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ZADEVA: Pripombe in predlogi k novemu osnutku Splošnega akta o zaščiti 
otrok v avdiovizualnih medijskih storitvah 
 
 
Po proučitvi posredovanega osnutka predlagamo sledeče: 
 
 
5. člen, točka c 
Predlagamo, da se briše beseda »zvoki«, ter ostane dikcija »redki, kratki in 
neintenzivni grozljivi ali strašljivi prizori, učinki;« 
Po naši presoji so lahko kakšni redki, kratki in neintenzivni strašljivi zvoki brez 
vizualne povezave z grozljivimi ali strašljivimi prizori vključeni v vsebine, ki ne 
potrebujejo nobene oznake. 
 
5. člen, točka d 
Predlagamo, da se briše pridevnik »izrazito« ter ostane dikcija »… znaki blage 
opitosti, če so ti prikazani na komičen ali lahkoten način…« 
Razlaga dikcije »izrazito« je lahko problematična oziroma nepotrebno zaostruje 
stopnjo potrebne komičnosti. Po naši presoji in glede na družbeno klimo so danes 
izjemno redki in zelo kratki prizori komične uporabe tobačnih izdelkov ali alkohola 
prisotni v vsebinah, za katere ni potrebna nobena oznaka. 
 
5. člen, točka f 
Predlagamo, da se briše beseda »blag« in ostane »neprimeren jezik z redko uporabo 
kletvic …« 
Smatramo, da sodi blag neprimeren jezik v smislu samo nekaj neprimernih besed, 
katerih namen ni direktna žalitev, v okvir splošno družbeno priznanega 
neproblematičnega pogovornega jezika, za katerega ni potrebna nobena oznaka  
 
6. člen, točka a 
Predlagamo, da se beseda »prikazovanja« zamenja s »poudarja« in se torej dikcija 
»brez nazornega prikazovanja podrobnosti« oziroma preoblikuje v »brez nazornega 
poudarjanja podrobnosti«  
Krajši in redki (tudi nazorni) prikazi podrobnosti v kontekstu občasnega in zmernega 
nasilja ter v primeru, da niso namerno poudarjene, so po naši presoji lahko označeni 
z nižjo oznako, torej vodstvom staršev. 



 
6. člen, točka d 
Predlagamo, da se izpustijo opisi, navedeni kot primer v oklepaju (»nespodobno 
vedenje, »težave z govorjenjem«, »opotekanje«). 
Le ti so lahko, posebej v blagi in redki obliki ter v komičnem kontekstu manj oziroma 
neproblematični ter posledično označeni z nižjo oznako, torej vodstvom staršev, ali v 
primeru družinske komedije z nekaj zabavnega jecljanja kot posledice opitosti celo 
brez oznake. 
 
6. člen, točka e 
Predlagamo, da se izpusti »nazorno prikazujejo« in ostane definicija »… ki ne 
spodbujajo ali poveličujejo uživanje teh snovi« 
Zelo redko, tudi nazorno prikazano uživanje tablet, še posebej, če je v kontekstu 
negativnega ovrednotenja, se lahko v določenih primerih upraviči z nižjo oznako, 
torej vodstvom staršev. 
 
7. člen, točka d 
Predlagamo, da se izpusti »bruhanje«, ter ostane dikcija »npr. nasilno vedenje, 
izguba zavesti);« 
Bruhanje je lahko posledica uporabe tobačnih izdelkov ali prekomernega uživanja 
alkohola, ki se lahko pojavi tudi v blažjem (recimo komičnem) kontekstu in zaradi 
tega ni nujno opredeljeno kot dejanje, ki zasluži oznako »do 15. leta starosti« 
 
8. člen, točka a 
Predlagamo, da se beseda »hudo« zamenja z »neupravičeno« pri definiciji »hudo 
nasilje«, tako da ostane dikcija »… neupravičeno nasilje ali trpljenje, hudi krvavi 
prizori, prikazi spolnega nasilja…« 
Dikcija »hudo« nasilje, kadar gre za redko pojavnost, se lahko pojavlja tudi v blažji 
označitvi (do 12 let). 
 
8. člen, točka d 
Predlagamo, da se izpusti »nelagodja« in ostane dikcija »… povzročijo občutke 
manjvrednosti, zgražanja ipd.;« 
Občutek nelagodja je posledica, ki se lahko pojavi tudi pri uporabi neprimernega 
jezika v blažjih označitvah (do 12 let). 
 
 
Nadalje opozarjamo, da ostajajo definicije in distinkcije med »blag« in »zmeren« v 
domeni individualne presoje glede na kontekst in splošne privzete norme oziroma 
okolje, ki se s časom in družbo spreminjajo. 
 
Prav tako ostaja v domeni individualne presoje glede na kontekst in celotno 
obravnavano vsebino definicija in distinkcija med »redki« in »občasni«. 
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