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PRITOŽBA ZARADI ZAVRNITVE ODGOVORA NA PRITOŽBO ZOPER  ODLOČBO NA NAČIN ZLORABE 

ZAKONODAJE, NAPAČNE INTERPRETACIE Zakona o upravnem postopku  - ZUPa  in Zakona o RTVS 

 
Danes 3.1. 1013  sem prejel vaš sklep, ki nima opravilne številke in nosi datum 2.1. 2013. V njem ste odločili.    
»Pritožba prosilca se zavrže, ker je prepozna.« 

 

In v  OBRAZLOŽITVI: 

»Prosilec je pri organu prve in druge stopnje dne 27. 12.2013 vložil pritožbo zoper odločbo organa 

št. IJZ-028/2013 z dne 9.12.2013, ki je bila prosilcu vročena dne 11.12.2013. 

Po preizkusu pritožbe je organ ugotovil, da je pritožba prosilca prepozna, ker ni vložena v skladu s 

prvim in drugim odstavkom z 235. člena ZUP, ki od dneva vročitve odločbe določa 15 dnevni rok za 

vložitev pritožbe. 

Drugi odstavek 240. člen ZUP določa, da organ prve stopnje preizkusi, ali je pritožba dovoljena in 

pravočasna in ali jo je vložila upravičena oseba. Če pritožba ni dovoljena, če je prepozna ali če jo je 

vložila neupravičena oseba, jo organ prve stopnje zavrže s sklepom. Organ je zato odločil kot 

izhaja iz izreka tega sklepa.» 

 

1. Nisem PROSILEC, ampak stranka v postopku, PRITOŽNIK nad vašo odločbo  

2. Pritožbo sem oddal v roku  26. 12. 2013 je bil praznik Republike Slovenije (dan samostojnosti in 

enotnosti) in ker se je na ta dan iztekel 15 dnevni rok za oddajo pritožbe,  sem pritožbo oddal v 15. 

dnevnem roku.  

 

Obenem protestiram glede vašega ponovnega ignoriranja pravic gledalcev in poslušalcev in posredno preko 

plačil TV prispevkov  - (sicer minorno majhnega a vendarle) solastnika RTVS glede  na naslanjanje na črko 

zakonodaje- S te sklepom ponovno ignorirate  svoje lastne programske standarde poslovanja na RTVS in sam 

Zakon o RTVS, ko je treba vsak utemeljen razlog za pritožbo glede programskih vsebin RTVS obravnavati in  

problem urediti.  

Sam sem v pritožbenem roku zbiral gradiva in jih nekaj tudi priložil svoji pritožbi, saj dostop do posnetka (tako 

sebe samega kot javnosti) zahtevajo tudi drugi udeleženci posveta pri Janku Vebru.  Že 9 mesecev vas 

prosimo za posnetek in javno objavo, pa še vedno nismo dobili relevantnih odgovorov kaj šele da bi dobili 

pravico do zgodovinsko pomembnega gradiva posveta o nameravanih ustavnih spremembah dela civilne 

družbe s predsednikom DZRS  tik pred spremembo Ustave RS. .  

 

 

p.s.:  

Zakon o splošnem upravnem postopku ZUP-UPB2  101. člen 

(1) Začetka in teka rokov ne ovirajo nedelje in prazniki Republike Slovenije ali dela prosti dnevi v Republiki 
Sloveniji.  

http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_samostojnosti_in_enotnosti
http://sl.wikipedia.org/wiki/Dan_samostojnosti_in_enotnosti


(2) Če je zadnji dan roka nedelja ali praznik Republike Slovenije ali dela prost dan v Republiki Sloveniji ali 
kakšen drug dan, ko se pri organu, pri katerem je treba opraviti dejanje postopka, ne dela, se izteče rok s 
pretekom prvega naslednjega delavnika. 

  

Dne 27.12. 2013. Sem bil na RTVS in želel oddati vlogo na zapisnik. Tega nisem mogel storiti, bi sem 
poslan na Vložišče, ki pa ima uradne ure samo do 14. ure, nato sem šel do vaših pravnih pisar kjert sme po 
čudežu lahko oddal svojo vlogo, ker pa nisem dobil žiga sem šel še na viško pošto in oddal priporočeno 
pošiljko.  
 
