
 

 

Spoštovani!        Ljubljana, 24. marec 2022 

 

Vsebine, ki jih pripravlja RTV Slovenija na radiu, televiziji in spletu, za mlade od 9. do 15. leta, so od zdaj 

dostopne prek mobilnega telefona ali računalnika. Zaradi spremenjenih navad, velike priljubljenosti in 

uporabe mobilnih naprav med mladimi smo se odločili razviti aplikacijo RTV Čisto hudo. Aplikacija RTV Čist 

hudo je plod premišljenega skupinskega dela vseh RTV-uredništev, ki že vrsto let pripravljajo kakovostne 

vsebine za mlade, te pa so v aplikaciji premišljeno in skrbno izbrane.  

Na aplikaciji RTV Čist hudo je več rubrik, kot so Čist hudi posnetki, kjer si je mogoče ogledati kratke 

prispevke o zelo različnih temah, poezijo, številne nasvete, kako se nečesa lotimo, in druge vsebine. V rubriki 

Oči na peclje so na voljo televizijske oddaje Male sive celice, Infodrom, Krompir, Firbcologi in druge. V rubriki 

Napni ušesa pa so za mlade na voljo radijske oddaje, kot so Hudo, Kulturomat, Mala malca, Radiovedni, 

RIM – Radijska igra za mlade. Treba pa je tudi kaj prebrati in v rubriki Hudo za prebrati tako beremo o 

poklicih, naravi, športu, razlage in druge zanimive vsebine. Na voljo so tudi filmi, serije in dokumentarci za 

mlade in izbrane starejše oddaje. 

»Iščeš nekaj zabavnega, poučnega in informativnega? Pojdi na spletno klopco za punce in fante 

- aplikacijo RTV Čist hudo.« 

Prednosti aplikacije RTV Čist hudo so številne: 

• objavljene vsebine so preverjene za starostno skupino mladih, ki so jim namenjene; 

• na enem mestu lahko mladostniki dostopajo do vsebin različnih medijev: radia, televizije in spleta; 

• v aplikaciji ne morejo dostopati do vsebin, ki niso primerne za njihovo starost; 

• je brez oglasnih sporočil; 

• ima za ciljno skupino privlačno vizualno podobo; 

• je preprosta za uporabo in prijazna do uporabnika; 

• mladim prinaša informacije, znanje in zabavo; 

• je primerna za učenje na daljavo; 

• primerna je za mobilne telefone in računalnike. 

Aplikacijo je mogoče na mobilno napravo ali računalnik namestiti prek spletne strani cist-hudo.rtvslo.si. Na 

tem naslovu so vsebine dostopne tudi uporabnikom, ki dostopajo preko namiznih računalnikov ali 

prenosnikov. Aplikacije RTV Slovenija so brezplačne. 

 

Prva aplikacija z vsebinami za otroke od 3. do 8. leta RTV Živ žav (ziv-zav.rtvslo.si) je na voljo od decembra 

2021. RTV Slovenija tako zaokrožujemo posodobitev dostopanja do vsebin za mlajše generacije. 

Prek povezave vam pošiljamo datoteko do plakata s predstavitvijo aplikacije in vas prosimo, da ga natisnete 

in postavite tja, kjer ga bo lahko videlo čim večje število številu učencev druge in tretje triade. Veseli bomo, 

če boste ta dopis posredovali vsem učiteljicam in učiteljem, kot informacijo o vsebinah, ki so lahko dopolnilo 

pri izvajanju učnega načrta. 

 

 

Oči na peclje! 

Napni ušesa! 

Pozor, čist hudi posnetki! 

 

 

https://we.tl/t-GLJbI8Y06r

