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Zadeva:  0700-9/2022/9 
Datum: 19. 9. 2022 
 
              
Zagovornik načela enakosti skladno z 21. členom v povezavi s 37. členom Zakona o varstvu 
pred diskriminacijo (Uradni list RS, št. 33/16 in 21/18 – ZNOrg, v nadaljevanju: ZVarD) in 
skladno s prvim odstavkom 207. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list 
RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10, 
82/13,  175/20 – ZIUOPDVE in 3/22 – ZDeb; v nadaljevanju: ZUP) v zadevi ugotavljanja 
diskriminacije zoper konkreten verski radio, izdaja po uradni dolžnosti naslednjo 
 
 

ODLOČBO 
 
 

1. Verski radio je kršil prepoved diskriminacije iz 4. člena ZVarD v povezavi s prvim 
odstavkom 6. člena ZVarD, ko je na podlagi odločitve uredništva v času pred 
državnozborskimi volitvami 2022 v okviru svojega predvolilnega radijskega programa 
stališča političnih strank, ki v svojih programih in nastopih (neposredno ali posredno) 
nasprotujejo nauku konkretne verske skupnosti in z njim povezanim verskim 
vrednotam, predstavil zgolj v povzetku. Na tak način je te stranke oz. njihove 
predstavnike in kandidatke v primerjavi z drugimi, ki jim je omogočil lastno zvočno 
predstavitev, neposredno diskriminiral zaradi njihove vere ali prepričanja. 

 
2. Stroški v tem postopku niso nastali. 

 
 

OBRAZLOŽITEV 
 
 

1. Predlog za obravnavo diskriminacije 
 

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je dne 25. 2. 2022 prejel predlog za 
obravnavo diskriminacije, ki ga je vložila tretja oseba (v nadaljevanju: predlagatelj). 
Predlagatelj je navedel, da je konkreten verski radio (v nadaljevanju: Radio) več političnim 
strankam (v nadaljevanju tudi: stranke) posredoval dopis, v katerem jih je obvestil o prihodnji 
izvedbi serije pogovorov s predstavniki strank in gibanj, ki bodo nastopili na parlamentarnih 
volitvah. Predlagatelj je opozoril, da so s strani Radia (uredništvo) izrecno navedli, da bodo 
možnost pogovora dali le »strankam, ki v svojih programih in nastopih ne nasprotujejo 
(neposredno ali posredno) nauku [konkretne verske organizacije] in z njim povezanim 
[verskim] vrednotam«.  
 
Predlagatelj je navedel, da je Radio s tem vnaprej izključil možnost dati besedo v svoji oddaji 
političnim strankam, ki zaradi svojih političnih prepričanj po mnenju Radia ne sledijo njegovemu 
verskemu nauku. Predlagatelj je dodal, da so zato s strani Radia, da bi lažje preverili, ali 
stranka sledi temu verskemu nauku, političnim strankam zastavili konkretna vprašanja, ki so 
razvidna iz predlogu priložene fotokopije dopisa Radia. V njem je navedeno, da na Radiu do 
konca meseca februarja (2022) pripravljajo serijo predstavitev/pogovorov s predstavniki (oz. 
kandidati) parlamentarnih in neparlamentarnih strank/gibanj, ki bodo nastopili na 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1427
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-0887
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3034
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2020-01-3096
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2022-01-0014
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parlamentarnih volitvah. Nadalje je izrecno navedeno, da bodo v skladu s pravilnikom Radia 
možnost pogovora v zvočni obliki dali strankam, ki v svojih programih ne nasprotujejo 
(neposredno ali posredno) nauku konkretne verske skupnosti in z njim povezanim verskim 
vrednotam. Nadalje pa je navedena še prošnja naslovniku (politični stranki/gibanju), da izpolni 
vprašalnik na koncu dopisa, ter opozorilo, da Radio pričakuje odgovore do 14. 1. 2022. Kot 
avtorica dopisa je navedena urednica informativnega programa Radia. Radio je naslovnike 
vprašal: 1) o stališču do vloge verskih skupnosti, zlasti na področju šolstva in sociale; 2) o 
politiki na področju rodnosti, posebej o podpori žensk, ki se soočajo z nepričakovano oz. 
neželeno nosečnostjo; 3) o morebitni podpori izenačitvi zakonske zveze med možem in ženo 
z drugimi oblikami zvez dveh oseb oz. o načinu zaščite družine; 4) o morebitni podpori 
uzakonitvi evtanazije, ki so jo imenovali samomor z medicinsko pomočjo, oz. o predlogu 
ukrepov, da starejši ne bi razmišljali o končanju življenja na tak način; 5) o načinu zavzemanja 
za spravo v družbi, ki je razdeljena zaradi dogodkov polpretekle zgodovine in zdaj tudi zaradi 
epidemije; 6) o koaliciji, v katero bi vstopili oz. ali bi katero od strank izključili iz pogajanj; 7) o 
stališču do migracijskega vprašanja oz. ali bi morali biti Evropa in Slovenija odprti za vse 
migrante, ki želijo priti k nam. 
 
Predlagatelj je navedel, da ta dopis Radia predstavlja »diskriminacijo pri dostopu do storitev«. 
Takšna merila oz. praksa naj bi postavljala nekatere politične stranke oz. njihove člane in 
podpornike v manj ugoden položaj kot druge. Po mnenju predlagatelja naj bi šlo za 
diskriminacijo zaradi političnih prepričanj, ki niso skladna z uredništvom Radia (oz. prepričanji 
uredništva Radia), zaradi česar »so predstavniki in predstavnice političnih strank diskriminirani 
pri dostopu do medijskih storitev«. Zaradi takšnega diskriminatornega postopanja Radia naj bi 
bile omejene tudi pravice do informiranosti poslušalcev tega radia, ki predstavljajo »pasivni 
vidik svobode izražanja«, kot ga opredeljuje 39. člen Ustave Republike Slovenije1 (v 
nadaljevanju: Ustava RS). 
  
 

2. Pravne podlage ugotavljanja diskriminacije (ZVarD) 
 
Zagovornik ugotavlja dejansko stanje glede možnega obstoja diskriminacije v konkretni zadevi 
na podlagi z njo povezanih razpoložljivih podatkov ter ključnih določil Zakona o varstvu pred 
diskriminacijo (ZVarD). Postopek pred Zagovornikom urejajo členi ZVarD od 33. do 37. (5. 
poglavje ZVarD) ter 40. člen. Za vsa vprašanja postopka, ki niso urejena z ZVarD, pa 
Zagovornik skladno z drugim odstavkom 3. člena Zakona o splošnem upravnem postopku 
(ZUP) subsidiarno uporabi slednjega.  
 
34. člen ZVarD določa, da Zagovornik lahko začne obravnavo diskriminacije po uradni 
dolžnosti, če je o obstoju diskriminacije seznanjen na podlagi anonimnega predloga, predloga 
tretje osebe ali na drug način. Pri tem mora Zagovornik za obravnavo po uradni dolžnosti 
pridobiti soglasje diskriminirane osebe, razen če te ni mogoče določiti ali je diskriminirana 
(večja) skupina oseb ali gre za primer, ki je splošno pomemben za varstvo pred diskriminacijo, 
kar Zagovornik oceni za vsak primer posebej. Diskriminirana oseba, ki ni predlagateljica, pa 
ima pravico udeleževati se postopka pri Zagovorniku. 
 
Diskriminacija je v 4. členu ZVarD opredeljena kot vsako neupravičeno dejansko ali pravno 
neenako obravnavanje, razlikovanje, izključevanje ali omejevanje ali opustitev ravnanja zaradi 
osebnih okoliščin, ki ima za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali izničevanje 
enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. Diskriminacija zaradi katere koli 
osebne okoliščine je prepovedana. 

 
1 Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – 
UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – 
UZ62a 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1970
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Med osebne okoliščine, skladno s 1. členom ZVarD, štejejo spol, narodnost, rasa ali etnično 
poreklo, jezik, vera ali prepričanje, invalidnost, starost, spolna usmerjenost, spolna identiteta 
in spolni izraz, družbeni položaj, premoženjsko stanje, izobrazba ali katerakoli druga osebna 
okoliščina. Osebne okoliščine so različne prirojene ali pridobljene osebne značilnosti, lastnosti, 
stanja ali statusi, ki so trajno in nerazdružljivo povezani z določeno osebo, njeno osebnostjo in 
identiteto, ali pa jih oseba ne spreminja zlahka ter na podlagi katerih se oblikujejo različne 
skupine oseb in odnosi njihove pripadnosti tem skupinam.2 
 
ZVarD v 1. členu opredeljuje, da ta zakon določa varstvo vsakega posameznika in 
posameznice ne glede na osebno okoliščino na različnih področjih družbenega življenja, pri 
uresničevanju človekovih pravic in temeljnih svoboščin, pri uveljavljanju pravic in obveznosti 
ter v drugih pravnih razmerjih na političnem, gospodarskem, socialnem, kulturnem, civilnem ali 
drugem področju. Na vseh teh področjih morajo po 2. členu ZVarD državni organi, lokalne 
skupnosti, nosilci javnih pooblastil ter pravne in fizične osebe na vseh področjih oblastnega 
odločanja, delovanja v pravnem prometu in pri drugem svojem delovanju oziroma ravnanju v 
razmerju do tretjih oseb zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oziroma enako obravnavanje 
vseh oseb. Eno izmed v 2. členu ZVarD izrecno navedenih področij družbenega življenja je 
tudi področje dostopa do dobrin in storitev, ki so na voljo javnosti, in preskrba z njimi. Sicer pa 
med druga takšna področja spada tudi širše področje kulture s storitvami javne medijske 
komunikacije. 
 
