
 

Društvo MORiS Kočevska Reka  Davčna št.: 62221884  Matična št.: 2215985000  IBAN: SI56 0232 0025 6843 007 NLB d.d.    

 

 

ZAVOD ZA SVOBODO IZRAŽANJA LJUBLJANA  
Clevelandska ulica 23 
1000 Ljubljana 
odg. urednik Peter Jančič 
 
 
Številka: D-5/2018 
Datum: 17. 4. 2018 
 
Zadeva:  Zahtevek za objavo popravka objavljenega prispevka z naslovom ''Turnškovim borcem po 

zmerjanju ''poslanskih kurcev'' znova največ denarja'' v Spletnem časopisu Novice o medijih  
in politiki 

 
 
Spoštovani! 
 
V skladu s 26. členom Zakona o medijih - Pravica do popravka objavljenega obvestila - prosimo za 
pripravo in objavo enakovrednega prispevka s prikazom nasprotujočih dejstev. 
  
V Spletnem časopisu ''Novice o medijih in politiki'' je bil dne 15. 4. 2018 objavljen prispevek z 
naslovom ''Turnškovim borcem po zmerjanju ''poslanskih kurcev'' znova največ denarja'', v katerem 
so bila v grafu ''Kako se spreminja financiranje veteranskih organizacij'' navedena neresnična dejstva, 
ki vodijo javnost do napačnih sklepov. 
  
Skladno s 26. in 27. členom Zakona o medijih zahtevamo popravek grafa oziroma prispevka s 
prikazom resničnih dejstev.  
 
Popravek: 
Sredstva MORS za financiranje veteranskih organizacij za leto 2018 v višini 12.211 EUR ni prejela 
Zveza MORiS, ampak Društvo MORiS Kočevska Reka, ki je iz Zveze MORiS leta 2017 izstopilo. Zveza 
društev in klubov MORiS ni sodelovala na javnem razpisu Ministrstva za obrambo za sofinanciranje 
veteranskih organizacij v letu 2018. Podatki v grafu za Zvezo MORiS so pravilni samo za leti 2016 in 
2017, na letošnji javni razpis pa se zveza sploh ni prijavila. Pravilni podatki so objavljeni na spletni 
strani MORS  http://www.mo.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8284/ 
  
  
4. odstavek 27. člena določa: 
Popravek mora biti objavljen v taki obliki in na takem mestu, da ima njegova objava enako 
vrednost kot članek ali prispevek, na katerega se nanaša. Če izhaja medij v več izdajah ali ima več 
programov, se mora popravek objaviti v tistih izdajah oziroma programih, v katerih je bil objavljen 
članek ali prispevek, na katerega se popravek ali prikaz nasprotnih dejstev nanaša. Kadar se popravek 
nanaša na dva ali več obvestil, ki so obravnavala isti dogodek oziroma isto osebo in so bila objavljena 
v različnih medijih istega izdajatelja, se popravek objavi v vseh teh medijih. 

http://www.mo.gov.si/si/medijsko_sredisce/novica/8284/
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Prosimo, da nam sporočite, kdaj bo popravek prispevka z navedbo resničnih dejstev objavljen v 
Spletnem časopisu ''Novice o medijih in politiki''? 
 
 
Zahvaljujem se vam za odgovor in vas lepo pozdravljam. 
 

 

 

                                                                BgGen Anton Krkovič 

                                                             Predsednik Društva MORiS  

 
 
 
 
 
 
 
 
Poslano: 

- naslovniku po elektronski pošti: peterjancicsplet@gmail.com 
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