Pritožba na odločbo je bila poslana tudi preko e. pošte. E pošti predal  podpisane pod odločbo Vesne Marn 
(vesna.marn@ftvslo.si) mi je e. pismo ZAVRNIL, zato sem ga posla še enkrat. Prejem je od vseh naslovnikov 
RTVS potrdil samo Janez Lombergar.   

Več priloge:    
Odločba RTVS, Sklep RTVS, Pritožba nad odločbo Vladislava Stresa z dne 27.12.2013, Pritožba nad sklepom 
Vladislava Stresa z dne 3.1. 2014  

 

Vnaprej hvala za pozitivno reševanje navedenih nepravilnosti.  

 

 

 

V Ljubljani 3.1.2014 

Vladislav Stres  
uni. dipl. oec.  
pedagog, andragog 
danes tudi praznujem obletnico rojstva  
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Vladislav Stres,  
Fabianijeva 45, 
1000 Ljubljana 
 
RTV Slovenija 
Kolodvorska 2, 1550 Ljubljana 
vesna.marn@ftvslo.si 
 
 
RTV Slovenija mi je izdala Odločbo št.: IJZ-028/2013z dne 09.12. 2013  v zadevi zahteve za dostop do 
informacij javnega značaja, ki sem jo na RTV naslovil   
 
Zoper odločbo je dopustna pritožba v roku 15-ih dni od dneva prejema pisnega odpravka. Odločbo sem prejel, 
preko priporočene pošte  11.12. 2013 in tako v roku oddajam  Pritožbo o kateri bo odločal Informacijski 
pooblaščenec RS, Zaloška 59, Ljubljana. 
neposredno dveh izvodih in preko e. pošte  na naslov: Javni zavod Radiotelevizija Slovenija, Kolodvorska 2 in 
Informacijski pooblaščenec RS, Zaloška 59, Ljubljana. 
 
Ne strinjam se z odločitvijo, ki meni in javnosti onemogoča dostop do posnetka.: Zahteva prosilca se zavrne. 
 
Iz pisma je razvidno da  RTVS RAZPOLAGA z posnetkom cca 100 minut.  
 
1. Zahtevam dostop do javno dostopnega gledanja in ali posedovanja posnetka s katerim razpolagajo iz 
naslednjih razlogov: 
 

- Tako bom lahko preverjal kaj je zapisano v magnetogramu objavljenem v DZRS 
- Analitično proučil povedane  izjave govorcev 
- Opozarjam, da  je Hinko Krumpak, pisno izjavil, da je skoraj celotni posnetek v videl nočnih urah ok. 

1,30 na kar so bili na RTV S opozorjeni pa tega dejstva niso proučili. Kar je v nasprotju z odločbo da le 
tega niso javno predvajali.  

 
2. Zahtevam dostop javnosti do posnetka, saj je posnetek javno dobro, zaradi obljub Janka Vebra da bo 
organiziral javni posvet, izmenjave tehtnih mnenj  in kasnejšega spreminjanja ustave celo zgodovinskega 
pomena. Tematika spreminjanje Ustave RS, predvsem pravice do referenduma, se nanaša na pravice vseh 
volilnih upravičencev v RS in je tako prav, da imamo dostop do gradiva v zvezi s tem, tudi do posveta dela 
civilne družbe, vsa zainteresirana javnost.  
 
 
OBRAZLOŽITEV 
Zahtevo za dostop do informacij javnega značaja, posredovano z elektronsko pošto na naslov organa zaprosil 
za posredovanje celotnega posnetka pogovora dela civilne družbe s predsednikom parlamenta Jankom 
Vebrom z dne 3.4.2013 na katero smo bili vabljeni z obrazložitvijo DA SE BO POSVET SNEMAL. In res v 
sejni sobi je bila RTV kamera z DVEMA SNEMALCEMA. Naredila sta »grob« posnetek, ne naredila sta 
dokument na profesionalni ravni, ki se niti ne sme obdelovati. Prisotna sta bila od začetka do konca izmenjave 
mnenj.  
 
