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KAKO LAHKO DRUGIM (politikom, gospodarstvenikom, roparjem, goljufom, lažnivcem in
prevarantom) NASTAVLJA OGLEDALO, JIH NADZIRA IN KONTROLIRA, ČE PA SAMA
LAŽE?

Spoštovani!

10. marca 2014 smo bili predstavniki Gibanja OPS na sestanku pri glavni odgovorni urednici
informativnega programa RTV SLO, gospe Kseniji Horvat Petrovčič (večji del pogovora si
poglejte TUKAJ ). V kratkem videoposnetku v nadaljevanju pa si poglejte, kaj je dejala v zvezi s
TRETJIM razlogom za naš protest, ker so na RTV SLO nekatere teme TABU teme:

1. Zakon OPS (Zakon o Odpravi Privilegijev Socializma in vseh, ki so jih pridobili nekateri
posamezniki in skupine v času 23 let za večino škodljive tranzicije);
2. Škandal na Državni volilni komisiji in v zvezi s tem molčanje RTV SLO o kriminalistični
preiskavi v tej zelo pomembni državni instituciji;
3. Neobjava odgovora na klevete v oddaji gospoda Erika Valenčiča z naslovom "Koalicija
sovraštva", v kateri je Zvezo domoljubnih društev Hervardi označil za neonaciste, ne da bi
omogočil, da povedo, kaj si o tem mislijo in z argumenti zavrnejo tako podlo žalitev. V zvezi s
tem je povedala in obljubila naslednje:

http://www.youtube.com/watch?v=vYdaG13jrEg

Oddaja DOSJE se je zgodila v torek, 25. marca, in je imela naslov "ZLOČIN, KI NE ZASTARA"
( video na portalu MMC RTV-ja ), a o odgovoru Zveze domoljubnih društev Hervardi ni bilo niti v
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začetku oddaje, niti na koncu oddaje ne duha ne ne sluha. Gospa Ksenija Horvat Petrovčič,
glavna odgovorna urednica RTV SLO se je na sestanku očitno zlagala, z namenom, da nas je
odpravila. Popravka, ki ga po 40. členu USTAVE RS morajo objaviti, ni.

GOSPA KSENIJA HORVAT PETROVČIČ, ODSTOPITE Z MESTA
GLAVNE ODGOVORNE UREDNICE RTV SLO!
Ker lažete in zavajate javnost ter ne delujete v skladu z zakoni in Ustavo RS. To je nezaslišano
in nedopustno. Ko se utemeljeno sprašujemo, kdo namesto vas odloča, kaj bo objavljeno in kaj
ne bo. Očitno o tem ne odločate vi, ker če bi, se menda ne bi zlagali, da boste objavili, kar ste
dejali na sestanku 10. marca 2014. ODSTOPITE!!!
LJUDJE, VLOŽITE REKLAMACIJO, KER JAVNEGA ZAVODA, KI NE DELUJE V SKLADU Z
USTAVO IN ZAKONI TER MEDNARODNIMI KONVENCIJAMI IN PAKTI, NISMO DOLŽNI
PLAČEVATI! PETICIJA IN OBRAZEC ZA VLOŽITEV REKLAMACIJE JE TUKAJ

Delujmo, sodelujmo in ukrepajmo za Osvoboditev, Očiščenje in Preporod
Slovenije!
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