Skladno s tretjim odstavkom 1. člena ZVarD so pred diskriminacijo varovane tudi pravne 
osebe, ki jih opredeljuje pravni red Republike Slovenije, če se okoliščine, ki bi lahko bile 
podlaga za diskriminacijo, po vsebini lahko nanašajo na te osebe. 
 
ZVarD opredeljuje več oblik diskriminacije, od katerih sta osnovni neposredna in posredna. 
Neposredna diskriminacija obstaja, če je oseba ali skupina oseb zaradi določene osebne 
okoliščine bila, je ali bi lahko bila v enakih ali podobnih situacijah obravnavana manj ugodno, 
kot se obravnava, se je obravnavala ali bi se obravnavala druga oseba ali skupina oseb (prvi 
odstavek 6. člena). Posredna diskriminacija pa obstaja, kadar je oseba ali skupina oseb z 
določeno osebno okoliščino bila, je ali bi lahko bila zaradi navidezno nevtralne določbe, merila 
ali prakse v manj ugodnem položaju kot druge osebe, razen če ta določba, merilo ali praksa 
objektivno temelji na legitimnem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna in nujno 
potrebna (drugi odstavek 6. člena). Poleg teh dveh oblik ZVarD opredeljuje tudi druge oblike 
diskriminacije (7. člen, natančneje od 8. do 11. člena): nadlegovanje (tudi spolno), navodila za 
diskriminacijo, pozivanje k diskriminaciji, viktimizacija. V primerih večkratne, množične, 
dolgotrajne oz. ponavljajoče se ali pa diskriminacije, ki bi lahko vsebovala težko popravljive 
posledice za diskriminirano osebo, ZVarD prepoznava hujše oblike diskriminacije (12. člen). 
 
Obstajajo pa tudi izjeme od prepovedi diskriminacije. Izjemo od prepovedi neposredne 
diskriminacije določa 13. člen ZVarD. Po njegovem splošnem določilu neenako obravnavanje 
zaradi določene osebne okoliščine ne pomeni diskriminacije, če takšno različno obravnavanje 
temelji na legitimnem cilju in so sredstva za doseganje tega cilja ustrezna, potrebna in 
sorazmerna (prvi odstavek 13. člena). Možnost izjeme od prepovedi posredne diskriminacije 
pa vsebuje že sama določba ZVarD o posredni diskriminaciji (drugi odstavek 6. člena). 
 
Za sam postopek ugotavljanja diskriminacije pri Zagovorniku velja po 40. členu ZVarD 
obrnjeno dokazno breme. To pomeni, da mora (domnevni) kršitelj, kadar (domnevno) 
diskriminirana oseba s svojimi izjavami, navedbami in dokumenti ter drugimi dokazili izkaže 
dejstva, ki upravičujejo domnevo, da je bila kršena prepoved diskriminacije, dokazati, da v 
obravnavanem primeru ni kršil te prepovedi, oziroma da je neenako obravnavanje dopustno 
(v skladu z ZVarD). Breme dokazovanja se torej takrat, ko je s strani domnevno diskriminirane 

 
2 Iz obrazložitve k 1. členu ZVarD ob predstavitvi predloga zakona (EVA 2015-2611-0046, str. 39) 
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osebe (ali več njih) oz. s strani tretjih oseb ali kako drugače izpolnjeno t. i. trditveno breme, 
prevali na domnevnega kršitelja. 
 
 

3. Uvedba postopka po uradni dolžnosti in ugotavljanje dejanskega stanja 
 
Zagovornik je preučil predlagateljev predlog za obravnavo diskriminacije, poseben položaj 
Radia, zakonske določbe na področju delovanja medijev, tako v (večinski) javni kot tudi v 
zasebni lasti, ter Pravila Radia za izrabo programskega časa in oglasnega prostora za 
predstavitev mnenj kandidatov, strank in list (v nadaljevanju: Pravila), ki jih je dne 1. 3. 2022 
izdal odgovorni urednik Radia. 
 
Skladno z določbami ZVarD je Zagovornik preučil dejstva in okoliščine na podlagi že dostopnih 
podatkov ter izhodiščno ugotovil, da so v predmetni zadevi prisotni bistveni elementi možne 
diskriminacije. Zato je dne 21. 3. 2022 skladno s 34. členom ZVarD začel postopek obravnave 
diskriminacije po uradni dolžnosti. Pri tem je Zagovornik ocenil, da mu soglasja domnevno 
diskriminiranih političnih strank oz. njihovih predstavnikov ali kandidatov3 ni treba pridobiti, ker 
je ocenil, da je primer splošno pomemben za varstvo pred diskriminacijo. 
 
Pravila Radia je odgovorni urednik Radia izdal na podlagi Odloka o razpisu rednih volitev v 
državni zbor4 ter v skladu s 6. členom Zakona o volilni in referendumski kampanji (Uradni list 
RS, št. 41/07, 103/07 – ZPolS-D, 11/11, 28/11 – odl. US in 98/13; v nadaljevanju: ZVRK). V 
času volilne kampanje so bila Pravila ustrezno objavljena na spletni strani Radia. V 1. točki 
Pravil je navedeno, da lahko v času kampanje za volitve, ki jih bodo skladno s temi pravili na 
Radiu spremljali od 25. 3. 2022 do vključno 24 ur pred dnem glasovanja, v programu Radia 
svoja stališča predstavijo vse stranke, liste in kandidati, ki v svojih programih in nastopih 
(neposredno ali posredno) ne nasprotujejo nauku verske skupnosti in z njim povezanim 
verskim vrednotam. V 4. točki Pravil pa je navedeno, da lahko politične stranke, liste in 
posamezniki, ki v svojih programih in nastopih (neposredno ali posredno) ne nasprotujejo 
nauku verske skupnosti in z njim povezanim verskim vrednotam, znotraj razpoložljivega 
programskega časa naročijo oglase, ali pogovorne oddaje, ki se zaračunavajo po veljavnem 
ceniku za oglaševanje na Radiu. 
 
V prvem odstavku 6. člena ZVRK je določeno, da morajo izdajatelj medijev najkasneje 45 dni 
pred dnem glasovanja na volitvah oziroma 25 dni pred dnem glasovanja na referendumu 
določiti in objaviti pravila (obseg, pogoje in način) za izrabo programskega časa oziroma 
časopisnega prostora za predstavitev kandidatov,5 političnih strank in njihovih programov 
oziroma predstavitev mnenj o referendumskem vprašanju. V drugem odstavku 6. člen ZVRK 
določa obveznosti Radiotelevizije Slovenija. V tretjem  odstavku 6. člena pa ZVRK določa, da 
morajo izdajatelji drugih tiskanih in elektronskih medijev v neposredni ali posredni večinski 
javni lasti zagotoviti vsem organizatorjem enake pogoje za objavljanje volilnih propagandnih 
sporočil, s pravili iz prvega odstavka tega člena pa morajo zagotoviti enakopravnost 
organizatorjem volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih programov, pri čemer 
se lahko predvidijo posebni termini ali prostor za politične stranke, ki so že zastopane v 
državnem zboru ali za politične stranke in kandidatne liste, ki so že zastopane v predstavniških 
organih lokalnih skupnosti, in posebni termin ali prostor za politične stranke in kandidatne liste, 
ki še niso zastopane v državnem zboru oziroma v predstavniških organih lokalnih skupnosti. 
 
Radio je kot družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.) v zasebni lasti. Kakor je razvidno iz 
predstavitve na spletni strani Radia,6 ga imenujejo radio konkretne verske skupnosti, ki pa ni 

 
3 Zagovornik izraza predstavniki in kandidati (političnih strank) v tej odločni uporablja spolno nevtralno – izraz torej 
velja tako za moški kot za ženski spol oz. za vse spole. 
4 Uradni list RS, št. 16/2022 z dne 9. 2. 2022 
5 Zagovornik izraz kandidat v tretji osebi ednine moškega spola uporablja v tem pisanju spolno nevtralno. 
6 XXX 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-2221
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-5133
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-0448
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-1309
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3490
https://radio.ognjisce.si/sl/radio/o_radiu/
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v lasti te verske skupnosti v Sloveniji. Njegovo poslanstvo je širiti [(versko) oznanilo], obenem 
pa je želja uredništva biti hkrati slovenski radio, ki »daje prednost slovenski tradiciji, kulturi in 
slovenski glasbi«. Radio je namenjen »tako najmlajšim kot njihovim staršem in starim staršem, 
saj prinaša pester nabor vsebin za vse generacije«. Oddajati je začel leta 1994 in takrat je imel 
status komercialnega radijskega programa. Leta 2004 pa je pridobil status neprofitnega 
radijskega programa posebnega pomena. To pa pomeni, da s svojim programom Radio 
zadovoljuje kriterije, ki jih za status nepridobitnega radijskega programa določa 81. člen 
Zakona o medijih7 (v nadaljevanju: ZMed). Takšen je lahko radijski program, ki v dnevnem 
oddajnem času obsega najmanj 30 % lastne produkcije informativnih, umetniških, 
izobraževalnih in kulturno-zabavnih vsebin. Kot program posebnega pomena je deležen 
podpore svoje dejavnosti s strani Republike Slovenije v skladu s 4. členom ZMed, kot to določa 
82. člen ZMed. Skladno s 4. členom Republika Slovenija podpira medije pri ustvarjanju in 
razširjanju programskih vsebin, ki so pomembne (v smislu javnega interesa): za uresničevanje 
pravice državljanov oziroma državljank Republike Slovenije, Slovencev po svetu, pripadnikov 
oziroma pripadnic slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, italijanske in 
madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji, do 
javnega obveščanja in do obveščenosti; za zagotavljanje pluralnosti in raznolikosti medijev; za 
ohranjanje slovenske nacionalne in kulturne identitete; za vzpodbujanje kulturne ustvarjalnosti 
na področju medijev; za kulturo javnega dialoga; za utrjevanje pravne in socialne države; za 
razvoj izobraževanja in znanosti. 
 