Del zainteresirane civilne družbe smo na pogovoru o nameravani spremembi Ustave RS predstavljali: 
Branimir Štrukelj (predsednik sindikata SVIZ, Janez Posedi (predsednik sindikata PERGAM), Drago 
Ščernavič (sekretar sindikata javnega sektorja), Igor Lukič, Dušan Semolič (predsednika in sekretar ZSSS), 
Gvido Novak, predsednik sindikata Slovenske vojske, Andrej Šiško, predsednik društva Hervardi in številni 
aktivni državljani, ki vodijo tudi različne iniciative gibanja ali pa so njihovi aktivnejši člani: Aleš Primc, Vili 
Kovačič, Vladislav Stres, Matija Blatnik, Blaž Babič, Stojan Svet, Jarh Jožef, Aleš Metličar, Ladislav 
Troha, Žiga Šorli… in pred stavbo DZRS protestno še številni drugi zainteresirani državljani. 

Zahtevo za dostop do magnetograma in posnetka Posveta pri predsedniku DZ RS so na RTVS  prejeli  že 8.4. 

2013 (celotno pismo glejte prilogo). Prejem e. pošte so na RTVS potrdili. Naslovljeno je bilo na: Janez 

Lombergar - RTV SLO, Ksenija Horvat Petrovčič - Odgovorna urednica UPE Informativni program TVS, Ljerka 

Bizilj – urednica Parlamentarnega  programa RTVS, Varuh pravic poslušalcev in gledalcev Mišo Molk in 

kasnejšega varuha Lada Ambrožiča. 

 

V pismo je bilo zapisano Spodaj podpisani prosimo RTV za dostop do posnetka, posveta dela zainteresirane 

javnosti  s predsednikom PARLAMENTA  Jankom Vebrom, z dne  3.4.2013 v veliki sejni dvorani  DZ RS med 

17. in 20. uro. Posvet je bil izveden na podlagi vabila predsednika DZ. Sama obravnava se je zožila na 

trenutno najbolj pereč problem  - nameravano samovoljno spreminjanje 90., 97., 99. in po novem tudi 148. 



člena Ustave RS
1/
 .   

 

Po prejemu Odgovora s strani DZ RS v katerem so obravnavali samo dostop do magnetograma, ki sicer ni bil 

enostavno dostopen sem 17.  5. 2013 zopet napisal pismo vodstvu RTVS tako Marku Filiju kot pristojnim 

urednikom…  in jih obvestil o blogu objavljenem na MMC RTVS  straneh: CENZURA DA ALI NE-RTVS 

(POSVET: SLOVENSKA USTAVA, VOLILNI SISTEMI IN NEPOSREDNA DEMOKRACIJA) 

http://www.rtvslo.si/blog/meteor/cenzura-da-ali-ne-rtvs/82586 

V pismu 17.5. 2013 je bilo zapisano:  

  

»Na spodaj poslani dopis - VLOGO  8.4.2013 od vas nisem prejel nikakršnega odgovora, niti pomanjkljivega, 
kot sem ga prejel s strani DZ RS…  
 
S strani RTV Slovenija sem bil povsem ignoriran kar je sicer kršitev zakonodaje in temeljnih Človekovih ter 
državljanskih pravic, pa tudi pravic, ki izhajajo iz tega da sem bil eden od govorcev na posvetu dela civilne 
družbe. 
Ker s posnetkom ne razpolagam, ne morem niti kvalitetno braniti svojih stališč.  
Posnetek uradni dokument kar magnetogram, ki je nastal na podlagi posnetka, pač ni. 
 
V odločbi je RTVS zapisala: Zahteva prosilca se zavrne in da RTVS kot neobdelano dokumentarno gradivo 
(surov material) hrani cca. 100 minut dolg posnetek razprave, ki nikoli ni bil vključen v programsko vsebino TV 
programov RTV Slovenija. Ter da: »Organ je po poizvedbi pri odgovorni urednici tretjega programa TV 
Slovenija in Informativnega programa TV Slovenija ugotovil, da s celotnim posnetkom ne razpolaga, zato ga 
ne more posredovati… Organ kot neobdelano dokumentarno gradivo (surov material) hrani cca. 100 minut 
dolg posnetek razprave, ki nikoli ni bil vključen v programsko vsebino TV programov RTV Slovenija.« 
 
Varuh gledalcev in poslušalcev RTVS Lado Ambrožič pa je povedal bistveno drugače, da ste surov 
POSNETEK IZBRISALI. S tem je zavajal, postopki pridobitve možnosti ogleda posnetka javne izmenjave 
mnenj  traja že dobre pol leta. Če b takrat vedeli za SUROV posnetek bi zaprosili za SUROVEGA.  
 
