UNIONE ITALIANA
Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA – REKA (HR)
Tel. +385/(0)51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.eu
ID Skype: unione.italiana.fiume

GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2016-15/23
N° Pr. 2170-67-02-16-8
Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana nel corso della sua XXV Sessione ordinaria, tenutasi a LevadeGradigne, il 1 luglio 2016, dopo aver esaminato la “Strategia di sviluppo dei media nella
Repubblica di Slovenia, giugno 2016 – Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024, Junij 2016”, su proposta del
Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
1 luglio 2016, N° 273,
“Strategia di sviluppo dei media nella Repubblica di Slovenia”
1. Nella “Strategia di sviluppo dei media nella Repubblica di Slovenia, giugno 2016 –
Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia - Strategija razvoja medijev v
Republiki Sloveniji do leta 2024, Junij 2016” (in allegato), predisposta dal Ministero per la
Cultura della Repubblica di Slovenia è totalmente assente il ruolo delle Comunità
Nazionali autoctone Italiana e Ungherese e dei loro soggetti rappresentativi istituzionali.
Nella proposta non compaiono riferimenti e collocamenti chiari e precisi riguardo alla
lingua delle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese, al loro collocamento nel
complessivo sistema dei media nella Repubblica di Slovenia, ai programmi
Radiotelevisivi delle due Comunità Nazionali, parte integrante della RTV di Slovenia, al
loro ruolo, alla loro funzione e alla loro valorizzazione, all'autonomia gestionale e di
programmazione dei Programmi Radiotelevisivi per la Comunità Nazionale autoctona
Italiana e Ungherese e alla rappresentanza nel sistema pubblico RTV di Slovenia da parte
delle organizzazioni rappresentative delle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese.
2. La “Strategia di sviluppo dei media nella Repubblica di Slovenia, giugno 2016 –
Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia - Strategija razvoja medijev v
Republiki Sloveniji do leta 2024, Junij 2016”, pertanto, risulta inaccettabile e va quindi
completamente riscritta.
3. Si esprime il sostegno alle osservazioni, indicazioni e proposte predisposte dal Presidente
della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana (in allegato) riferite alla “Strategia di sviluppo
dei media nella Repubblica di Slovenia, giugno 2016 – Ministero della Cultura della
Repubblica di Slovenia - Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024,
Junij 2016”.
4. Si esprime il sostegno alle osservazioni, indicazioni e proposte predisposte dal Comitato
di programma dei programmi per la Comunità Nazionale Italiana di RTV Capodistria (in
allegato), “Strategia di sviluppo dei media nella Repubblica di Slovenia, giugno 2016 –

1

Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia - Strategija razvoja medijev v
Republiki Sloveniji do leta 2024, Junij 2016”.
5. Si esprime il sostegno alle osservazioni, indicazioni e proposte predisposte dal Comitato
di programma dei programmi per la Comunità Nazionale Ungherese di RTV Slovenia (in
allegato), “Strategia di sviluppo dei media nella Repubblica di Slovenia, giugno 2016 –
Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia - Strategija razvoja medijev v
Republiki Sloveniji do leta 2024, Junij 2016”.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e unitamente ai
suoi allegati, sarà pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Levade-Gradigne, 1 luglio 2016

Recapitare:
Al Comitato di programma dei programmi per la Comunità Nazionale Italiana di RTV Capodistria.
Alla CAN Costiera.
Al Deputato della CNI alla Camera di Stato della Repubblica di Slovenia.
Al Ministero per la Cultura della Repubblica di Slovenia.
Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
Ai membri della Giunta Esecutiva dell’UI.
Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’UI, dott.ssa Christiana Babić.
Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva.
All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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UVOD
Ministrstvo za kulturo je celoten postopek sprejemanja strategije na področju medijev izvedlo »od spodaj navzgor«,
torej od uporabnika do strategije (oziroma na tej podlagi sprejete nove, sodobne zakonodaje) ter ob upoštevanju
strokovnosti in nevmešavanju politike v postopek sprejemanja.