Radio je imetnik radijske frekvence za opravljanje analogne radiodifuzije. 104. člen ZMed 
opredeljuje pogoje in merila za izbiro med zainteresiranimi ponudniki programov za pridobitev 
radijskih frekvenc za opravljanje analogne radiodifuzije. Med več merili, ki jih navaja drugi 
odstavek tega člena zakona, pa je (v drugi alineji) posebej navedena politična nevtralnost 
programa. Pri izbiri se prednostno upošteva tudi poseben pomen radijskega programa. 
 
Z ozirom na takšen poseben status mora uredništvo pri dejavnosti Radia upoštevati tudi 
Pravilnik o programih posebnega pomena.8 Ta v 2. členu določa, da so programske vsebine 
lokalnih oziroma regionalnih, študentskih ter nepridobitnih radijskih in televizijskih programov 
namenjene: zagotavljanju objektivnega in nepristranskega obveščanja prebivalcev lokalnih, 
regionalnih, študentskih ali drugih skupnosti o političnih, kulturnih, verskih, gospodarskih in 
drugih vprašanjih, pomembnih za njihovo življenje in delo; uravnoteženemu zastopanju vseh 
legitimnih interesov v dani lokalni, regionalni, študentski ali drugi skupnosti, tudi tistih, ki 
prihajajo s strani manjšinskih družbenih skupin; pri čemer se zainteresiranim družbenim 
skupinam dopusti možnost neposrednega sodelovanja v programu; predstavljanju izvirne 
produkcije slovenskih avdiovizualnih ali radiofonskih avtorskih del; razvoju kulture in 
ohranjanju kulturne dediščine; izobraževanju; spodbujanju dialoga in sožitja med ljudmi na 
temelju spoštovanja človekovega dostojanstva ter drugih človekovih pravic in temeljnih 
svoboščin; negovanju kulture govora in izražanja. 
 

* 
Zagovornik je začetno ugotovil, da za Radio, ker je medij v zasebni lasti, ne veljajo določbe 
tretjega odstavka 6. člena ZVRK. Zato na podlagi tega zakona Radio ni primoran vsem 
organizatorjem volilne kampanje zagotoviti enakih pogojev za objavljanje volilnih 
propagandnih sporočil ter tudi ne s pravili (iz prvega odstavka 6. člena ZVRK) zagotavljati 
enakopravnost organizatorjem volilne kampanje pri predstavitvi kandidatov in njihovih 
programov. Za Radio tako v sferi volilne in referendumske zakonodaje veljajo le določbe 
prvega odstavka 6. člena ZVRK o določitvi in objavi pravil za izrabo programskega časa za 
predstavitev kandidatov strank. Vendar pa to še ne pomeni, da glede omenjenih pravil in med 
njimi še zlasti pogojev za izrabo programskega časa za predstavitev kandidatov, političnih 

 
7 Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08 – ZPOmK-1, 77/10 – ZSFCJA, 90/10 – odl. 
US, 87/11 – ZAvMS, 47/12, 47/15 – ZZSDT, 22/16, 39/16, 45/19 – odl. US, 67/19 – odl. US in 82/21 
8 Uradni list RS, št. 85/02 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-4666
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2008-01-1459
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4217
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-4784
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2011-01-3715
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1962
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2015-01-1930
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-0831
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-1705
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2129
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2019-01-2942
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1759
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2002-01-4171
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strank in njihovih programov mediji v zasebni lasti niso zavezani k varstvu pred diskriminacijo. 
ZVarD varstvo pred diskriminacijo določa široko na vseh področjih družbenega življenja, k 
temu varstvu pa so skladno s 1. in 2. členom ZVarD na teh področjih zavezane tudi pravne 
osebe, ki so v zasebni lasti. 
 
Kot že navedeno, morajo po 2. členu ZVarD državni organi, lokalne skupnosti, nosilci javnih 
pooblastil ter pravne in fizične osebe na vseh področjih oblastnega odločanja, delovanja v 
pravnem prometu in pri drugem svojem delovanju oziroma ravnanju v razmerju do tretjih oseb 
zagotavljati varstvo pred diskriminacijo oziroma enako obravnavanje vseh oseb, ne glede na 
njihove osebne okoliščine, kamor sodita tudi vera ali prepričanje. Navedeno pravilo se nanaša 
tudi na zasebne radijske postaje, ki skladno z ZVRK izvajajo predstavitve kandidatov in s tem 
kot pravne osebe zasebnega prava stopajo v stik z njimi kot tretjimi osebami ter jim na ta način 
nudijo storitve oglaševanja njihovih stališč, v smislu storitev iz 2. člena ZVarD.  
 
Predstavljeni 1. in 4. točka Pravil Radia jasno izkazujeta razlikovanje Radia med tistimi 
strankami ali listami in kandidati, ki ne nasprotujejo, in tistimi, ki nasprotujejo (neposredno ali 
posredno) nauku verske skupnosti in z njim povezanim verskim vrednotam. Razumeti je, da je 
takšno nasprotovanje ali nenasprotovanje bistveno povezano z določeno vero ali prepričanjem 
oz. da temelji na določeni veri ali prepričanju, kot osebni okoliščini konkretnega kandidata in/ali 
članov politične stranke (oz. gibanja ali liste).9 Poleg tega Radio oz. njegovo uredništvo jasno 
izpostavi nauk konkretne verske skupnosti in z njim povezane verske vrednote kot merilo, v 
zvezi s katerim oz. po odnosu do katerega (v smislu neposrednega ali posrednega 
nasprotovanja ali pa nenasprotovanja) presoja ustreznost ali neustreznost kandidatov oz. 
političnih stranka za vključitev v program Radia, namenjen volilni kampanji. Torej kor merilo 
uporabi svojo vero oz. odnos do te osebne okoliščine. Nasprotovanje nauku te vere (tako 
neposredno kot posredno) naj ne bi bilo sprejemljivo za sodelovanje v volilni kampanji kot delu 
programa Radia. Gre torej za selekcijo oz. izključevanje, ki temelji na določeni meri 
skladnosti/neskladnosti vere ali prepričanja kandidata oz. politične stranke s konkretno vero 
oz. takšnim prepričanjem. 
 
Glede pojma prepričanje, ki ga je potrebno upoštevati kot osebno okoliščino po ZVarD, 
Zagovornik primarno izhaja iz sklepa Vrhovnega sodišča Republike Slovenije št. I Up 27/2008 
z dne 23. 6. 2008,10 ki izrecno navaja pomen prepričanja na podlagi razlage iz Slovarja 
slovenskega knjižnega jezika (SSKJ), in sicer kot tistega, pri katerem gre za skupek med seboj 
povezanih misli, pojmov, sodb bodisi o temeljnih, splošnih vprašanjih sveta, družbe, človeka 
ali pa je v zvezi s kakim delom stvarnosti (kjer izrecno navede politično prepričanje).11 V zvezi 
z enakostjo pred zakonom oz. temeljnim načelom nediskriminacije Ustava Republike 

 
9 V nadaljevanju Zagovornik uporablja zgolj izraz stranka oz. politična stranka, kar pa ne izključuje tudi gibanja ali 
liste kandidatov. 
10 Sklep Vrhovnega sodišče Republike Slovenije (https://www.sodisce.si/vsrs/odlocitve/11879/) je bil sicer sprejet v 
času veljavnosti Zakona o uresničevanju načela enakega obravnavanja (Uradni list RS, št. 93/07 - uradno 
prečiščeno besedilo, 33/16 – ZVarD; v nadaljevanju: ZUNEO), vendar je omenjeni zakon, tako kot ZVarD (ki je 
ZUNEO nadomestil), med varovanimi osebnimi okoliščinami izrecno naštel tudi »vero ali prepričanje« (primerjaj 2. 
člen ZUNEO in prvi odstavek 1. člena ZVarD).  
11 Prav tam; »Slovar slovenskega knjižnega jezika (Ljubljana 1994; v nadaljevanju SSKJ) opredeljuje tri različne 
pomene besede 'prepričanje': prvi pomen se nanaša na to, 'kar nekdo glede na logiko, izkustvo upravičeno misli, 
sodi, da je resnično, pravilno'; - pri drugem pomenu pomeni prepričanje toliko kot 'prepričanost';- pri tretjem pomenu 
gre za skupek med seboj povezanih misli, pojmov, sodb: a) bodisi o temeljnih, splošnih vprašanjih sveta, družbe, 
človeka: braniti, zatajiti prepričanje; za svoje prepričanje so bili pripravljeni tudi umreti; versko prepričanje/ biti po 
prepričanju marksist b) bodisi v zvezi s kakim delom stvarnosti: njegovo politično prepričanje. Po presoji Vrhovnega 
sodišča RS mnenje (sodba) o resničnosti - prvi pomen besede prepričanje - in odraz osebnega pogleda na neko 
okoliščino (drugi pomen besede prepričanje) nista predmet varovanja po ZUNEO. Ni namreč videti razloga, da bi 
zakonodajalec v okviru prepovedi diskriminacije varoval prav vsako človekovo sodbo o katerikoli okoliščini ali osebni 
pogled na katerokoli okoliščino. To kaže na to, da je zakonodajalec hotel varovati človekovo drugo prepričan je le, 
če ustreza prvemu delu tretjega pomena besede 'prepričanje'.« 

https://www.sodisce.si/vsrs/odlocitve/11879/
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Slovenije12 (v nadaljevanju: Ustava RS, tudi: Ustava) v 14. členu med osebne okoliščine šteje 
tudi »politično ali drugo prepričanje«. Skladno z navedenim Zagovornik v zadevi 
obravnavanega primera politično prepričanje, ki ga je kot osebno okoliščino izpostavil 
predlagatelj, upošteva kot svetovnonazorsko prepričanje, ki je podobno verskemu prepričanju 
oz. sistemu dogem, ki oblikujejo naravo določene vere (npr. vere konkretne verske skupnosti). 
 