Ali cca 100 minut ne vsebuje celotnega posnetka ene in pol urne razprave?  
Tudi s kakšno minuto manj bi bili vsaj deloma zadovoljni.  
Magnetogram, ki je bil izdelan na podlagi posnetka je celovit.   
Kako to da je surov posnetek necelovit?  
Brez posnetka se magnetograma ga ne more PREVERJATI… Posnetek pa vsebuje še mnoge druge 
informacije in je GLEDLJIV, magnetogram pa je mnogo manj pregleden in za povprečnega gledalca uporaben, 
še posebej ker je bil tudi ta  nedosegljiv (zapletena, pod napačno rubriko samo krajši čas objavljena 
povezava).   
Zanimiva je tudi oznaka cca 100 minut. RTVS ima 1500 zaposlenih in še dodatno 800 honorarcev pa ni 
sposobna dajati podatkov o točni dolžini posnetka.  
 
CENZURA IN SPREMINJANJE USTAVE III. 
http://www.rtvslo.si/blog/vta-mrel-a/cenzura-in-spreminjanje-ustave-iii/88408 
 
S tem in  preko spodnjih prilog je moja zahteva obrazložena.  
 
 
 
 
Vladislav Stres, uni. dipl. oec. 
pedagog, andragog 
 
 
 
  

http://www.rtvslo.si/blog/meteor/cenzura-da-ali-ne-rtvs/82586
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NEKAJ PRILOG: 

Zadeva:  ZAHTEVA za dostop do magnetograma in posnetka Posveta pri predsedniku DZ RS 
Datum:  Mon, 08 Apr 2013 11:21:49 +0200 

Od:  Vladislav Stres <vladislav_stres1@t-2.net> 
Odgovor-za:  vladislav_stres1@t-2.net 

Za:  Varuh pravic poslušalcev in gledalcev <varuhinja@rtvslo.si>, Lado Ambrožič 
<lado.ambrozic@rtvslo.si>, Društvo novinarjev Slovenije <pisarna@novinar.com>, Društvo 
novinarjev Slovenije <pisarna@novinar.com>, Združenja novinarjev in publicistov <info@znp.si>, 
svetovalka področje medijev <Liana.Kalcina@varuh-rs.si>, Vlasta Nussdorfer <info@varuh-
rs.si>, Ljerka Bizilj <tvslo3@rtvslo.si>, Janez Lombergar - RTV SLO 
<janez.lombergar@rtvslo.si>, Ksenija Horvat Petrovčič - Odgovorna urednica UPE Informativni 
program TVS <ksenija.horvat@rtvslo.si>, DRŽAVNI ZBOR Janko Veber <gp@dz-rs.si> 

Kp:  Jurij Toplak <jurij.toplak@gmail.com>, Andrej Šiško Zveza DD Hervardi <zddh@hervardi.com>, 
Ladislav Troha <ladislav.troha@gmail.com>, Gvido Novak <gvido.novak@gmail.com>, Matija 
Blatnik <matic.lj@gmail.com>, jožef jarh <sedajda@gmail.com>, "Žiga ŠORLI." 
<ziga.sorli@gmail.com>, Stojan Svet <stojansvet@hotmail.com>, Vili Kovačič 
<vili.kovacic@siol.net>, Aleš Metličar <Ali12akitas@gmail.com>, Ladislav Troha 
<ladislav.troha@gmail.com>, Lenart Zajc <lenart.zajc@gmail.com>, Vojko Kogej 
<vojko.kogej@guest.arnes.si> 

ZAHTEVA za dostop do magnetograma in posnetka Posveta pri predsedniku DZ RS 

RTV SLOVENIJA 
Kolodvorska 2 1550 Ljubljana 

Janez Lombergar, direktor TV 

Ljerka Bizilj, urednica parlamentarnega programa  
Miša Molk,  Varuh pravic gledalcev in poslušalcev 