Strokovna in neodvisna komisija
V ta namen je bila dne 2. 9. 2015 imenovana strokovna komisija za pomoč ministrstvu pri pripravi zakonodaje, ki so
jo sestavljali ugledni strokovnjaki s področja medijev oz. medijskega prava. To so Barbara Verdnik (predsednica), dr.
Sandra Bašič Hrvatin, dr. Nataša Pirc Musar, dr. Jure Strojan in Darja Groznik. Strokovna komisija je na podlagi
javnih razprav (glej več spodaj), pridobljenih podatkov ter kvantitativne in kvalitativne analize medijev v Republiki
Sloveniji (glej več spodaj) pripravila tudi osnutek besedila strategije, ki ga je nato ministrstvo uporabilo v končnem
besedilu.

Javne razprave
Ministrstvo za kulturo je skupaj s strokovno komisijo v vseh dvanajstih statističnih regijah v Republiki Sloveniji
pripravilo javne razprave z glavno temo ugotoviti, kaj je javni interes na področju medijev, poleg tega pa so se
posamezne javne razprave nanašale še na posamezna področja delovanja ter položaja medijev in novinarjev v
Republiki Sloveniji. Ministrstvo za kulturo je na javne razprave vabilo najširšo strokovno in laično javnost.
Tabela 1: Seznam izvedenih javnih razprav s temami

Datum

Statistična regija (kraj)

Naslov javne razprave

8. 12. 2015

Obalno-kraška (Koper)

Javni interes in njegova zaščita na področju medijev.

15. 1. 2016

Goriška (Nova Gorica)

Mediji danes in javni interes na področju medijev.

19. 1. 2016

Gorenjska (Kranj)

Novinarska oz. uredniška avtonomija in javni interes.

29. 1. 2016

Koroška (Slovenj Gradec)

Profesionalnost in odgovornost novinarjev, samoregulacija ter javni interes.

2. 2. 2016

Podravska (Maribor)

Lastniške strukture v medijih in formalni vidik ustanavljanja medijev, javni interes.

10. 2. 2016

Pomurska (Murska Sobota)

Socialni status novinarjev, javni interes.

8. 3. 2016

Savinjska (Velenje)

Podeljevanje RD frekvenc, oglaševanje in odgovornost operaterjev v medijih, javni interes.

15. 3. 2016

Zasavska (Trbovlje)

Zaščita slovenskega jezika v medijih in načini, kako omejevati sovražni govor v njih, javni interes.

22. 3. 2016

Posavska (Krško)

30. 3. 2016

Jugovzhodna (Kočevje)

5. 4. 2016

Notranjsko-Kraška (Cerknica)

12. 4. 2016

Osrednjeslovenska (Ljubljana)

Javni interes na lokalni ravni in kako mediji zadovoljujejo komunikacijske potrebe lokalnega
prebivalstva?
RTV kot zastopnik javnega interesa – učinkovitost, kakovost in programske vsebine.
Javni interes so medijsko pismeni in aktivni državljani. Kakšna je pri tem vloga medijev, države,
šole in drugih deležnikov? Imajo klasični mediji in novinarstvo prihodnost? Vizija 2030?
Predstavitev rezultatov javnih razprav in pripombe nanje.
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Povzetki javnih razprav so razvidni iz priloge te strategije , najpogosteje izpostavljeni poudarki pa so razvidni iz
2

naslednje tabele :
Tabela 2: Najpogosteje omenjene teme na javnih razpravah

16
14
12
10
8
6
4
2
0

Raziskava odnosa uporabnikov do medijev
Ministrstvo za kulturo je želelo ugotoviti kakšne so medijske potrebe ljudi in ne samo kje in kako delujejo mediji,
zato je po postopku oddaje evidenčnih naročil, pri izvajalcu Valicon Ljubljana, naročilo raziskavo, katere namen je
3