Zagovornik je tako začetno ugotovil, da bi prepričanje ali tudi vera kandidata oz. njegove 
politične stranke, na podlagi katere ta nasprotuje (bodisi neposredno ali posredno) nauku 
verske skupnosti in z njim povezanim verskim vrednotam, lahko predstavljala razlog 
neenakega obravnavanja s strani Radia oz. njegovega uredništva. Takšno neenako 
obravnavanje pa bi lahko predstavljalo neposredno diskriminacijo. To bi pomenilo, da Radio 
na podlagi izpostavljenega pogoja Pravil obravnava določene kandidate oz. politične stranke 
zaradi njihovega prepričanja ali vere manj ugodno kot ostale pri njihovem dostopu do 
(pred)volilne kampanje v okviru svojega programa. Vendar pa takšno ravnanje Radia lahko 
tudi ne bi bila diskriminacija, če bi se izkazalo, da izpostavljeni pogoj Pravil Radia temelji na 
legitimnem cilju in je kot sredstvo za doseganje tega cilja ustrezen, potreben in sorazmeren. V 
takšnem primeru bi šlo za izjemo od prepovedi neposredne diskriminacije. 
 
Politične stranke ali gibanja veljajo za pravne osebe, kandidati teh strank ali gibanj na volitvah, 
(ostali) člani in simpatizerji ter v času volilne kampanje nagovorjeno občinstvo pa so fizične 
osebe, ki jih povezuje določeno svetovnonazorsko (oz. takšno politično) prepričanje. Zato 
Zagovornik poleg kandidatov in/ali predstavnikov političnih strank skladno z določbo tretjega 
odstavka 1. člena ZVarD v tem smislu tudi same politične stranke obravnava kot možne žrtve 
diskriminacije. 
 
Eden bistvenih elementov možne diskriminacije je poseg v določene pravice. Če tega posega 
pri neenakem obravnavanju ni, domneve o diskriminaciji ni moč potrditi. 4. člen ZVarD namreč 
določa, da mora imeti neenako obravnavanje za cilj ali posledico oviranje, zmanjšanje ali 
izničevanje enakopravnega priznavanja, uživanja ali uresničevanja človekovih pravic in 
temeljnih svoboščin, drugih pravic, pravnih interesov in ugodnosti. V obravnavanem primeru 
ima izključitev določenih političnih strank oz. njihovih kandidatov zaradi njihovega 
svetovnonazorskega prepričanja za posledico zmanjševanje njihovega enakopravnega 
uživanja pravice do predstavitve svojih stališč v nepridobitnih radijskih programih posebnega 
pomena, kakršen je tudi Radio. To pa predstavlja tudi zmanjšanje enakopravnega uživanja 
ustavno zagotovljene pravice do svobode izražanja pred določeno javnostjo. Po 39. členu 
Ustave RS je zagotovljena svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in 
drugih oblik javnega obveščanja in izražanja, pri čemer vsakdo lahko svobodno zbira, 
sprejema in širi vesti in mnenja. Takšen poseg v pravico kandidatov in političnih strank, da se 
javnosti predstavijo tudi v nepridobitnih radijskih programih posebnega pomena, ki izvajajo 
volilno kampanjo, pa lahko nenazadnje posledično vpliva na zmanjšanje njihovega 
enakopravnega uresničevanja ustavno zagotovljene pasivne volilne pravice. Po 43. členu 
Ustave RS je volilna pravica splošna in enaka, vsak polnoletni državljan pa ima pravico voliti 
in biti voljen. Izključitev kandidata oz. stranke iz javne predstavitve v kampanji lahko bistveno 
zmanjša njegovo/njeno možnost izvolitve v državni zbor. 
 
Pri vsem tem je Zagovornik sicer upošteval, da Radio ni edini nepridobitni radijski program 
posebnega pomena in da imajo oz. so imeli zato izključeni kandidati oz. stranke možnost, da 
sebe in svoje programe predstavijo v okviru volilne kampanje, ki jo izvajajo oz. so jo izvajali 
tudi drugi takšni programi, še posebno pa programi izdajateljev medijev, ki so v (neposredni 
ali posredni) večinski javni lasti, ter Radiotelevizija Slovenija. Nenazadnje imajo tudi poslušalci 
Radia možnost poslušati še druge radijske programe in tako prisostvovati (pred)volilni 

 
12 Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – 
UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99, 75/16 – UZ70a in 92/21 – 
UZ62a 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1991-01-1409
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=1997-01-2341
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2000-01-3052
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2003-01-0899
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3088
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3090
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2004-01-3092
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2006-01-2951
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1777
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-1779
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2016-01-3208
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-1970
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kampanji v širšem medijskem prostoru. Kljub temu pa ta dejstva ne zmanjšujejo zakonske 
zaveze Radia, da ravna nediskriminatorno. S takšnim ravnanjem pa se skladajo tudi 
predstavljene določbe ZMed (4., 81., 82. in 104. člen) ter Pravilnika o programih posebnega 
pomena (2. člen). 
 

* 
Zagovornik je dne 22. 4. 2022 uredništvu Radia13 poslal dopis, v katerem je predstavil navedbe 
predlagatelja in svoje začetne ugotovitve ter zaprosil uredništvo, da se do njih opredeli. Poleg 
tega je uredništvu Radia zastavil še konkretna vprašanja: ali je bil dopis uredništva poslan 
vsem političnim strankam, ki so imele namen nastopiti na državnozborskih volitvah 2022, in 
katere stranke oz. njihovi kandidati so se odzvali; katerim strankam oz. njihovim kandidatom 
uredništvo ni omogočilo sodelovanja v programu Radia, namenjenega volilni kampanji, in 
kateri so bili pri tem ključni odgovori na zastavljena vprašanja iz omenjenega dopisa Radia 
strankam; kateri cilj je uredništvo Radia zasledovalo z določitvijo spornega pogoja v svojih 
Pravilih in ali lahko ta cilj predstavi kot legitimen cilj svojega ravnanja, sporni pogoj v svojih 
Pravilih pa kot ustrezno in nujno potrebno (oz. sorazmerno) sredstvo za doseganje legitimnega 
cilja. 
 
Dne 13. 5. 2022 je Zagovornik prejel dopis uredništva Radia (z dne 11. 5. 2022). V njem je 
odgovorni urednik pojasnil ravnanje uredništva Radia in odgovoril na Zagovornikova 
vprašanja. Uvodoma je izpostavil nekaj poudarkov, ki jih je označil za nujne za razumevanje 
celotne problematike: 
- čas, na katerega se nanaša predlog za obravnavo diskriminacije je čas, ki (še) ni bil del 
(uradne) predvolilne kampanje; 
- v programu Radia so bili predstavljeni pogledi vseh strank, ki so Radiu posredovale odgovor 
(na dopis Radia strankam); 
- v času predvolilne kampanje je dalo uredništvo Radia možnost predstavitve tudi stranki, ki je 
javno kritizirala Pravilnik (uredništvo sicer ni izrecno navedlo, katera je ta stranka). 
Ob tem je odgovorni urednik Radia (v nadaljevanju: uredništvo) še navedel, da se zastavlja 
vprašanje, ali Zagovornik problematizira dejansko stanje ali Pravilnik (oz. Pravila) Radia. 
 
Nadalje je uredništvo poudarilo, da ima Radio status nepridobitne radijske postaje posebnega 
pomena. Navedlo je, da je po analogiji z 78. členom ZMed, ki določa pogoje delovanja medijev 
posebnega pomena in v vseh alinejah »ščiti interes, zaradi katerega je medij ustanovljen 
(lokalni, narodnostni, verski …)«, Radio dolžan slediti namenu svoje programske usmeritve kot 
verski radio. 
 
Uredništvo je izpostavilo, da je še pred uradnim začetkom volilne kampanje želelo poslušalcem 
Radia predstaviti programske usmeritve vseh strank. Ker pa je bilo v družbi »iz ust politikov 
slišati mnenja, ki so v luči [konkretnega verskega] etosa žaljiva«, je želelo v luči omenjenega 
člena ZMed, kot je navedlo – zaščititi svoje poslušalce. Zato se je uredništvo odločilo, da bo 
Radio stališča določenih strank predstavil zgolj v povzetku. Ob tem je navedlo, da legitimnost 
takšne odločitve utemeljuje tudi z »Dovoljenjem za izdajanje radijske dejavnosti«, v katerem 
je namen Radia opredeljen kot izdajanje radijskega programa »24 ur dnevno s poudarkom na 
duhovnih-[verskih] vrednotah … Medij uresničuje temeljno poslanstvo [konkretne verske 
skupnosti].« Po mnenju uredništva je povzetek stališč nekaterih strank ustrezen, potreben in 
sorazmeren za doseganje vseh ciljev – političnih in ciljev poslanstva in namena Radia. Pri tem 
je dodatno navedlo, da ne obstaja milejše sredstvo. 