Spodaj podpisani prosimo RTV za dostop do posnetka, posveta dela zainteresirane javnosti  s predsednikom 
PARLAMENTA  Jankom Vebrom, z dne  3.4.2013 v veliki sejni dvorani  DZ RS med 17. in 20. uro. Posvet je 
bil izveden na podlagi vabila predsednika DZ. Sama obravnava se je zožila na trenutno najbolj pereč problem  
- nameravano samovoljno spreminjanje 90., 97., 99. in po novem tudi 148. člena Ustave RS

1/
 .   

 

Na posvetu je poleg novinarja STA, sodelovala ekipa javne radio televizije  Slovenija (RTVS), ki je celoten 
dogodek  posnela s kamero.   
Kratko poročilo s 3 urnega posveta je RTV objavila tudi v Odmevih: 
http://www.rtvslo.si/slovenija/posvet-v-dz-ju-poslanci-ustavite-spreminjanje-ustave/305879 

 
1/
  Uvodni nagovor Janka Vebra: »Posvet je bil organiziran na podlagi pobude predsednika DZ, sprejete na 

zadnji seji ustavne komisije  z namenom  da se organizira posvet o možnih prihodnjih spremembah pravnega 
reda, tudi o odpravljanju neravnotežij med organi oblasti v razmerju do neposredne demokracije in zagotovile 
večje uveljavljanje neposredne demokracije.«   

Iz naslova ustavne pravice do odgovora in popravka javno objavljene informacije, kot govorci na omenjenem 
posvetu, kot davkoplačevalci in plačniki RTV prispevka, kot zainteresirani za transparentne, verodostojne, 
sledljive, ažurne  in pregledne informacije in na podlagi  zakonske pravice do dostopa informacij javnega 
značaja, prosimo in zahtevamo neoviran in dostop do magnetograma in posnetka celotnega posveta.  

 V vednost:   

Varuh pravic poslušalcev in gledalcev <varuhinja@rtvslo.si> 
oz. Lado Ambrožič  <lado.ambrozic@rtvslo.si> 

Društvo novinarjev Slovenije <pisarna@novinar.com> 
Združenja novinarjev in publicistov < info@znp.si   

Varuh človekovih pravic, svetovalka področje medijev  Liana.Kalcina@varuh-rs.si 
oz. Vlasta Nussdorfer <info@varuh-rs.si>   
 

http://www.rtvslo.si/slovenija/posvet-v-dz-ju-poslanci-ustavite-spreminjanje-ustave/305879
mailto:varuhinja@rtvslo.si
mailto:lado.ambrozic@rtvslo.si
mailto:pisarna@novinar.com
mailto:info@znp.si
mailto:Liana.Kalcina@varuh-rs.si
http://www.varuh-rs.si/o-instituciji/vodstvo/vlasta-nussdorfer/
mailto:info@varuh-rs.si


Vladislav Stres, Vili Kovačič, Andrej Šiško, Gvido Novak, Matija Blatnik, Blaž Babič, Stojan Svet, Jarh Jožef, 
Aleš Metličar, Ladislav Troha 

 
Zadeva:  

Re: PROFAŠISTIČNI VOLILNI SISTEM V RS 

Datum:  Fri, 27 Dec 2013 11:06:12 +0100 
Od:  jožef jarh <sedajda@gmail.com> 
Za:  Vladislav Stres <vladislav_stres1@t-2.net> 

 

Jožef Jarh, 
Vide Pregarčeve 22, Ljubljana 
 
RTV SLO  , Kolodvorska 2-4, Ljubljana 
 
Zadeva !  
Zahteva do vročitve kopije video posnetka razprave o spremembi ustave ! 
 
Podpisani Jožef Jarh zahtevam od ustrezne službe RTV kopijo video posnetka celotne razprave-sestanka 
civilno družbenih organizacij in posameznikov z predsednikom DZ RS Jankom Vebrom v aprilu leta 2013.  
Kopijo potrebujem zato, ker je za snemanje tega 2 urnega sestanka bilo odobreno RTV SLO, sam kot 
sodelujoči v tej razpravi , pa imam pravico do video posnetka kjer sem bil sodelujoči v razpravi in zato tudi 
uradni del postopka v javni ustanovi, zato meni javnosti dostopnimi podatki. To ni bil zasebni sestanek, temveč 
del delovnega časa javne institucije. 
Hvala na odgovoru! 
 
