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ZADEVA: REKLAMACIJA RAČUNA ŠT. …….. (plačilo RTV naročnine za mesec junij 2016) 
 
Spoštovani! 
 
Pri telekomunikacijskem operaterju T-2 imam naročen in dobavljan programski paket  L, za katerega plačujem 
08,99 €/mesec. Paket omogoča sprejem 175 programov, med drugim SLO1, SLO2 in SLO3. Domnevam, da 
operater vsem ponudnikom programov plačuje ustrezno licenčnino, torej tudi RTVS. Če tega ne bi počel, 
potem programov ne bi mogel imeti v svoji ponudbi. 
 
Za nobenega od programov v paketu ne plačujem dodatnih stroškov, razen za RTVS (12,75 €/mesec). To je 
nerazumljivo, saj RTVS svojo ponudbo očitno zaračunava 2x: enkrat telekomunikacijskemu operaterju (T-2), 
drugič pa lastniku električnega števca, torej meni. 
 
Izjemen monopolni položaj RTVS je opredeljen v Zakonu o RTVS, ki določa tudi obveznost plačevanja 
mesečne naročnine na programe RTVS, brez sklenitve pogodbenega razmerja med »naročnikom« (lastnikom 
električnega števca) in RTVS. Toda, RTVS mora kljub vsemu izpolnjevati pogodbene obveznosti, ki so 
opredeljene v Zakonu o RTVS. 
 
Te pa so med drugim naslednje: 

4. člen 
(1) V programih iz prvega odstavka prejšnjega člena RTV Slovenija zlasti:  
– zagotavlja verodostojne in nepristranske informativne oddaje, s katerimi celovito obvešča o političnem 
dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih evropskih državah, zlasti članicah 
Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah tako, da posredovane vsebine omogočajo objektivno javno 
obveščenost državljanov Republike Slovenije ….; 
– zagotavlja oddaje, ki odražajo življenje in probleme različnih struktur prebivalstva, pri čemer izhaja iz 
načela enakopravnega obveščanja o dogajanjih v vseh delih Slovenije in zamejstva, zagotavlja ustvarjanje 
dokumentarnih oddaj nacionalnega pomena, ki predstavljajo dokument preteklega časa in časa, v katerem 
živimo;  
– zagotavlja kakovostne informacije o vseh pomembnih kulturnih, političnih, zgodovinskih, športnih, 
socialnih in ekonomskih dogodkih;  
– posebno pozornost posveča razvijanju splošne, jezikovne in politične kulture;  
– širi razumevanje vseh ključnih vprašanj delovanja demokratične družbe;  
– širi razumevanje slovenske zgodovine, kulture in identitete, tudi z vidika evropske zgodovine in 
mednarodnih povezav; 
– spodbuja kulturo javnega dialoga ter omogoča širok prostor za javne razprave o problemih v družbi;  
 

5. člen 
Novinarke in novinarji (v nadaljnjem besedilu: novinarji), urednice in uredniki (v nadaljnjem besedilu: 
uredniki) RTV Slovenija in drugi, ki so neposredno udeleženi pri ustvarjanju ali pripravljanju RTV 
programov, morajo pri svojem delu še posebej: 
– spoštovati načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij;  
– spoštovati človekovo osebnost in dostojanstvo;  
– spoštovati načelo politične uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma;  
– spoštovati načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja 
kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti;  
– zagotavljati nepristransko in celovito obveščenost, tako da imajo državljani možnost svobodnega 
oblikovanja mnenj;  
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– spoštovati načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev;  
– uveljavljati profesionalno etiko poročevalcev, dosledno razločevanje informacij in komentarjev v 
novinarskih prispevkih;  
– varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in telesni razvoj, 
ter spoštovati obče človeške vrednote. 
 
itd. 
 
Po mojem mnenju, RTVS ne izpolnjuje nobenega od pogodbenih pogojev iz 4. in 5. člena Zakona o RTVS. 
Dokazov je nešteto, tokrat naj se omejim le na zadnjo sejo Programskega sveta RTVS in fotografijo z njega: 
 

 
 
Novinarji in uredniki javne RTVS so na seji Programskega sveta RTVS torej javno grozili s smrtjo Janši 
(»Janšizmu«, opoziciji), s čimer so nedvoumno prekršili vse prej naštete navedbe iz Zakona o RTVS. Da o 
civilizacijskih normah ne govorim. Da ne govorim o tem, da so dejansko pozivali k umorom in k državljanski 
vojni. V normalni civilizirani in demokratični državi bi morali nemudoma ukrepati policija, tožilstvo, NPU in 
še kdo. Takoj bi se moral sestati Svet za nacionalno varnost, ukrepati bi moral predsednik države …. 
Spodbujate sovraštvo in pozive k umorom, od mene pa za to terjate 12,75 € na mesec. Se spominjate, da je 
Brglez govoril o »naravnem pravu«? 
 
S tem dejanjem je RTVS prelomila vsa pogodbena določila med mano in njo, ki izhajajo iz 4. in 5. člena 
Zakona o RTVS, zato sem se odločil, da se naročnini na njene programe odpovedujem. 
 
Naročniško službo RTVS prosim, da mi račune za naročnino na RTVS preneha pošiljati na naslov Vane 
Gošnik, Tomšičeva 25, 3320 Velenje. Upoštevajte to pismo kot reklamacijo. 
 
S cenjenimi pozdravi! 
 

Vane Gošnik, nekdanji član Sveta RTVS 
 
 
 

Poslano tudi: 
 

- g. Marko Filli, generalni direktor RTVS 
- Programski svet RTVS 


