golob
v politiki ni nov obraz, saj je
nekdanji podpredsednik
Pozitivne Slovenije in šef sveta
SAB.
Enostranski prikaz, ni odziva
na obtožbe. Presenetljivo je,
da kljub številnim drugačnim
mnenjem pravnikov RTV
prikazuje zgolj enostranski
komentar navedene pravnice.
Zdi se, da imajo novinarji na
RTV prepoved poiskati mnenje
nekoga, ki bi drugače
razmišljal kot oni.
Enostranski prikaz, na hude
obtožbe niso poiskali odziva
UKOM in MZ.

Dvojna merila voditeljice.
Gostu ni dovolila komentarja o
stranki Levica in njenem
vedenju v Državnem zboru,
dovolila in spraševala pa je za
komentar o številnih drugih, ki
jih tudi ni bilo tam.

13. 12.

RTV
informativne oddaje
Slovenija

Afera Masleša.

RTV cenzurira sporočilo
sarajevske pravne fakultete
glede diplome sodnika
Masleše.
Enostranski prikaz, na hude
Člani komisije, ki preiskujejo politično vplivanje na delo
obtožbe niso poiskali odziva.
policije, so zaslišali nekdanjega vodjo ljubljanske
uniformirane policije Dejana Čulka in nekdanjega vodjo
službe generalnega direktorja policije Roberta Ferenca.
Predsednik preiskovalne komisije Rudi Medved je po
doslej slišanem ugotovil, da je v policiji mogoče čutiti
vpliv politike.

13. 12.

TVS

Dnevnik

13. 12.

RAS

Dogodki in odmevi

Člani komisije, ki preiskujejo politično vplivanje na delo Enostranski prikaz, na hude
obtožbe niso poiskali odziva.
policije, so zaslišali nekdanjega vodjo ljubljanske
uniformirane policije Dejana Čulka in nekdanjega vodjo
službe generalnega direktorja policije Roberta Ferenca.
Predsednik preiskovalne komisije Rudi Medved je po
doslej slišanem ugotovil, da je v policiji mogoče čutiti
vpliv politike.

13. 12.

TVS

Studio City

Prispevek novinarke Špele Kožar o neonacistih.

Kot slikovno podlago
novinarka v prispevku uporabi
tudi sliko predsednika vlade na
žalni slovesnosti za pobitimi v
Rovtah, kar je popolna zloraba
in manipulativna uporaba
slikovnega materiala ob
popolnoma drugi tematiki.
Poleg tega je v kontekst
neonacizma uvrstila različne
slovenske medije, ki z
neonacizmom nimajo ničesar.
Gre za hude kršitve tako

programskih standardov RTV
Slovenija, kot tudi
novinarskega kodeksa.
15. 12.

RAS

Dogodki in odmevi

16. 12.

RAS

Dogodki in odmevi

Potem ko vladi v zakon o javnem redu in miru ni uspelo Enostranski prikaz, mešanje
uvesti verbalnega delikta, po katerem bi bili tisti, ki bi
poročevalskih in
vpili ali se nedostojno vedli do predstavnikov države ali komentatorskih slogov.
njihovih bližnjih, kaznovani z do 1000 evri globe, so
vladajoči ta privilegij vnesli v novelo kazenskega
zakonika. Vlada je brez vednosti stroke ter v slogu
protikoronskih ukrepov vrinila podtaknjenca, ki je
prinesel nov način pregona kaznivega dejanja grožnje.
Zdravstvena blagajna v predlogu finančnega načrta za
leto 2022 načrtuje rekordni primanjkljaj, saj vlada ni
zagotovila kritja stroškov epidemije, ki nas zagotovo
čakajo tudi v prihodnjem letu. Takšen scenarij za člane
skupščine ZZZS ni sprejemljiv. Finančnega načrta tako
niso potrdili, saj bi to zagotovo povzročilo težave pri
zagotavljanju zdravstvenih potreb prebivalstva.

16. 12.

TVS

Dnevnik

Enostranski prikaz, na hude
obtožbe niso poiskali odziva
ministrstva za zdravje.