S spoštovanjem Jožef Jarh , Ljubljana, 27.12.2013 
 
 
Zadeva:  Re: NUJNOST PRITOŽBE - ROK BO V KRATKEM ZAMUJEN - HVALA - uradna zahteva  
Datum:  Fri, 27 Dec 2013 13:58:06 +0100 

Od:  Vili Kovačič <vili.kovacic@siol.net> 
Za:  <ljerka.bizilj@rtvslo.si>, <VARUH@RTVSLO.SI>, <varuh@varuh-rs.si>, <Gp.Uprs@up-rs.si>, 

<bostjan.zeks@up-rs.si>, <natasa.kovac@up-rs.si>, <ksenija.horvat@rtvslo.si>, 
<slavko.kmetic@gmail.com>, <aleksander.hribar@rtvslo.si>, <mitja.stular@gmail.com> 

Kp:  <vladislav_stres1@t-2.net>, <samo@hervardi.com>, "Gvido Novak" <gvido.novak@gmail.com>, 
"Matija Blatnik" <matic.lj@gmail.com>, <Ali12akitas@gmail.com>, "stefan perkic" 
<persean2003@gmail.com>, <janko.veber@dz-rs.si>, <miro.cerar@pf.uni-lj.si>, "jozef jarh" 
<sedajda@gmail.com>, "Rudi-KP-1" <rudi.kocjancic@fu.uni-lj.si>, "Jurij Toplak" 
<jurij.toplak@gmail.com>, <tone.jerovsek@fds.si>, <lojze.ude@pf.uni-lj.si>, <ciril.ribicic@pf.uni-lj.si>, 

Igor Kau�i� <igor.kaucic@pf.uni-lj.si>, <rosvita.pesek@rtvslo.si>, <bostjan.tadel@delo.si>, 
"Bergant Igor" <berganti@rtvslo.si>, "'Bobovnik Slavko'" <slavko.bobovnik@rtvslo.si>, 
<tanja.gobec@rtvslo.si>, "Valerija.Korosec@gov.si" <valerija_korosec@yahoo.com>, "dr. Tanja 
Rener" <tanja.rener@guest.arnes.si>, "Sonja Lokar" <sonja.lokar48@gmail.com> 

 
pošiljam popravek prejšnjega teksta, ki je pomotoma vključeval interno korespondenco z. g. Stresom. To v 
ničemer sicer ne spreminja že poslane vsebine z moje strani, gre za tehnični lapsus, za kar se opravičujem.   
Spoštovani, 
  
V dneh, ko vodilni pravniki postajajo tisti, ki so “strokovno”  (s pomočjo sprememb ustave) pomagali ukiniti 
referendume – tiste, ki so temu nasprotovali pa je RTVSLO skrbno skrivala in prikrivala oziroma je njihove 
argumente minimizirala ter pometala pod preprogo – državljani RS in naročniki RTVSLO, ne moremo in ne 
smemo ostati pred zaprtimi vrati. Zato se v celoti pridružujem zahtevi Vladislava Stresa za pridobitev 
celotnega in neokrnjenega posnetka, ki mora biti brezpogojno dostopen javnosti. Javni zavod RTVSLO naj 
deluje po principu odprtosti, ne pa po principu ideološkega in političnega ekskluzivizma. RTV naročnina, ki jo 
plačujemo, Vas obvezuje, da ravnate tako.  
  