bil pridobitev podatkov o tem, kako ljudje ocenjujejo delovanje slovenskih medijev .
Cilji oziroma izhodišča so bili kaj je tisto na področju medijev (katere vsebine, kateri tip medijev in katere medijske
prakse) kar ljudje definirajo kot pomembne za njihovo informiranje o dogodkih doma in po svetu. Pri tem nas ni
zanimala branost, gledanost ali poslušanost posameznih medijev ampak odnos ljudi do tega kar imajo na razpolago
na medijskem trgu in kaj je tisto kar po njihovem mnenju primanjkuje. Zanimalo nas je tudi na kakšen način ljudje
ocenjujejo verodostojnost medijev, ali jim zaupajo, kje dobijo informacije na temelju katerih oblikujejo svoja
stališča do pomembnih družbenih vprašanj, katere so tiste vsebine, ki po njihovem mnenju primanjkujejo in bi si jih
želeli imeti, kakšen pomen imajo lokalni mediji, kje dobijo informacije o dogajanju v lokalnem okolju, kakšna je
vloga socialnih medijev in družbenih omrežij pri pridobivanju informacij, v kolikšni meri uporabljajo te medije in
sami ustvarjajo vsebine, kako dostopajo do medijskih vsebin, kako ocenjujejo raven komunikacije na spletnih
forumih, ali so kdaj aktivno posegali po zagotovljenih pravicah do odgovora in popravka. Poseben sklop je moral biti

1

Glej tudi: Povzetki javnih razprav o medijski strategiji (april 2016).
Tabelo je potrebno brati zgolj kot napotilo oz. približen pokazatelj – za natančnejše rezultate je nujno treba upoštevati tudi posamezne izjave
udeležencev javnih razprav.
3
Glej tudi: Valicon (april 2016), »Raziskava odnosa do medijev«, Ljubljana, Valicon.
2
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namenjen tudi vlogi javnega servisa RTV Slovenija, oziroma v kolikšni meri ta medij s svojimi programi opravlja
funkcijo osrednje medijske institucije zadolžene za varovanje javnega interesa na področju medijev.
Izveden je bil kvalitativni del raziskave, kjer je bila uporabljena kombinirana metoda CAWI (spletna anketa) in CAPI
(terenska anketa) na velikosti vzorca: n=1001, rezultati pa so bili uteženi in reprezentativni po naslednjih
spremenljivkah: kombinacija spol in starost, regija in tip naselja, izobrazba. V kvalitativnem delu so bili zbrani
podatki na osnovi poglobljene diskusije - fokusnih skupin v središčih treh glavnih slovenskih pokrajin, zaradi
kulturnih razlik v treh pokrajinah (Ljubljana, Koper, Maribor) pri tem, da sta bili dve skupini v vsakem mestu, zaradi
širokega starostnega razpona in značilnih razlik v uporabi medijev med mlajšo in starejšo populacijo.
Ključni rezultati kvantitativne in kvalitativne raziskave so bili predstavljeni na zaključni javni razpravi o medijski
strategiji, ki je potekala v mesecu aprilu v Ljubljani, celotno poročilo raziskave pa je objavljeno tudi na spletnih
straneh ministrstva za kulturo.
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POGLAVITNI CILJI
Ministrstvo za kulturo s to strategijo prvenstveno uresničuje naloge, ki jih nalaga Nacionalni program za kulturo
2014-2017.
V okviru nacionalnega programa, analize stanja ter rezultatov javnih razprav pa Ministrstvo za kulturo s to strategijo
postavlja pogoje za dosego naslednjih ciljev:
na osnovi opredelitve javnega interesa v zvezi z medijskimi vsebinami in vlogo medijev, pomembnih za slovensko
okolje in družbo ter nove definicije medija, ki je tehnološko nevtralna in bo dokončno dorečena z zakonom:
1.

vzpostaviti sistem, ki bo omogočal in dajal prednost samoregulaciji medijev, njihovi neodvisnosti in
raziskovalnemu novinarstvu;

2.

vzpostaviti sistem za striktno spoštovanje intelektualne lastnine (predvsem avtorske in sorodnih pravic) v
medijih;

3.

vsem prebivalcem v Republiki Sloveniji omogočiti enakomerno in enakopravno zastopanje njihovih
območij v medijih, in sicer tako z vidika medijskega pokrivanja teh območij, kakor tudi sprejemanja
informacij s teh območij;

