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1) ... ZA sodoben zakon o RTV Slovenija, ki bo natančno in razumljivo opredeljeval naš mandat v 

slovenski družbi ter zagotavljal kakovostno in od političnih ter komercialnih vplivov neodvisno 
ponudbo na področju radia, televizije in spleta. Smo PROTI ohranjanju sedanjega stanja, ki je tudi 
zaradi trenutnega zakona in političnega vmešavanja, ki ga omogoča, privedlo do upravljavskega 
kaosa ter programske škode. 

 
2) ... ZA stalno in neposredno komunikacijo z našim občinstvom, tako prek že uveljavljenih oblik 

(varuhinje/varuha RTV Slovenija), kot tudi v neposrednem dialogu na rednih javnih tribunah po vsej 
Sloveniji in zamejstvu. Smo ZA stalno partnerstvo z javnostjo in PROTI skrivalnicam ter 
netransparentnemu upravljanju in urednikovanju, ki se odražata v sedanjem stanju, zlasti v 
informativnem programu TV Slovenija. 

 
3) ... ZA najvišje kakovostne standarde v poročanju ter pripravi kulturno-umetniških, znanstvenih, 

izobraževalnih, športnih in razvedrilnih vsebin v vseh naših medijih. Prav tako smo ZA najvišjo možno 
skrb za slovenski jezik, oba jezika narodnostnih manjšin ter jezik romske skupnosti. Smo ZA še več 
vsebin v znakovnem jeziku in različnih tehnikah dostopnosti. Smo ZA kakovostno poročanje v tujih 
jezikih o Sloveniji za potrebe obiskovalcev naše države in tujih javnosti. Smo PROTI nenehnemu 
zniževanju kriterijev poročanja, posnemanju plehkih vsebin, aktualni zmedi v programskih shemah in 
trenutni nepreglednosti programske ponudbe. 

 
4) ... ZA bistveno okrepitev naših dejavnosti na področju preiskovalnega novinarstva, preverjanja dejstev 

in kakovostne obdelave podatkov. Smo ZA več vsebin, ki spodbujajo celovito državljansko 
informiranje.  Smo PROTI aktualnemu slabšanju možnosti za preiskovalno novinarsko delo in smo 
PROTI ukinjanju oddaj, ki so krepile kakovosten in kritičen družbeni dialog. 

 
5) ... ZA okrepitev domače in mednarodne dopisniške mreže RTV Slovenija ter še več vsebin, ki jih 

ustvarijo dopisniki v naših medijih. Smo PROTI nepremišljenemu in škodljivemu krčenju dopisništev 
ter omejevanju, ki se izvaja v zadnjih letih. 

 
6) ... ZA bistveno več vsebin o znanosti, ki bi občinstvu omogočile še boljši vpogled v znanstveno 

raziskovanje in njegovo razumevanje. Smo ZA še več povezovanja in sodelovanja s slovenskimi 
znanstveno-raziskovalnimi institucijami. Smo PROTI neprofesionalnemu enačenju znanosti in 
psevdoznanosti ter šarlatanstvu, ki se - tudi skozi bolj ali manj prikrito oglaševanje - občasno prikazuje 
v naših programih. 
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7) ... ZA še več kulture v najširšem pomenu te besede, tako v naših vsebinah, in tudi, ko gre za širjenje 
kulture javnega komuniciranja. Smo PROTI nekulturi, ki se trenutno kaže v podcenjevalni javni in 
interni komunikaciji vodstva RTV Slovenija ter nekaterih posameznic in posameznikov. 

 
8) ... ZA več športnih vsebin in žlahtno razvedrilo, tako tradicionalno kot sodobno. Smo ZA več vsebin, ki 

bodo pritegnile in dosegle mlajše generacije, hkrati pa smo ZA graditev mostov med generacijami 
ter različnimi družbenimi skupinami. Smo ZA vključujočo ter strpno in odprto družbo. Zato smo PROTI 
vsakršni diskriminaciji in odrivanju najbolj ranljivih skupin v anonimnost in na družbeno obrobje. 

 
9) ... ZA sodelovanje med kakovostnimi mediji v Sloveniji, s katerim želimo skupaj izboljšati ponudbo 

verodostojnih, zanesljivih in hitrih informacij v in o Sloveniji. Smo PROTI razdiralnemu spodkopavanju 
medijske ponudbe, ki odpira vrata domačim in tujim političnim ter komercialnim zlorabam. 

 
10)  ... ZA profesionalnejšo, kakovostnejšo in dostopnejšo ponudbo RTV Slovenija ter še bolj smiselno 

povezanost radia, televizije, spleta ter naših dejavnosti na digitalnih platformah in družabnih 
omrežjih. Smo ZA nove formate oddaj, ZA nove aplikacije, ZA boljši prometni in vremenski servis. 
Smo ZA ustvarjalnost in inovacije ter PROTI preživelim ter prežvečenim vzorcem delovanja in vodenja 
naše hiše, pri katerih vztrajajo ljudje brez potrebnega znanja in vizije. Smo ZA skupno gradnjo in 
posodobitev RTV Slovenija v dobro celotne družbe. Smo ZA v razvoj usmerjeno in odgovorno 
institucijo, ki se odziva na izzive prihodnosti. Zato smo PROTI uničevanju temeljev naše skupne hiše. 
Smo ZA boljšo RTV Slovenija, ki bo trden gradnik naše skupne evropske demokracije ter spoštovanja 
dostojanstva in univerzalnih človekovih pravic. Smo ZA zaupanja vredno RTV Slovenija v sodobni, 
pravični in dobro informirani družbi v državi sredi Evropske unije. 


