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 RTV Slovenija

 od 1985: dežurna v desku informativnih oddaj TV Slovenija

 od 1990: novinarka zunanjepolitičnega uredništva 

 od 1993: dopisnica RTV SLO iz ZG

 od 2001 do 2007: urednica uredništva 
dnevnoinformativnih oddaj, novinarka, vodja projektov 

 od 2011: novinarka, urednica (Tarča, Dnevnik, Odmevi, 
volilni in drugi projekti)

 od 2017: varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev RTV 
Slovenija

 Časnik Finance (2007-2011)



5 novinarskih K-jev



OBJEKTIVNO NOVINARSTVO?

• KONTEKST

• FOKUS, ZORNI KOT

• ŽANR

• PREVERJENO

• NATANČNO

• NEPRISTRANSKO

• CELOVITO

• POŠTENO

• RESNICOLJUBNO

• URAVNOTEŽENO

• LOČEVANJE DEJSTEV IN MNENJ



KDO JE NOVINAR?

• Različna združenja, članstvo ni obvezno:
International Federation of Journalists (IFJ), 
Društvo novinarjev Slovenije (DNS),                 
Združenje novinarjev publicistov (ZNP),              
Sindikat novinarjev Slovenije (SNS)

• Splošni novinarski kodeksi in kodeksi posameznih medijev

Zaposleni in samozaposleni (vpisani v razvid samostojnih 
novinarjev pri Ministrstvu za kulturo)

• komercialni, javni mediji 

• RTV – različni poklici:→ novinar, poročevalec, 
dopisnik, urednik, specialist, voditelj, komentator …. 

→ od 31. plačnega razreda navzgor



Vir: WWW.MK.GOV.SI

SLOVENSKA MEDIJSKA KRAJINA



SLOVENSKA MEDIJSKA KRAJINA: število medijev v razvidu
Vir: https://rmsn.ekultura.gov.si/razvid/mediji, 3. 3. 2019

https://rmsn.ekultura.gov.si/razvid/mediji


Mediji v Sloveniji: spontane asociacije

Raziskava odnosa do medijev; Valicon za MK RS; N = 1001, 24.3.2016–4.4.2016 



Mediji v Sloveniji: spontane asociacije

Raziskava odnosa do medijev; Valicon za MK RS; N = 1001, 24.3.2016–4.4.2016



Raziskava odnosa do medijev; Valicon za Ministrstvo za kulturo RS; N = 1001, 24.3.2016–4.4.2016 



Zaupanje v medije

Zapis v enem od slovenskih medijev, marec 2019, avtor je doktor zgodovinskih znanosti



Lažne novice
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Sovražni govor

USTAVA REPUBLIKE SLOVENIJE: V Sloveniji so vsakomur zagotovljene enake človekove pravice in temeljne 

svoboščine, ne glede na narodnost, raso, spol, jezik, vero, politično ali drugo 
prepričanje, gmotno stanje, rojstvo, izobrazbo, družbeni položaj, invalidnost ali 
katerokoli drugo osebno okoliščino.

KAZENSKI ZAKONIK (297. člen, Javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti)

Kdor javno spodbuja ali razpihuje sovraštvo, nasilje ali nestrpnost, ki temelji na 
narodnostni, rasni, verski ali etnični pripadnosti, spolu, barvi kože, poreklu, 
premoženjskem stanju, izobrazbi, družbenem položaju, političnem ali drugem 
prepričanju, invalidnosti, spolni usmerjenosti ali katerikoli drugi osebni okoliščini, in je dejanje 
storjeno na način, ki lahko ogrozi ali moti javni red in mir, ali z uporabo grožnje, zmerjanja ali žalitev, se kaznuje 
z zaporom do dveh let.

BONTON



RTV SLOVENIJA: Javni medijski servis

Radio

Prvi, Val 202, Ars, 

Ra MB, Ra KP, RSi

Televizija

TV SLO1, TV SLO2, 
TV SLO 3 

(Parlamentarni kanal), 

TV MB, TV KP

MMC

www. rtvslo.si

RTV 4D

teletekst

Narodnostni program

RTV Capodistria

MMR

Dejavnosti, storitve

Simfonični orkester, 
ZKP, Oddajniki in 

zveze …

Ostalo

Dostopnost,

Mediateka

sofinanciranje filmov



RTV Slovenija

• TV: 21 tisoč ur TV programa na leto 
(73% lastnega); 800 tisoč različnih 
gledalcev na dan

• RA: 8 celodnevnih programov, dnevni 
doseg Vala 202: 210 tisoč poslušalcev

• MMC: 200 tisoč uporabnikov, 55 mil. 
ogledov vsebin mesečno

• 2.239 zaposlenih

• RTV prispevek plačuje 619.971 
gospodinjstev

76,8

10,6

7,9

4,7

Viri prihodkov RTV Slovenija, 2017, 
deleži od 123 mil. €

RTV PRISPEVEK

OGLAŠEVANJE

DRUGI KOMERCIALNI PRIHODKI

SOFINANCIRANJE, DRUGI PRIHODKI

Vir: Letno poročilo RTV Slovenija za l. 2017 (https://www.rtvslo.si/rtv/kdo-smo/zakoni-predpisi-in-dokumenti/letni-nacrti-in-porocila/471839)



Javni interes in javni medij

Dokumenti dostopni na: www.rtvslo.si/varuh



Svoboda VS omejitve

Zakon o medijih

Zakon o avdiovizualnih medijskih 
storitvah

Zakon o RTV

REGULACIJA &

SAMOREGULACIJA

Akos (https://www.akos-rs.si/) 

Novinarsko častno razsodišče DNS 
(https://razsodisce.org/)

Varuh pravic gledalcev in 
poslušalcev RTV (www.rtvslo.si/varuh)

Ustava RS



Varuh

• sprejemanje in obravnava odzivov

• iskanje in posredovanje odgovorov

• reševanje sporov

• spodbujanje preglednosti in javnosti 
delovanja

• zagovarjanje novinarske kakovosti in 
raznolikosti programske ponudbe

• skladnost vsebin s programskimi 
standardi in poklicnimi merili

• podajanje mnenj in priporočil

• spodbujanje dialoga med ustvarjalci 
in javnostjo



Število odzivov; iz letnega poročila varuhinje za leto 2018
www.rtvslo.si/varuh

http://www.rtvslo.si/varuh