4.

z namenom zaščite slovenskega jezika zagotoviti predvajanje slovenskih (zaradi zahtev EU tudi evropskih)
avdiovizualnih del;

5.

izboljšati socialni status novinarjev;

6.

uveljaviti spoštovanje in udejanjanje visokih novinarskih standardov;

7.

zagotoviti sistem za transparentno, pregledno in odgovorno lastništvo lastnikov medijev;

8.

ustvariti sistem in okolje za konstantno medijsko opismenjevanje in vzgojo, z namenom kritičnega
razumevanja in sprejemanja medijskih vsebin;

9.

zagotavljati in spodbujati deficitarne, kulturne in ustvarjalne vsebine v medijih;

10. uvedba novih poslovnih modelov za medije, predvsem tiskane – zagotoviti pogoje za obstoj teh medijev;
11. odpraviti anomalije v oglaševanju, s čim manjšimi posegi v to področje;
12. uvesti možnost tematskih kanalov.
RTV Slovenija:
1.

zagotoviti depolitizacijo programskega sveta RTV Slovenija in preprečiti vplivanje politike, gospodarstva in
oglaševanja na programske vsebine;

2.

javnemu zavodu omogočiti še dodaten dvig kvalitete podajanja informacij in kulturnih programov;

3.

javni zavod narediti učinkovitejši, kvalitetnejši in prijaznejši do njegovih uporabnikov;

4.

omogočiti sodelovanje med RTV in regionalnimi / lokalnimi mediji.

5.

zagotoviti transparentnost poslovanja in omogočiti dolgoročno načrtovanje;

6.

prilagoditi plačevanje RTV prispevka glede na razvoj tehnologije.

6

VIZIJA (javni interes)
Medijska krajina leta 2024 je pluralizirana, prebivalci Republike Slovenije prejemajo informacije, ki so objektivne,
strokovne in celovite. Mediji – ne glede na platformo posredovanja informacij – pokrivajo vsa področja države, viša
se odstotek regionalnih medijev, ki imajo nepridobitno pravno statusno obliko. Informacije za lokalne predele
zagotavljajo lokalni in regionalni mediji (v primeru manj pomembnih zgodb), ter RTV Slovenija (za vsebine in
dogodke, pomembne za celotno državo) – sodelovanje med RTV Slovenija ter regionalnimi in lokalnimi mediji
poteka dnevno. Mediji od novinarjev ne zahtevajo več politične uravnoteženosti, pač pa so vodila novinarskega dela
pomembnost dogodka ter mednarodno priznana demokratična etična, profesionalna in obrtna merila novinarskega
poklica. Osnovne medijske vsebine, ki so v javnem interesu, so jasno definirane, vsakoletna analiza potreb
prebivalcev Republike Slovenije na področju medijev pa jasno izkazuje variabilni del medijskih vsebin, ki so v javnem
interesu. Vsi mediji zagotavljajo pravično plačilo svojim novinarjem in spoštujejo profesionalne in obrtne standarde
novinarskega dela, pri poročanju striktno upoštevajo človekove pravice in zagotavljajo skrb za slovenski jezik.
Lastništvo medijev je transparentno in odgovorno, zakonodaja omogoča razvoj poštenega in pravičnega trga. Mediji
in delavci v njih se zavedajo svoje družbene odgovornosti.
Ključni interes države je, da uporabniki medijske vsebine sprejemajo in razumejo kritično. Mediji uporabnikom
omogočajo soudeležbo pri soustvarjanju programskih vsebin in s tem bogatijo nabor informacij. V Republiki
Sloveniji ni lokalnega okolja, kjer lokalni prebivalci ne bi mogli priti do medijskih informacij iz lastnega okolja.
Uporabnik ima pri neodvisnem organu možnost presoje verodostojnosti informacij.
Leta 2024 v Republiki Sloveniji uspešno deluje medijska samoregulacija. Republika Slovenija aktivno podpira visok
nivo profesionalnega, področnega in obrtnega znanja novinarjev in urednikov ter se zaveda in spodbuja razvoj
raziskovalnega novinarstva. Medijska in digitalna pismenost sta del obveznih učnih programov osnovnih in srednjih
šol, uporabniki pa se zavedajo pomena primernega plačila za informacijo ter znajo kritično interpretirati novinarsko
besedilo. Tako mediji kot novinarji dosledno spoštujejo pravice intelektualne lastnine in jo hkrati promovirajo.
Tehnološko nevtralna zakonodaja omogoča razvoj tematskih kanalov in razširjanje novinarskih vsebin po celotnem
območju Republike Slovenije, kakor tudi Slovencem, ki živijo v zamejstvu.
Republika Slovenija postavlja zgolj minimalne pogoje za delovanje trga, po drugi strani pa izvaja učinkovite ukrepe,
ki preprečujejo zlorabe koncentracije, ter s tem omogoča zdravo konkurenco. Pravila oglaševanja veljajo ne glede
na vrsto medija in državo izvora programskih vsebin. Republika Slovenija preko ukrepov državnih pomoči financira
ustvarjanje vsebin, ki so deficitarno navzoče na trgu in so v javnem interesu. Republika Slovenija poleg državne
pomoči omogoča tudi izvenproračunske vire za financiranje medijskih vsebin v javnem interesu.
Osnovno vlogo pri zagotavljanju informacij v javnem interesu nosi RTV Slovenija, zato je strategija njenega razvoja
predstavljena posebej.
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STRATEGIJA
Perspektiva uporabnikov
Kritično razumevanje in sprejemanje medijskih vsebin
»Republika Slovenija spodbuja izobraževanje uporabnikov medijev za kritično razumevanje in sprejemanje
medijskih vsebin.«
Kljub temu, da celotna strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji zasleduje cilj visokega profesionalizma
medijev, obenem še vedno poudarja tudi kritično razumevanje medijskih vsebin. Mediji namreč ne morejo biti
edini, ki krojijo javno mnenje, pač pa se mora javno mnenje izoblikovati tudi iz mnenja posameznika in skupnosti.
Zato je pričakovanje Republike Slovenije, da uporabniki medijev informacije sprejemajo, o njih razmišljajo in si
4