Lažno poročanje o tem, da je
Poročanje o javni tribuni "V kakšni državi želimo živeti",
bil Robert Golob odstavljen.
ki se je je udeležil tudi Robert Golob. Novinar v vklopu o
Mandat mu je namreč potekel.
Robertu Golobu pove, da je odstavljeni predsednik
uprave GEN-I-ja.

16. 12.

TVS

Odmevi

Komisija za preprečevanje korupcije je zoper
predsednika vlade Janeza Janšo začela preiskavo zaradi
julijskega imenovanja Francija Matoza za neizvršnega
direktorja slabe banke. Pri imenovanju bi lahko prišlo
do nasprotja interesov, pravijo v KPK. Predsednik vlade
je na družbenih omrežjih opozarjal na dvojna merila
komisije. Sledi pogovor s predsednikom KPK R.
Šumijem.

17. 12.

TVS

Dnevnik

Prispevek o tem, da so se na objavo sodne uprave
vrhovnega sodišča na družbenem omrežju Twitter
odzvali člani sodnega sveta. Njihovo objavo glede
vprašanj o obstoju diplome sodnika Branka Masleše so
označili za neustrezno in neprimerno.

18. 12.

RAS

Dogodki in odmevi

Enostranski prikaz, razen
navajanja tvita PV Janše. Na
RTV imajo voditelji oziroma
novinarji očitno prepoved v
oddaje povabiti goste, ki bi
kakorkoli drugače razmišljali
kot oni.

Poročanje šele po 14 dneh,
odkar je zadeva prišla v
javnost, ob tem še vedno
cenzuriranje mnenja Združenja
novinarjev in publicistov, ki je
prav tako obsodilo tvit. Prav
tako cenzuriranje mnenja
Društva novinarjev Slovenije,
ki se jim tvit ni zdel sporen.
Pri nas je za mednarodno zaščito letos zaprosilo več kot Enostranski prikaz, na hude
4500 ljudi. Naša država je do konca novembra azil
obtožbe niso poiskali odziva
podelila le petnajstim. Vsak, ki je preganjan, ima po
MNZ/Policije.
mednarodnem azilnem pravu pravico poiskati zaščito,
toda za večino tistih, ki si zatočišče želijo poiskati v
Evropi, ostajajo vrata tesno zaprta, opozarja Blaž Kovač
iz Amnesty International Slovenije. Gre za zdaj že dobro
dokumentirani sistem vračanja oseb nazaj Hrvaški brez
možnosti zaprositi za mednarodno zaščito.

18. 12.

TVS

Dnevnik – Sobotni
Dnevnikov izbor

Poglobljeno o beguncih ob mednarodnem dnevu
beguncev. Pri nas je za mednarodno zaščito letos
zaprosilo več kot 4500 ljudi. Naša država je do konca
novembra azil podelila le petnajstim. Vsak, ki je
preganjan, ima po mednarodnem azilnem pravu
pravico poiskati zaščito, toda za večino tistih, ki si
zatočišče želijo poiskati v Evropi, ostajajo vrata tesno
zaprta, opozarja Blaž Kovač iz Amnesty International
Slovenije. Gre za zdaj že dobro dokumentirani sistem
vračanja oseb nazaj Hrvaški brez možnosti zaprositi za
mednarodno zaščito – dodatno opozorilo, da je bila v
primeru smrti turške deklice mati vrnjena na Hrvaško,
čeprav je že bila v Sloveniji, in da je policija naknadno
spreminjala zgodbo

Enostranski prikaz, na hude
obtožbe niso poiskali odziva
MNZ/Policije.

20. 12.

TVS

Studio City

Voditelj Marcel Štefančič je v okviru pogovora o
resoluciji EP dejal: »V Sloveniji so novinarji Slovenske
tiskovne agencije tudi po malem umirali od lakote, od
pomanjkanja, od prikrajšanja, kar nekaj mesecev.«

21. 12.

RAS

22. 12.

RAS

Dogodki in odmevi

Del civilne družbe opozarja na razpadanje
Enostranski prikaz, niso
demokratičnih
poiskali odziva vlade.
vrednot. Kot pritisk na civilno družbo vidijo tudi vložitev
prve tožbe, s katero naj bi državno odvetništvo od
domnevnega organizatorja protestov izterjalo stroške
policijskega varovanja shoda. Izjave Jaše Jenulla,
pravnice in aktivistke Barbare Rajgelj, profesorja z
mariborske filozofske fakultete Rudija Klanjška in Petra
Klepca, profesorja za filozofijo.

