
Spoštovani, 

 

menim, da je vašo pritožbo z varuhove strani mogoče obravnavati le na splošni ravni in ne izolirano od 

sorodnih ugotovljenih primerov objav, zapisov, nastopov itd. v različnih medijih (tiskanih, spletnih, 

družbenih itd.). To sem tudi storila, ko sem v odgovorih opozorila na širši kontekst razumevanja 

nepristranskosti, neodvisnosti, verodostojnosti in izogibanja nasprotjem interesov. 

 

Če morda iz mojih odgovorov to ni bilo jasno, še enkrat zapisujem, da mi je znanih več sorodnih in 

konkretnih primerov, ko bi lahko posamezne javne nastope, objave in zapise po mojem mnenju razumeli 

kot spodkopavanje lastne avtorjeve kredibilnosti ali/in povzročanje škode ugledu posameznih 

programov/oddaj ali Zavoda v celoti. 

 

Nekaj takšnih primerov sem že omenjala v mesečnih poročilih, na posamezne pa vsakokrat, ko naletim 

nanje, opozarjam tudi pristojne urednike in vodstvo. 

 

Menim, da izkoriščam vse varuhu dostopne kanale za opozarjanje na vse oblike delovanj, ki bi jih lahko 

razumeli kot kršitve načel nepristranskosti, neodvisnosti, verodostojnosti in izogibanja nasprotju 

interesov, kot so zapisani v Programskih standardih in Poklicnih merilih in načelih novinarske etike. 

Da bi ugotavljali konkretne kršitve, potrebujemo jasna pravila, na podlagi katerih je mogoče vzpostaviti 

prakso. 

 

S tem namenom spodbujam notranjo razpravo, prenovo Poklicnih meril in oblikovanje ustreznega 

pravilnika, kot ga poznajo tudi drugi javni mediji. 

 

Programske ustvarjalce pozivam k odgovornemu javnemu delovanju. 

 

Skupaj s predsednico Sveta delavcev sem vodstvo RTV Slovenija pred več kot letom (in tudi še pozneje) 

formalno pozvala, naj se zadeve loti vsaj z izobraževanji, delavnicami in spoznavanjem tujih praks. Na 

moj predlog je vodstvo k takšnemu ravnanju pozval tudi Programski svet, s posebnim sklepom. 

Tudi na podlagi vaše pritožbe, v kateri izražate skrb za nepristranskost, neodvisnost in kredibilnost 

javnega medija, bodo vsi pristojni (uredniki, vodstvo) in tudi sodelujoči v programskem nadzoru (člani 

PS) še enkrat seznanjeni z resnimi dilemami s tega področja, z mojim mnenjem in priporočili. Menim, da 

bo s tem tudi dosežen namen: vnovičen začetek razprave. 

Lepo vas pozdravljam, 

Ilinka Todorovski 
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