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CISP V preteklih mesecih ste mediji, še posebej RTVS, prejeli več pisem 

posameznikov kot tudi različnih civilnih skupin, s pozivom, naj se medijski prostor odpre 
tudi za drugačno mnenje, kot je absolutno prevladujoče, glede situacije povezane z 
nevarnostjo širjenja nalezljive bolezni Covid-19 oziroma virusa SARS-CoV-2. Kljub 
izkazanemu interesu dovolj velikega dela javnosti tega niste zagotovili in ne zagotavljate, 
temveč zgolj enostransko poročate o  eni sami agendi, ki pa ni agenda VSEH vaših 

gledalcev, poslušalcev in bralcev. Če bi namreč obstajalo popolno soglasje, da je to, kar se dogaja in o 
čemer mediji poročate, pravilno in pravično ter da ne posega v človekove pravice in svoboščine, potem 
nobena politično-ekonomska propaganda s strašenjem, pogojevanjem, razlikovanjem, 
izpostavljanjem in diskreditacijo posameznikov ali skupin ne bi bila potrebna, niti ne bi bila vložena 
nobena tožba, kazenska ovadba ali ustavna pobuda oz. pritožba povezana z omenjeno temo.   

Ugotavljamo, da vi, mediji, in vaši „družbeni akterji“ (s tem mislimo osebe, ki imajo besedo v vaših 
medijih in ki naj bi predstavljali stroko - eksperte), opredeljujete del javnosti, ki vašemu poročanju ne 
sledi in se s prikazanim ne strinja, kot posameznike, ki so neracionalni, neumni, zaslepljeni, 
neosveščeni, neodgovorni, neinformirani, nezmožni presoje glede sebe in svojih otrok oz. bližnjih, kot 
nasprotnike znanosti, razvoja, kot nesolidarne, ki ne spoštujejo drugih in ogrožajo varnost oz. zdravje 
ter življenje drugih, kot anticepilce in cepce. S skupno besedo jih običajno opredeljujete kot „teoretiki 
zarote“ ali facebook znanstveniki in zdravniki -  da ne naštevamo dalje. 

Ob tem je zanimivo in hkrati zaskrbljujoče vaše novo družbeno stališče, da se, kot nekoč imenovana 
četrta veja oblasti in kot nekoč spoštovano imenovani „psi čuvaji“ (angl. „watch dogs“) sploh ne 
spomnite na načelo audiatur et altera pars,  da se ne sprašujete in ne raziskujete, kdo so družbeni 
akterji, ki jih enostransko predstavljate kot avtoritete ekspertov, kdo so ljudje, ki sprejemajo pravne 
predpise in agende doma, v Evropi ter na svetovni ravni, ne sprašujete o njihovih osebnih in kapitalskih 
povezavah ter interesih, ne raziskujete in ne sprašujete niti o obstoječih pravnih predpisih, priporočilih, 
načrtih, časovnih okvirjih nekakšnih zdravstvenih načrtov in potnih listin, kdaj so bile sestavljene in 
objavljene, doma, v Evropi in v svetu, in ki nam krojijo sedanjo in bližnjo prihodnost, ne sprašujete se 
o tem, ali ti družbeni akterji morebiti izvajajo manipulativne strategije in tehnike na populaciji, ali celo 
kaj hujšega, ne raziskujete in ne sprašujete se, ali v svetu obstajajo še kakšni drugi znanstveni, 
zdravniški, epidemiološki, mikrobiološki, biološki, statistični, etični in pravni pogledi na to 
vseobsegajočo temo o virusu SARS-CoV-2. Sploh se ne sprašujete in ne raziskujete nič, kar bi agendo, 
ki ji sledite, postavilo v drugačno luč. No, če pa se kdo med vami o tem sprašuje in morda celo kaj ve 
o tem, pa je evidentno, da o tem NE OBVEŠČA javnosti. 

Zato menimo, da NE nudite objektivnih in korektnih informacij svojim gledalcem, 
poslušalcem in bralcem v zvezi z boleznijo COVID-19 oz. virusom SARS-CoV-2 in 
povezanimi temami, ki zajedajo v človekove pravice in svoboščine. Tako ugotavljamo, 
da kršite vrsto predpisov iz področja medijske zakonodaje, ki vas zavezuje, in tu 
izpostavljamo le nekatere: 
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 RTV Slovenija, 

katere delovanje je določeno z Zakonom o RTVS-1, 

 

NE ZASLEDUJETE DEMOKRATIČNIH, SOCIALNIH IN KULTURNIH POTREB državljank in državljanov,  
Slovencev in Slovenk v tujini ter narodnostnih manjšin (kršitev 1. člena ZRTVS-1), 