Izjava Štefančiča je popolna
laž, saj nihče od novinarjev ni
bil brez plače, regresa ali
drugih dohodkov z naslova
službe.
Druga jutranja kronika Organizatorji sejmov imajo v povprečju za 70 odstotkov Enostranski prikaz, na hude
manj prihodkov kot pred dvema letoma, a država zanje obtožbe niso poiskali odziva
nima posluha in jih v primerjavi z drugimi dejavnostmi vlade.
obravnava neenakopravno.

UKOM poslal
zahtevo za
popravek

24. 12.

TVS

27. 12.

RAS

Dnevnik

Enostranski prikaz, niso
V pogajalski skupini reprezentativnih sindikatov javnega poiskali odziva vlade.
sektorja in Konfederacije sindikatov javnega sektorja so
kritični do predloga zvišanja najvišjega plačnega razreda
zdravnikov in zobozdravnikov. Izjava: Branimirja
Štruklja, predsednika Konfederacije sindikatov javnega
sektorja Slovenije.
Druga jutranja kronika Leta 2021 so jabolko spora postala cepiva, v Sloveniji
Enostranski prikaz, niso
smo bili poleg tega priča eroziji temeljnih človekovih
poiskali odziva vlade.
pravic, demokratičnih načel in vladavine prava. V
prispevku je izjava direktorice Amnesty International
Slovenije Nataše Posel, da nam je oblast suspendirala
številne pravice, predvsem do svobode gibanja in
pravico do mirnega zbiranja (od aprila do oktobra je
bila v veljavi prepoved protestov) ter svobodo izražanja.
Poudarja tudi neustavno policijsko uro, uporabo
pridržanja in kaznovanja. Pravi, da vlada ni poskrbela za
ustrezno pravno podlago, da bi bilo ukrepanje za
obvladovanje epidemije lahko učinkovito, strokovno,
zakonito in skladno z ustavo. Ervin Hladnik Milharčič je
kritičen, da smo doživeli revolucionarno preobrazbo
družbe: "Letos smo doživeli to, da je vlada s svojimi
zavezniki izpeljala program redistribucije narodnega
bogastva" in politične posege v šolstvo, univerze,
neodvisne institucije, gospodarstvo, lokalno
administracijo, neodvisno sodstvo in medije. Prispevek
zaključijo z besedami, da na to – kot tudi na vmešavanje
politike v delo policije in neprimerno javno retoriko
oblasti – opozarja tudi nedavno sprejeta resolucija
Evropskega parlamenta.

28. 12.
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Prispevek o tem, da je dal PKP 10 podlago za začetek
pogajanj za zvišanje plač zdravnikov in zobozdravnikov.
Poročajo, da s sprejetim svežnjem ni zadovoljna nobena
od sindikalnih strani. Izjave Gorazda Kovačiča
(predsednik visokošolskega sindikata) in Konrada
Kuštrina, da ta zakon povzroča zelo veliko škodo
javnemu sektorju.
Prispevek o tem, da je DZ imenoval tudi 13 članov
programskega sveta in pet članov nadzornega sveta
RTV. Izjava Marka Milosavljevića s Katedre za
novinarstvo na FDV, da gre za logičen korak pri
vzpostavljanju popolnega nadzora nad delovanjem
javne Radiotelevizije, saj so vsi na novo imenovani v
programski in nadzorni svet RTV Slovenija predstavniki
ali somišljeniki vladajoče koalicije. To bo po njegovih
besedah vladajoči koaliciji omogočilo, da si podredi
javno RTV prek glavnih vzvodov, nadzornega in
programskega sveta. Milosavljević pričakuje, da bo
programski svet bolj monoliten, ker bo večina v njem
zlita z vladajočo koalicijo.

Enostranski prikaz (samo odziv
sindikatov), niso poiskali
odziva vlade.

Enostranski prikaz, niso
poiskali odziva vlade oziroma
vladajoče koalicije.