 
13 Zagovornik je upošteval, da je ključna vloga pri odločitvah in ravnanju Radia na strani njegovega uredništva, v 
obravnavanem primeru predvsem uredništva informativnega programa, odgovornost za to pa nosi v prvi vrsti 
odgovorni urednik Radia. Nanj se je Zagovornik v nadaljevanju tudi obrnil kot na ključnega zastopnika Radia kot 
stranke v postopku. Ker pa je uredništvo Radia kolektivno delovno telo in je odgovorni urednik v komunikaciji z 
Zagovornikom pojasnjeval odločitve in ravnanja Radia v množini, je Zagovornik z ozirom tudi na samo vsebino 
obravnavanega primera kot ključnega akterja predstavljal in upošteval uredništvo radia (ne le njegovega 
odgovornega urednika). 
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Nadalje je uredništvo poudarilo, da je v predvolilnem obdobju svojo »družbeno odgovornost in 
tudi vsebinsko širino, ki je tudi sicer prisotna v programu Radia«, razširilo prek meja Pravil, saj 
je na predvolilna soočenja povabilo »tudi stranke, ki odločno nasprotujejo [konkretnemu 
verskemu] nauku«. Zato je uredništvo izrazilo mnenje, da navedeno dejstvo samo po sebi 
zavrača očitek o diskriminaciji. 
 
V drugem delu dopisa je uredništvo (oz. zanj odgovorni urednik Radia) odgovorilo na 
Zagovornikova vprašanja. Navedlo je, da:  
- je dopis Radia strankam poslalo na naslove 20 strank, ki so nastopile na prejšnjih volitvah 
oz. ki so bile v začetku meseca januarja 2022 v nastajanju: SDS, NSi, LMŠ, SD, Levica, SAB, 
Desus, Konkretno, SNS, Gibanje Bodi sprememba, Gibanje Povežimo Slovenijo, SLS, Nova 
ljudska Stranka Slovenije, Zeleni Slovenije, Z.Dej, Vesna, Naša dežela, Lide, Dobra država, 
Piratska stranka; 
- so se odzvale naslednje stranke: Naša dežela, NSi, Vesna, Zeleni Slovenije, Z.Dej, SD, Lide 
in SNS; stranka SAB je zavrnila sodelovanje, LMŠ se je odzvala s sporočilom za javnost; 
odgovore na zastavljena vprašanja v dopisu Radia strankam pa je poslala tudi stranka Glas 
za otroke in družine, čeprav ji samega dopisa uredništvo ni poslalo. 
 
Uredništvo je pojasnilo, da so s strani Radia v večernih informativnih oddajah konec meseca 
januarja in v začetku meseca februarja 2022, torej še pred (uradno) volilno kampanjo, 
predstavili stališča devetih strank. Med njimi pa so – kot je uredništvo napovedalo v dopisu 
Radia strankam – možnost zvočne predstavitve dali strankam, ki v svojih programih in nastopih 
(neposredno ali posredno) ne nasprotujejo nauku verske skupnosti in z njim povezanim 
verskim vrednotam. Stališča ostalih strank so povzeli. Ob tem je uredništvo navedlo, da so vse 
objave oddaj dostopne na konkretni spletni strani Radia (po določenih dnevih).  
 
Tako so bili v obliki pogovorov odgovori na vprašanja (zastavljena v dopisu Radia strankam) 
objavljeni za naslednje stranke: 
- Naša dežela, dne 21. 1. 2022, 

- Zeleni Slovenije, dne 25. 1. 2022, 

- Glas za otroke in družine, dne 26. 1. 2022, 

- NSi, dne 9. 2. 2022. 

 

V obliki povzetkov pa so bili odgovori na vprašanja objavljeni za naslednje stranke: 

- Vesna, 25. 1. 2022, 

- Z.Dej, 26. 1. 2022, 

- SD, 3. 2. 2022, 

- Lide, 3. 2. 2022, 

- SNS, 3. 2. 2022. 
 
Na koncu svojega dopisa Zagovorniku je uredništvo navedlo, da je sodelovanje omogočilo 
vsem strankam, ki so se odzvale na dopis Radia strankam, in da (torej) nobene ni zavrnilo. 

 
 

4. Zagovornikove ugotovitve 
 

Zagovornik se je v postopku ugotavljanja diskriminacije v obravnavanem primeru osredotočil 
na sporen pogoj sodelovanja strank pri njihovih predstavitvah v programu Radia v obdobju 
druge polovice meseca januarja in začetka meseca februarja 2022. Z vidika ZVarD je 
obravnaval Pravila Radia za čas volilne kampanje, vsebino dopisa Radia strankam in na njej 
temelječo izvedbo napovedane izločitve/omejitve strank pri njihovi predstavitvi v programu 
Radia – kar je potekalo še pred uradno volilno kampanjo. Objavljena Pravila Radia so 
predstavljeni sporni pogoj (ali merilo za določen način predstavitve strank) tudi uradno potrdila. 
Zagovornik tako ni problematizira zgolj samih Pravil Radia oz. v tem posebnem dokumentu 
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izrecno zapisanega pogoja (ali merila), temveč je obravnaval tudi s strani uredništva Radia 
izvedeno ravnanje s političnimi strankami, ki so se odzvale na dopis Radia strankam. Čeprav 
je šlo za čas, ko še ni veljala uradna volilna kampanja pred državnozborskimi volitvami, pa so 
se pri Radiu (uredništvo) odločili, da svojim poslušalcem že takrat na poseben način 
predstavijo stališča strank, ki so se imele namen vključiti v volilno kampanjo in s svojim 
kandidati nastopiti na bližajočih se volitvah. Zagovornik je zato štel, da je bilo ravnanje 
uredništva Radia že takšno, da ga je potrebno obravnavati kot ravnanje v posebnem času pred 
volitvami (čas, ki ga torej že lahko štejemo za volilno kampanjo, čeprav še neuradno). 
Zagovornik je obravnaval pravila in ravnanje Radia po ZVarD ne glede na to, ali je v tem času 
že veljala zanje pravila ZVRK ali ne. 
 
Zagovornik je preučil zvočni zapis predstavitve vseh devetih političnih strank v večernih 
informativnih oddajah preko navedene spletne strani Radia – tako tistih, ki jim je uredništvo 
radia omogočilo, da odgovore na vprašanja, zastavljena v dopisu Radia strankam, podajo v 
obliki zvočnega pogovora, kakor tudi tistih, katerih odgovore na zastavljena vprašanja so s 
strani Radia predstavili v obliki povzetka. Pred vsakim dnevnim sklopom predstavitev pa so 
poslušalcem najprej predvajali sledeči uvod: »Pred nami so volitve v državni zbor. Na Radiu 
[…] se zavedamo, da je naša naloga verodostojno prenesti stališča strank k volivcem, da se 
bodo lahko odločili za tiste, ki bodo najbolj zastopale njihove vrednote, ki bodo v največji meri 
izpolnile njihovo vizijo in s katerimi delijo svetovnonazorska vprašanja. Političnim strankam in 
listam smo poslali nekaj vprašanj iz nabora [konkretnega verskega] družbenega nauka. 
Poslanci namreč odločajo o zakonih, ki urejajo odnose med državljani. Naša želja je, da politika 
postane umetnost iskanja najboljšega možnega načina sobivanja med nami.«14 
 
Zagovornik je ugotovil, da je šlo v obeh načinih predstavljanja političnih strank za enoten 
vsebinski okvir, ki ga je določal isti nabor sedmih vprašanj s področja družbenega nauka 
konkretne verske skupnosti, ki jih je uredništvo (informativnega programa) navedlo že v dopisu 
Radia strankam. V primerih pogovorov z navedenimi štirimi strankami je predstavniku oz. 
predstavnici posamezne stranke novinar ali novinarka Radia prebrala ta vprašanja, 
predstavnik ali predstavnica stranke pa je nanje sproti odgovarjala. Celoten pogovor je bil 
vnaprej posnet in naknadno predvajan v eni od večernih informativnih oddaj. V primerih 
povzetkov odgovorov navedenih petih strank pa je novinar ali novinarka v oddaji zgolj na kratko 
povzela stališča posamezne stranke, izoblikovana iz odgovorov na istih sedem vprašanj. V 
odgovorih strank iz ene in druge skupine je prepoznati očitne razlike po skladnosti/neskladnosti 
z družbenim naukom verske skupnosti oz. z verskimi vrednotami, ki so s tem naukom 
povezane. 
 
Zagovornik je ugotovil, da so s strani uredništva Radia dejansko izvedli razlikovanje med 
strankami v skladu z obravnavanim spornim pogojem. Vsem strankam je uredništvo omogočilo 
predstavitev v programu Radia. Iz programa jih ni izločilo, kakor bi lahko izhajalo iz Pravil 
Radia. Je pa z ozirom na pogoj, ki ga je izpostavilo že v dopisu Radia strankam – in kot 
takšnega ga Zagovornik tudi bistveno upošteva –, zgolj eni skupini strank omogočilo, da 
predstavnik ali predstavnica stranke sama v zvočni obliki, torej neposredno s svojim glasom, 
in v neomejenem obsegu, predstavi poslušalcem Radia odgovore na zastavljena vprašanja. 
Drugi skupini strank pa tega uredništvo ni omogočilo. Poslušalci Radia so se sicer seznanili s 
stališči teh strank glede vseh sedmih vprašanj, ni pa bilo njihovim predstavnikom ali 
predstavnicam omogočeno, da bi neposredno s svojim glasom in v neomejenem obsegu 
predstavile odgovore teh strank na zastavljena vprašanja. Tako poslušalci Radia niso 
neposredno s strani predstavnic ali predstavnikov druge skupine strank slišali stališč, ki se niso 
skladala z naukom verske skupnosti in z njim povezanim verskim vrednotam: o npr. strožjem 
ločevanju države in verskih skupnosti, o brezpogojnem spoštovanju pravice žensk do umetne 
prekinitve nosečnosti, o izenačevanju istospolnih partnerskih zvez z zakonsko zvezo moža in 
žene, o podpiranju potrebne zakonske ureditve glede možnosti evtanazije, o 

 
14 XXX 
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potrebnosti/nepotrebnosti sprave v razdeljeni slovenski družbi, o morebitnem nesodelovanju s 
katero od desnih strank v možni bodoči vladni koaliciji ter o bolj odprtem odnosu do kulturno 
različnih migrantov, ki prihajajo v Slovenijo. 
 