NE ZAGOTAVLJATE VERODOSTOJNIH IN NEPRISTRANSKIH INFORMATIVNIH ODDAJ, s katerimi se 
celovito obvešča o političnem dogajanju doma in v zamejstvu, o pomembnih dogodkih v preostalih 
evropskih državah, zlasti članicah Evropske unije, in o pomembnih svetovnih temah na način, da 
posredovane vsebine omogočajo objektivno javno obveščenost državljanov Republike Slovenije, 
Slovencev po svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in Madžarski, avtohtone 
italijanske in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter romske skupnosti, ki živi v Sloveniji 
(kršitev 1. alinee 1. odst. 4. člena), 
 
NE ZAGOTAVLJATE ODDAJ, KI ODRAŽAJO ŽIVLJENJE IN PROBLEME RAZLIČNIH STRUKTUR 
PREBIVALSTVA, pri čemer bi morali izhajati iz načela enakopravnega obveščanja o dogajanju (kršitev 
4. alinee 1. odst. 4. člena), 
 
NE ZAGOTAVLJATE KAKOVOSTNIH INFORMACIJ O VSEH POMEMBNIH političnih in socialnih - 
zdravstvenih dogodkih (kršitev 7. alinee 1. odst. 4. člena, zdravstvo lahko na nek način uvrstimo pod 
socialne teme, se strinjamo), 
 
NE POSVEČATE POSEBNE POZORNOSTI INVALIDOM in z njimi povezanimi vsebinami, (kršitev 11. alinee 
1. odst. 4. člena), 
 
NE POSVEČATE POSEBNE POZORNOSTI PROBLEMATIKI IN ZAHTEVAM OTROK TER DRUŽIN, IN SKUPIN 
LJUDI S POSEBNIMI POTREBAMI, ki so zaradi posebnih okoliščin bolj občutljive za dogajanje v družbi 
(kršitev 14. alinee 1. odst. 4. člena)   
 
NE PREDSTAVLJATE IN NE PROMOVIRATE ZNANOSTI (kršitev 13. alinee 1. odst. 4. člena), 
 
NE ŠIRITE RAZUMEVANJE VSEH KLJUČNIH VPRAŠANJ DELOVANJA DEMOKRATIČNE DRUŽBE (kršitev 17. 
alinee 1. odst. 4. člena), 
 
NE INFORMIRATE O VPRAŠANJIH ZDRAVJA (kršitev 20. alinee 1. odst. 4. člena), 
  
NE INFORMIRATE O POMEMBNEJŠIH VPRAŠANJIH VARNOSTI LJUDI, vključno z vprašanji delovanja 
institucij mednarodne skupnosti, v katere je včlanjena Republika Slovenija, NE UPOŠTEVATE 
INTERESOV POSAMEZNIH SKUPIN GLEDALK IN GLEDALCEV TER POSLUŠALK IN POSLUŠALCEV in v 
okviru možnosti JIM NE OMOGOČATE NJIHOVEGA DOSTOPA V PROGRAME (kršitev 21. alinee 1. odst. 
4. člena), 
 
NE SPODBUJATE KULTURE JAVNEGA DIALOGA in NE OMOGOČATE ŠIROKEGA PROSTORA 
ZA JAVNE RAZPRAVE O PROBLEMIH V DRUŽBI (kršitev 22. alinee 1. odst. 4. člena), 
 
Vaši novinarji in novinarke, v povezavi z omenjeno temo NE SPOŠTUJEJO: 
- načela resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij, 
- človekove osebnosti in dostojanstva, 
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- načela „politične“ uravnoteženosti ter svetovnonazorskega pluralizma, 
- načela ustavnosti in zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja 
kulturne, verske, spolne, rasne, narodne ali druge oblike nestrpnosti, 
ker 
- ne zagotavljajo nepristranske in celovite obveščenosti, tako da imajo državljani možnost svobodnega 
oblikovanja mnenj, 
- ne izkazujejo, da spoštujejo načelo politične neodvisnosti in avtonomnosti novinarjev, 
- ne izkazujejo, da uveljavljajo profesionalno etiko poročevalcev in da dosledno razločujejo informacije 
in komentarje v novinarskih prispevkih, 
- ne izkazujejo, da varujejo otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov 
duševni in telesni razvoj,  in ne izkazujejo, da spoštujejo obče človeške vrednote (kršitev 5. člena). 
 