Od varuha in urednice RTVSLO3 in informativnega programa torej pričakujemo, da bo posnetek v celoti 
dostopen javnosti. V pričakovanju spoštovanja demokratičnih pravil in standardov in čimprejšnjega odgovora  
  
vas lepo pozdravljamo   
  

DavkoPlacevalciSeNeDamo 
           Vili Kovačič 

  



 
 

Zadeva:  Prebrano: ODGOVOR DZ RS - ZAHTEVA za dostop do magnetograma in posnetka Posveta pri 
predsedniku DZ RS 

Datum:  Tue, 9 Apr 2013 08:15:55 +0000 
Od:  Horvat Petrovcic Ksenija <Ksenija.Horvat@rtvslo.si> 
Za:  Vladislav Stres <vladislav_stres1@t-2.net> 

Sporočilo  

 

   Za: Horvat Petrovcic Ksenija 

   Zadeva: ODGOVOR DZ RS - ZAHTEVA za dostop do magnetograma in posnetka Posveta pri predsedniku 

DZ RS 

   Poslano: 8. april 2013 17:52:25 (UTC+01:00) Beograd, Bratislava, Budimpešta, Ljubljana, Praga 

 je bilo prebrano 9. april 2013 10:15:55 (UTC+01:00) Beograd, Bratislava, Budimpešta, Ljubljana, Praga. 

  
-------- Prvotno sporočilo --------  
Zadeva:  Prebrano: Fwd: ODGOVOR DZ RS - ZAHTEVA za dostop do magnetograma in posnetka Posveta pri 

predsedniku DZ RS 
Datum:  Mon, 22 Apr 2013 22:01:15 +0000 

Od:  Horvat Petrovcic Ksenija <Ksenija.Horvat@rtvslo.si> 
Za:  Vladislav Stres <vladislav_stres1@t-2.net> 

Sporočilo  
 
   Za: Horvat Petrovcic Ksenija 
   Zadeva: Fwd: ODGOVOR DZ RS - ZAHTEVA za dostop do magnetograma in posnetka Posveta pri 
predsedniku DZ RS 
   Poslano: 22. april 2013 23:54:48 (UTC+01:00) Beograd, Bratislava, Budimpešta, Ljubljana, Praga 
 
 je bilo prebrano 23. april 2013 0:01:15 (UTC+01:00) Beograd, Bratislava, Budimpešta, Ljubljana, Praga. 
 



 

  



 

Od: Ladislav Troha <ladislav.troha@gmail.com> 

Datum: 27. december 2013 13:12 

Zadeva: Zahteva za izročitev posnetka iz RTV bunkerja 

Za: Vladislav Stres <vladislav.stres1@t-2.net> 

 

Lepo pozdravljeni! 

 

Laž ima kratke noge in očitno je, da je bil zapis spodaj zavestna laž, če se je kakor slišimo našel zdaj kar 

naenkrat surov posnetek. Torej ga niso uničili skladno s prakso na RTV SLO?  

 

Takole je razložil situacijo Varuh gledalčevih pravic, gospod Ambrožič maja letos.   

"Pozdravljeni 

  

Pogovoril sem se z obema odgovornima urednicama, z Ljerko Bizilj in s Ksenijo Horvat Petrovčič. Če prav 

razumem, je TVS res snemala  sestanek civilne družbe s predsednikom Državnega zbora, v Dnevniku in 

Odmevih smo nato objavili krajše odlomke oziroma odlomek, surovega gradiva pa nismo arhivirali, kar je 

ustaljena praksa. 

  

Toliko za zdaj. Prosim Vas, če odslej Vaši aktivisti spremenijo svojo retoriko, ko komunicirajo z menoj. Torej 

nobenih žaljivk, zmerljivk in insinuacij. Lahko mi očitate (argumentirano) napake ali nedoslednosti, če jih 

zaznate, nikomur pa ne dovolim, da je do mene nedostojen. Pri svojem delu si prizadevam za strpno, prijazno 

in spoštljivo komunikacijo in to pričakujem tudi od gledalcev in poslušalcev. 

  

Mag. Lado Ambrožič" 
 
Ker želimo celoten posnetek objaviti na spletni strani www.gibanje-ops.com  hočemo pridobiti ta celoten 
posnetek. Smo organizirana in neodvisna civilna družba, tudi plačniki RTV prispevka, zato smo do posnetka iz 
tudi naše RTV SLO povsem upravičeni.  
 
Hvala in upam, da se to zgodi čim prej! 
 
Ladislav Troha, predsednik Gibanja OPS 
 
 
.   

mailto:ladislav.troha@gmail.com
mailto:vladislav.stres1@t-2.net
http://www.gibanje-ops.com/