Zagovornik je tako ugotovil, da kljub dejstvu, da je uredništvo Radia vsem zainteresiranim 
političnim strankam omogočilo predstavitev njihovih stališč o temah, v katerih jim je bilo 
zastavljenih sedem vprašanj, ravnanje Radia oz. njegovega uredništva še vedno lahko 
predstavlja diskriminacijo. Različna načina predstavitve stališč ene in druge skupine strank 
izkazujeta očitno neenako obravnavo strank oz. njihovih kandidatov ali predstavnikov zaradi 
njihove vere ali prepričanja. Če se stališča, ki izhajajo iz njihovega svetovnonazorskega 
prepričanja ali vere, ne skladajo z naukom verske skupnosti in z njim povezanimi verskim 
vrednotami (zaradi česar te stranke neposredno ali posredno temu nauku nasprotujejo), je 
uredništvo Radia takšno stranko obravnavalo manj ugodno. Njenemu predstavniku ali 
predstavnici ni omogočilo, da bi sama neposredno oz. samostojno odgovorila na zastavljena 
vprašanja. Stališča njene stranke so s strani Radia zgolj povzeli. Na tak način posledično sicer 
Radio ni izničil, je pa zmanjšala enakopravno priznavanje in uživanje oz. uresničevanje pravice 
takšne stranke (oz. njenih predstavnikov ali kandidatov) do predstavitve njenih stališč v okviru 
programa Radia (ki je nepridobiten radijskih programih posebnega pomena. To pa predstavlja 
tudi zmanjšanje enakopravnega uživanja ustavno zagotovljene pravice do svobode izražanja 
(39. člen Ustave RS) pred (določeno) javnostjo. Slednje je povezano z zmanjšanjem 
enakopravnega uresničevanja ustavno zagotovljene pasivne volilne pravice kandidatov oz. 
kandidatk teh strank na volitvah (43. člen Ustave RS). 
 
Zaradi takšnega posega v navedene pravice (skladno s 4. členom ZVarD) manj ugodna 
obravnava zaradi osebne okoliščine vere ali prepričanja lahko pomeni (skladno s prvim 
odstavkom 6. člena ZVarD) neposredno diskriminacijo. Le če takšno neenako obravnavanje 
temelji na legitimnem cilju in predstavlja za doseganje tega cilja ustrezno, potrebno in 
sorazmerno sredstvo, ne pomeni diskriminacije, temveč (po 13. členu ZVarD) predstavlja 
izjemo od prepovedi neposredne diskriminacije.  
 
Da bi Zagovornik preveril, ali v obravnavanem primeru drži slednje, je moral izvesti t. i. test 
sorazmernosti (test legitimnosti cilja in sorazmernosti sredstev za njegovo doseganje). Za ta 
namen je tudi postavil konkretna vprašanja uredništvu Radia in nanje prejel odgovore. 
 
 

4.1. Test legitimnosti cilja 
 
Zagovornik ugotavlja, da uredništvo Radia ni povsem jasno opredelilo cilja svoje odločitve, da 
stališča nekaterih političnih strank v zadevah, ki se dotikajo družbenega nauka konkretne 
verske skupnosti, poslušalcem Radia predstavijo zgolj v povzetku. Navedlo je, da naj bi s tem 
ravnanjem dosegali vse cilje. Pri tem naj bi šlo za politične cilje in za cilje poslanstva in namena 
Radia. Le namen Radia je uredništvo natančneje opredelilo, ostale cilje pa je navajali pavšalno. 
Glede političnih ciljev gre razumeti, da so to cilji političnih strank – konkretno cilj vsake od 
zainteresiranih strank, da se v programu Radia s svojimi stališči predstavi poslušalcem Radia 
kot svojim potencialnim volivcem. To je oz. so vsekakor legitimni cilji teh strank. Cilj Radia je v 
tem kontekstu razumeti kot omogočanje vsem zainteresiranim strankam, da se v programu 
Radia tako ali drugače predstavijo. Kako konkretno, pa so se odločili v uredništvu Radia (in to 
napovedali v dopisu Radia strankam ter kasneje zapisali v Pravilih). S svojim ravnanjem naj bi 
obenem dosegali cilje poslanstva in namena Radia. Za katere od teh ciljev gre, pa uredništvo 
konkretno ni navedlo. Poleg namena izdajanja 24-urnega radijskega programa s poudarkom 
na duhovnih-verskih vrednotah oz. takšnega poslanstva Radia kot verskega radia, ki 
uresničuje temeljno poslanstvo konkretne verske skupnosti, je izpostavilo le še željo, da zaščiti 
poslušalstvo Radia pred mnenji, ki so v luči konkretnega verskega etosa žaljiva. Pri tem gre 
razumeti predvidevanje uredništva, da bi lahko bili poslušalci Radia takšnega žaljenja z 
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izrekanjem določenih mnenj deležni s strani nekaterih strank oz. njihovih predstavnikov z 
ozirom na že slišana mnenja nekaterih politikov, izrečena v javnosti. 
 
Zagovornik je pri ugotavljanju legitimnosti cilja opisanega ravnanja upošteval tudi vsebino 
vsakokratnega uvoda k sklopu predstavitve strank v informativnih oddajah Radia. Tam so s 
strani uredništva Radia izrecno navajali, da se zavedajo, da je njihova naloga verodostojno 
prenesti stališča strank k volivcem, da se bodo lahko odločili za tiste, ki bodo najbolj zastopale 
njihove vrednote, ki bodo v največji meri izpolnile njihovo vizijo in s katerimi delijo 
svetovnonazorska vprašanja (oz. prepričanja). Poleg tega so izrazili željo, da politika postane 
umetnost iskanja najboljšega možnega načina sobivanja med nami. V tem besedilu je 
prepoznati načelno izraženo politično nevtralnost Radia. 
 
Upoštevajoč vse navedeno je mogoče cilj ravnanja Radia oz. njegovega uredništva strnjeno 
izraziti kot sledeč: omogočiti vsem zainteresiranim političnim strankam čimbolj verodostojno 
predstavitev njihovih stališč v nekaterih zadevah, ki se dotikajo družbenega nauka verske 
skupnosti, vendar na način, s katerim izražena stališča oz. mnenja ne bodo v luči verskega 
etosa žalila poslušalcev Radia. 
 
Zagovornik je takšen cilj sicer na splošno lahko pripoznal kot legitimnega, a s pomembnim 
zadržkom. Problem predstavlja določena napetost oz. nasprotje med po eni strani deklarirano 
politično nevtralnostjo Radia (po navedenem besedilu vsakokratnega uvoda k sklopu 
predstavitve strank) in po drugi strani izraženo željo zaščititi poslušalce verskega Radia pred 
izražanjem mnenj, ki bi poslušalce v luči konkretnega verskega etosa žalila. Pri tem pa ni bilo 
povsem jasno, kaj naj bi bilo žaljivo – že sama mnenja (katera, kakšna) ali predvsem način 
njihovega izražanja. Iz navedb Radia ni jasno izhajalo, ali naj bi bila žaljiva že izražena mnenja 
strank (odgovori na zastavljena vprašanja), ki so bila potem vsebinsko za te stranke zgolj 
povzeta – torej mnenja oz. stališča, ki (neposredno ali posredno) nasprotujejo nauku verske 
skupnosti in z njim povezanim verskim vrednotam, ali pa so bila ta mnenja oz. stališča izražena 
na žaljiv način.  
 
Če naj bi šlo za preprečevanje versko žaljivega načina izražanja mnenj oz. stališč političnih 
strank, je Zagovornik takšen cilj ravnanja pripoznal kot po ZVarD legitimen, saj skladno s 
politično nevtralnostjo Radia (po 104. členu ZMed)15 vsem političnim strankam omogoča 
izražanje različnih mnenj oz. stališč, ki pa ni versko žaljivo.  
 
Če pa naj bi bila že sama mnenja oz. stališča po svoji vsebini versko žaljiva, Zagovornik 
takšnega cilja ravnanja ni pripoznal kot legitimnega po ZVarD, saj političnim strankam 
onemogoča kakršnokoli lastno izražanje mnenj oz. stališč (torej tudi na nežaljiv način), s 
katerimi te stranke v svojih programih in nastopih (neposredno ali posredno) nasprotujejo 
nauku verske skupnosti in z njim povezanim verskim vrednotam.  
 