 

OSTALI MEDIJI: 

 

- NE IZKAZUJETE, da spoštujete kulturo javnega dialoga, da utrjujete pravno in socialno državo, da 
skrbite za razvoj izobraževanja in znanosti (kršitev 4. člena ZAKONA o MEDIJIH – ZMed), 

- NE ZAGOTAVLJATE OBJEKTIVNEGA IN URAVNOTEŽENEGA predstavljanja političnega delovanja in 
stališč raznih organizacij in posameznikov, 
 
- NE SKRBITE ZA URESNIČEVANJE PRAVICE DO JAVNEGA OBVEŠČANJA IN OBJEKTIVNE OBVEŠČENOSTI, 
kar sicer, med drugim, ocenjuje strokovna komisija za tiskane, radijske in televizijske programe ter 
elektronske publikacije (smiselno izhajamo iz 4a. člena ZMed) 
 
- NE SPOŠTUJETE 6. člena ZMed o svobodi izražanja 
„Dejavnost medijev temelji na svobodi izražanja, nedotakljivosti in varstvu človekove osebnosti in 
dostojanstva, na svobodnem pretoku informacij in odprtosti medijev za različna mnenja, prepričanja 
in za raznolike vsebine, na avtonomnosti urednikov, novinarjev in drugih avtorjev pri ustvarjanju 
programskih vsebin v skladu s programskimi zasnovami in profesionalnimi kodeksi, ter na osebni 
odgovornosti novinarjev oziroma drugih avtorjev prispevkov in urednikov za posledice njihovega dela. 
 
- NE SPOŠTUJETE 8. člena ZMed o prepovedi spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti: 
„Prepovedano je z razširjanjem programskih vsebin spodbujati k narodni, rasni, verski, spolni ali drugi 
neenakopravnosti, k nasilju in vojni, ter izzivati narodno, rasno, versko, spolno ali drugo sovraštvo in 
nestrpnost.“ 

 
Naštete kršitve so lahko predmet inšpekcijskega postopka pri inšpektoratu, pristojnem za medije, in 
tržnem inšpektoratu (44. člen ZMed) ali kakšnih drugih pravnih postopkov. 
 
In, na koncu, ni ostalo spregledano, kako ponižno jemljete bombončke, ki vam jih oblast z viška meče 
pod noge: ta oblast, ki sprejema neustavne in nezakonite ukrepe in ki ji vi uslužno sledite, ne v smislu 
psov čuvajev. Ne, niso ostali spregledani dodatki h kolektivnim pogodbam, ki se  podpisujejo od 
lanskega poletja naprej, s katerimi ste končno seveda „uredili“ svoja delovna razmerja, ne, niso 
spregledani na novo določeni plačni razredi z morebitnimi novimi imeni delovnih mest, ki 
najverjetneje ostajajo stara delovna mesta in ki segajo tudi do plačnega razreda vrhovnega sodnika – 
svetnika, ali do poslanskih razredov: recimo urednik osrednjih oddaj ali urednik uredništva I se po 
novem uvrščata v plačni razred od 48 do 57, odgovorni urednik programa I pa od 53 do 57 itd. (Aneks 
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št. 5 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje, objavljen v Uradnem listu RS 101-1872/2020 dne 
17.7.2020, Aneks št. 6 h Kolektivni pogodbi za poklicne novinarje, objavljen v Uradnem listu RS 94-
2010/2021 dne 11.6.2021, Aneks št. 10 h Kolektivni pogodbi javnega zavoda RTV Slovenija, objavljen 
v Uradnem listu št. RS 160-2802/2020, z veljavnostjo in uporabo samo v času, ko je bilo potrebno 
nekomu zagotoviti odpravnine, torej od 7.11.2020 do 31.3.2021). In ni ostalo spregledano, da je oblast 
vrgla bombončke tudi regionalnim in drugim televizijam ter radijskim postajam, ko jih je oprostila 
plačila storitev distribucije TV signala s strani javne RTV in frekvenčnine, ki ga regionalne in druge 
televizije in radijske postaje plačujejo Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike 
Slovenije, za čas trajanje epidemije (Zakon o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in 
omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo (ZIUZEOP)). 
 
Mi, ljudstvo, ki imamo oblast v Republiki Sloveniji (3. člen Ustave Republike Slovenije), kamor spadamo 
tudi tisti posamezniki in posameznice, ki jih vi ne upoštevate kot relevanten del medijskega prostora, 
ne bomo pozabili vaše vloge v širjenju le ene ideologije, najsi bo ta politična ali medicinska. 
 
 
 
 

CISP Civilna iniciativa slovenskih pravnikov             www.cisp.si 

 

 

 

 
 
 
 
 
  