Da je cilj v smislu slednje opredelitve nelegitimen, izhaja tudi iz upoštevanja načela 7. člena 
Ustave RS, po katerem so država in verske skupnosti ločene, same verske skupnosti pa so 
enakopravne in svobodne. To velja tudi za konkretno versko skupnosti, katere temeljno 
poslanstvo uresničuje tudi Radio – kot je uredništvo v svojih pojasnilih izrecno navedlo. To 
pomeni, da je po eni strani država do verskih skupnosti nevtralna (torej ne daje prednosti 
nobeni izmed njih), po drugi strani pa naj bi bile same verske skupnosti politično nevtralne oz. 
nepristranske (naj torej ne bi bile povezane z določenimi strankami).16 Po Zakonu o verski 

 
15 Zagovornik je to posebej opredelil v dopisu št. 0700-9/2022/4 z dne 22. 4. 2022. 
16 Glej: »Ločitev države in cerkve in svoboda religije kot človekova pravica«, Komentar Ustave RS, Splošne določbe 
/ 7. člen, Lovro Šturm, 2002, odst. 17 (dostopno na https://e-kurs.si/komentar/locitev-drzave-in-cerkve-in-svoboda-
religije-kot-clovekova-pravica/): »Pojem laične države je mogoče razumeti v formalnem ali materialnem smislu. V 
prvem pomeni, da v državi ni državne cerkve. […] Po materialnem razumevanju je merilo, da verske skupnosti niso 
povezane s političnimi strankami in tako vplivajo na njihove odločitve. Za razmerje med državo in cerkvijo je 
ključnega pomena soodvisnost med svobodo religije in laičnostjo države.« 

https://e-kurs.si/komentar/locitev-drzave-in-cerkve-in-svoboda-religije-kot-clovekova-pravica/
https://e-kurs.si/komentar/locitev-drzave-in-cerkve-in-svoboda-religije-kot-clovekova-pravica/
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svobodi17 (v nadaljevanju: ZVS) imajo sicer cerkve in druge verske skupnosti pomembno vlogo 
v javnem življenju z razvijanjem svojih kulturnih, vzgojnih, izobraževalnih, solidarnostnih, 
karitativnih in drugih dejavnosti s področja socialne države, s katerimi bogatijo nacionalno 
identiteto in s tem opravljajo pomembno družbeno nalogo, zaradi česar veljajo kot splošno 
koristne organizacije (po 5. členu ZVS). K temu za konkretno versko skupnost gotovo prispeva 
tudi sam Radio. Kot rečeno, pa to ne upravičuje možne politične pristranskosti ne verske 
skupnosti ne Radia (v njegovi funkciji uresničevanja poslanstva verske skupnosti). Predstavljeni 
nelegitimni cilj ravnanja (uredništva) Radia tako sicer izpostavlja versko naravo Radia, vendar 
pa ukinja njegovo deklarirano politično nevtralnost.  
 
Če je bil torej cilj ravnanja uredništva Radia nelegitimen, ker naj bi bila že sama mnenja oz. 
stališča političnih strank po vsebini versko žaljiva do poslušalcev Radia, se je Zagovornik v 
svojem postopku približal odločitvi, da je uredništvo Radia s tem, ko je stališča nekaterih strank 
predstavilo zgolj v povzetku, v nasprotju s prepovedjo diskriminacije po drugem odstavku 4. 
člena v povezavi s prvim odstavkom 6. člena ZVarD te stranke oz. njihove predstavnike in 
kandidate neposredno diskriminiralo zaradi njihove vere ali prepričanja, ki se ne sklada z 
naukom verske skupnosti in z njim povezanimi verskim vrednotami. 
 
Ker pa je obstajala tudi možnost, da je uredništvo Radia s svojim ravnanjem zasledovalo 
legitimen cilj, ker je hotelo poslušalce Radia zaščititi pred versko žaljivim načinom podajanja 
mnenj oz. stališč nekaterih političnih strank, je Zagovornik opravil še test ustreznosti, 
potrebnosti in sorazmernosti tega ravnanja kot sredstva za doseganje legitimnega cilja.  
 
 

4.2. Test sorazmernosti sredstev (za doseganje legitimnega cilja) 
 
Zagovornik je preverjal, ali je zgolj povzemanje stališč nekaterih političnih strank v 
programskem času Radia pred volilno kampanjo za državnozborske volitve 2022 predstavljalo 
ustrezno, potrebno in sorazmerno sredstvo za doseganje legitimnega cilja Radia. 
 
 

a) Ustreznost 
 
Ustreznost sredstva pomeni, da je z njim zastavljeni cilj mogoče doseči. Predstavljeni legitimni 
cilj je mogoče doseči na način, da se tistim političnim strankam, ki v svojih programih in 
nastopih (neposredno ali posredno) nasprotujejo nauku konkretne verske skupnosti in z njim 
povezanim verskim vrednotam, onemogoči, da njihovi predstavniki stališča teh strank izrazijo 
sami neposredno oz. samostojno – s svojim glasom. Zgolj povzemanje stališč teh strank s 
strani novinarja ali novinarke Radia dejansko preprečuje možnost, da bi sploh prišlo do 
morebitne situacije, v kateri bi bil lahko način podajanja stališč oz. mnenj stranke v luči 
konkretnega verskega etosa za poslušalce Radia žaljiv. Vseeno pa podajanje vsebine teh 
mnenj oz. stališč v povzetkih omogoča strankam njihovo relativno verodostojno predstavitev – 
v smislu resničnosti podane vsebine. 
 
Zagovornik je tako ugotovil, da zgolj povzemanje stališč nekaterih strank predstavlja ustrezno 
sredstvo za doseganje legitimnega cilja Radia. 
 
 

b) Potrebnost (oz. nujnost) 
 
Potrebnost oz. nujnost sredstva pomeni, da je zastavljeni cilj mogoče doseči le s tem 
sredstvom oz. da ne obstaja milejše sredstvo za doseganje cilja. Milejše sredstvo bi v 
obravnavanem primeru lahko bilo takšno, ki bi na drug način in ne na način predstavljanja 

 
17 Uradni list RS, št. 14/07, 46/10 – odl. US, 40/12 – ZUJF in 100/13. 

http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2007-01-0599
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2010-01-2334
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2012-01-1700
http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2013-01-3604
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stališč nekaterih strank zgolj v povzetkih še vedno dosegalo predstavljeni legitimni cilj. Takšno 
sredstvo bi omogočilo strankam lastno zvočno (in tako dejansko verodostojno) predstavitev 
njihovih stališč v nekaterih zadevah, ki se dotikajo družbenega nauka konkretne verske 
skupnosti, kakor bi obenem tudi preprečevalo v luči konkretnega verskega etosa žaljivo 
podajanje teh stališč oz. mnenj. 
 
Z ozirom na to, da so bili pogovori s strankami, ki s svojimi stališči niso (neposredno ali 
posredno) nasprotovale nauku verske skupnosti in z njim povezanim verskim vrednotam, 
predhodno posneti in potem predvajani v večernih informativnih oddajah Radia, je mogoče 
sklepati, da bi lahko na Radiu enako ravnali tudi s strankami, ki sicer v svojih nastopih in 
programih s svojimi stališči (neposredno ali posredno) nasprotujejo nauku verske skupnosti in 
z njim povezanim verskim vrednotam. Če je za te stranke obstajalo večje tveganje, da bi njihovi 
predstavniki ali predstavnice takšna stališča oz. mnenja podajale na način, ki bi lahko v luči 
konkretnega verskega etosa žalil poslušalce Radia, pa bi to lahko preprečili, preden bi 
pripravljeni posnetek odgovorov na zastavljena vprašanja predvajali poslušalcem. Lahko bi 
tekom pogovora na to opozorili predstavnika oz. predstavnico stranke, da bi svoj način 
podajanja stališča oz. mnenja ustrezno prilagodila.18 Ali pa del posnetka, ki bi vseboval takšen 
način izražanja mnenja oz. stališča stranke, če ga predstavnica ali predstavnik ne bi hotel 
spremeniti, ne bi predvajali – in bi zgolj tega (z ustrezno obrazložitvijo) v predvajanem 
prispevku oddaje povzeli. Na ta način bi omogočili tudi tem strankam enako samostojno oz. 
neposredno predstavljanje svojih stališč poslušalcem Radia preko zvočnih nastopov njihovih 
predstavnikov oz. predstavnic. 
 
Zagovornik je tako ugotovil, da zgolj povzemanje stališč nekaterih strank ni potrebno (oz. 
nujno) sredstvo za doseganje legitimnega cilja Radia. 
 
 

c) Sorazmernost (v ožjem smislu) 
 
Sorazmernost sredstva pomeni, da to za doseganje zastavljenega cilja ne prinaša več škode 
za eno stran kot koristi za drugo oz. da za doseganje cilja ene strani ne posega prekomerno v 
pravice druge. Zagovornik je (kot predstavljeno) ugotovil, da predvolilno predstavljanje 
nekaterih političnih strank z zgolj povzemanjem njihovih stališč v nekaterih zadevah, ki se 
dotikajo družbenega nauka verske skupnosti, posega v določene pravice teh strank oz. 
njihovih predstavnikov in kandidatov na volitvah. Ravnanje uredništva Radia je zmanjšalo 
enakopravno priznavanje in uživanje oz. uresničevanje pravice teh strank oz. njihovih 
kandidatov in predstavnikov do predstavitve njihovih stališč v okviru programa Radia.  
 
Posledično pa je tem strankam v primerjavi s strankami, ki so lahko svoja stališča predstavljala 
v zvočnem pogovoru, zmanjšalo enakopravno uživanje ustavno zagotovljene pravice do 
svobode izražanja pred določeno javnostjo (39. člen Ustave). Z zgolj povzemanjem njihovih 
stališč so bile te stranke pred poslušalci Radia dejansko na poseben način zaznamovane (gre 
za enak učinek posredne politične pristranskosti, kakor ga je Zagovornik že predstavil pri testu 
legitimnosti cilja). To pa bi lahko vplivalo tudi na zmanjšanje enakopravnega uresničevanja 
ustavno zagotovljene pasivne volilne pravice kandidatov oz. kandidatk teh strank na volitvah. 
Takšni posegi predstavljajo tem političnim strankam večjo škodo, kot pa zgolj povzemanje 
njihovih stališč prinaša koristi za Radio. To potrjuje tudi predhodno ugotovljeno dejstvo, da za 
zaščito poslušalcev Radia pred morebitnim žaljivim podajanjem določenih stališč oz. mnenj 
teh strank ni (nujno) potrebno predstavljanje teh strank z zgolj povzemanjem njihovih stališč. 
 

 
18 Radio skladno z dejstvom, da je zasebni medij z neprofitnim programom posebnega pomena, izkazuje svojo 
odgovornost za strpno (in tako bistveno nežaljivo) družbeno komunikacijo tudi z objavljenimi pravili komentiranja 
člankov, ki jih morajo upoštevati uporabniki spletnega portala Radia. Enake standard je pričakovati tudi od 
predstavnikov oz. predstavnic političnih strank pri njihovem podajanju določenih stališč ali mnenj. 
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Nenazadnje predvolilno soočenje različnih političnih strank dne 30. 3. 2022, ki se je v 
soorganizaciji Radia in spletnega portala Domovina.je odvilo v Zavodu Svetega Stanislava (v 
Šentvidu v Ljubljani)19 kaže, da je mogoče tudi drugačno ravnanje. Udeleženci tega soočenja 
(ki je potekalo v času uradne volilne kampanje) so bili predstavniki različnih strank z vseh strani 
političnega spektra. Med njimi je bila tudi stranka, katere predstavniku oz. predstavnici pred 
tem (v obdobju druge polovice meseca januarja in začetka meseca februarja 2022) uredništvo 
Radia ni omogočilo podati stališča v nekaterih zadevah, ki se dotikajo družbenega nauka 
konkretne verske skupnosti, na način posnetega zvočnega pogovora, temveč so jih s strani 
Radia v eni od večernih informativnih oddaj predstavili zgolj v povzetku. Na tem soočenju pa 
je predstavnik te stranke svoje poglede, mnenja in stališča predstavljal neposredno v živo – 
enako kot predstavniki in predstavnice drugih strank. Kljub podanim stališčem, ki so 
(neposredno ali posredno) nasprotovala nauku verske skupnosti in z njim povezanim verskim 
vrednotam, na soočenju ni bilo zaznati nobenega žaljivega načina podajanja teh stališč oz. 
mnenj ali pogledov. 
 
Zagovornik je tako ugotovil, da zgolj povzemanje stališč nekaterih strank ni sorazmerno 
sredstvo za doseganje legitimnega cilja Radia. 
 
Zagovornik je upošteval, da kljub temu, da po Zakonu o volilni in referendumski kampanji 
ZVRK) za zasebne medije, med katere spada tudi Radio, obstaja manj striktna zakonska 
ureditev predstavljanja političnih strank v času volilnih kampanj v primerjavi z javno 
radiotelevizijo, pa je tudi zasebni medij zavezan, da spoštuje načelo nediskriminacije zaradi 
vere ali prepričanja, kot določa ZVarD. ZVarD vsebuje kogentne (tj. zavezujoče) norme, po 
katerih neposredna diskriminacija zaradi vere ali prepričanja v nobenem času ni dopustna – 
ne glede na to, ali gre za čas uradne volilne kampanje ali ne.   
 
Na podlagi izvedenega testa sorazmernosti sredstva za doseganje legitimnega cilja je 
Zagovornik ugotovil, da uredništvo Radia v postopku skladno s 40. členom ZVarD ni dokazalo, 
da njegovo ravnanje predstavlja izjemo od prepovedi neposredne diskriminacije. Zato se je 
Zagovornik tudi v tem primeru približal svoji odločitvi, da je uredništvo Radia s tem, ko je 
stališča nekaterih strank predstavilo zgolj v povzetku, v nasprotju s prepovedjo diskriminacije 
po drugem odstavku 4. člena v povezavi s prvim odstavkom 6. člena ZVarD neposredno 
diskriminiralo te stranke oz. njihove predstavnike in kandidate zaradi njihove vere ali 
prepričanja, ki se ne sklada z naukom verske skupnosti in z njim povezanimi verskimi 
vrednotami. 
 

* 
 
Zagovornik je svoje ugotovitve z dopisom z dne 22. 8. 2022 predstavil uredništvu Radia in mu 
omogočil, da se o njih izjasni pred končno odločitvijo Zagovornika. 
 
 

5. Sklepno 
 
Dne 30. 8. 2022 je Zagovornik prejel dopis uredništva Radia z izjasnitvijo o Zagovornikovih 
ugotovitvah. V dopisu je uredništvo Radia (oz. zanj odgovorni urednik) navedlo, da se njihovo 
ravnanje ob letošnjih volitvah v Državni zbor ni v ničemer razlikovalo od mnogih preteklih 
volitev. Navedlo je, da so ravnali v dobri veri, da delajo prav. Pri tem je uredništvo pojasnilo, 
da jih do sedaj na morebitno navzkrižje z zakonom v več kot dveh desetletjih identične prakse 
ni (še) opozorila nobena institucija. Nadalje je uredništvo poudarilo, da Radio ne želi izvajati 
diskriminacije in da nobena politična stranka ni bila diskriminirana v času uradne kampanje. 
Ob tem je še pojasnilo, da so se za način, ki je po mnenju Zagovornika sporen (oz. po 
dotedanjih ugotovitvah diskriminatoren), odločili v dobri veri, da vendarle obstaja bistvena 

 
19 Dostopno na XXX. 

https://radio.ognjisce.si/sl/248/oddaje/34523/1-predvolilno-soocenje-koliko-spolov-imamo.htm
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razlika med predvolilnim obdobjem in časom, ki ga ne štejejo v predvolilnega (torej čas, ko ne 
gre za uradno volilno kampanjo). Sicer pa je uredništvo še izrazilo zadovoljstvo ob navedbi 
Zagovornika, da so s strani Radia kljub temu, da za zasebne medije obstaja manj striktna 
zakonska ureditev predstavljanja političnih strank, vsem zainteresiranim političnim strankam 
omogočili predstavitev njihovih stališč, ter da zgolj povzemanje stališč nekaterih strank 
predstavlja ustrezno sredstvo za doseganje legitimnega cilja Radia. Nazadnje se je uredništvo 
Zagovorniku zahvalilo za opozorilo in sporočilo, da so pomanjkljivosti že odpravili. 
 

* 
 
Zagovornik je na podlagi prejete izjasnitve uredništva Radia ugotovil, da uredništvo ni 
nasprotovalo nobeni predstavljeni ugotovitvi Zagovornika. Obenem pa tudi ni kakorkoli jasneje 
pojasnilo svojega ravnanja z ozirom na predstavljeno problematiko legitimnosti cilja tega 
ravnanja. Zato je Zagovornik svoj postopek nadaljeval s potrditvijo že predstavljene ugotovitve 
diskriminacije v obeh možnih smereh – torej tako ob izkazani nelegitimnosti cilja ravnanja 
(uredništva) Radia kot tudi ob izkazani legitimnosti cilja tega ravnanja, a obenem 
nesorazmernosti samega ravnanja. V obeh primerih je Zagovornik ugotovil, da uredništvo 
Radia po obvezi iz 40. člena ZVarD ni dokazalo, da njegovo ravnanje predstavlja izjemo od 
prepovedi neposredne diskriminacije. 
 
Zagovornik je tako svoj postopek ugotavljanja diskriminacije v obravnavanem primeru zaključil 
s končno ugotovitvijo, kakor izhaja iz 1. točke izreka te odločbe, tj. da je Radio kršil prepoved 
diskriminacije iz 4. člena ZVarD v povezavi s prvim odstavkom 6. člena ZVarD, ko je na podlagi 
odločitve uredništva v času pred državnozborskimi volitvami 2022 v okviru svojega 
predvolilnega radijskega programa stališča političnih strank, ki v svojih programih in nastopih 
(neposredno ali posredno) nasprotujejo nauku konkretne verske skupnosti in z njim povezanim 
verskim vrednotam, predstavil zgolj v povzetku. Na tak način je te stranke oz. njihove 
predstavnike in kandidatke v primerjavi z drugimi, ki jim je omogočil lastno zvočno predstavitev, 
neposredno diskriminiral zaradi njihove vere ali prepričanja. 
 
S sporočilom uredništva Radia, da so pomanjkljivosti že odpravili, pa gre razumeti, da je 
uredništvo sprejelo odločitev za drugačno ravnanje – tj. takšno, s katerim bo v bodoče 
preprečevalo ugotovljeno diskriminacijo.  
 
Skladno s prvim odstavkom 35. člena ZVarD je postopek pri Zagovorniku za stranke 
brezplačen. Zato je Zagovornik odločil, da posebni stroški v tem postopku niso nastali, kakor 
izhaja iz 2. točke izreka te odločbe.  
 
 
Pouk o pravnem sredstvu:  
Zoper to odločbo ni pritožbe, dovoljen pa je upravni spor. Upravni spor stranka lahko sproži s 
tožbo, ki jo v 30 dneh od vročitve odločbe vloži na Upravno sodišče Republike Slovenije, 
Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana. Tožbo vloži neposredno pisno ali jo pošlje po pošti. Skupaj 
z morebitnimi prilogami jo vloži v najmanj treh izvodih. K njej mora priložiti tudi to odločbo v 
izvirniku ali prepisu. 
 
 
 
Postopek vodil: 
Aljoša Gadžijev,                                           Miha Lobnik 
Svetovalec Zagovornika I                              ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI   