končno ustvarijo svoje mnenje . V ta namen bo to poglavje vključeno v del medijskega izobraževanja (glej več
spodaj).

Cirkulacija slovenskih in evropskih kvalitetnih AV del
»Mediji zagotavljajo večjo cirkulacijo slovenskih in evropskih kvalitetnih AV del.«
V javnem interesu je zagotavljati uporabnikom čedalje večjo dostopnost izvirnih in evropskih avdiovizualnih vsebin,
ki izkazujejo kulturno in jezikovno raznolikost evropskega in nacionalnega prostora. Uporabniki morajo imeti
možnost, da na trgu izbirajo najboljše kakovostne vsebine, pred pogoj za to pa je, da so ta dela na medijskem trgu
dostopna, da vključujejo vse možne platforme in načine distribucije. Sistemsko država v ta namen oblikuje ukrepe
za spodbujanje promocije in vlaganja v produkcijo oz. razvoj kvalitetnih vsebin, in na način financiranja s strani
izdajateljev medije, ponudnikov storitev (operaterji, ponudniki avdiovizualnih medijskih storitev).

Soudeležba uporabnikov pri soustvarjanju programskih vsebin
»Uporabniki imajo možnost soudeležbe pri soustvarjanju programskih vsebin.«
Glede na razvoj digitalnih tehnologij in ob upoštevanju pomembnega načela socialne vključenosti se oblikujejo
možnosti za soustvarjanje medijskih vsebin in / ali za aktivno udeležbo uporabnikov pri oblikovanju programskih
zasnov medijev.

Informiranje za lokalna okolja in o njih
»Republika Slovenija zagotavlja pravico do informiranja tudi v lokalnih okoljih.«
Pravica do dostopanja do informacij, ki so v splošnem in najširšem interesu in ki so dostopna na celotnem ozemlju
Republike Slovenije, je eno bistvenih izhodišč za oblikovanje ukrepov zagotavljanja javnega interesa na področju
5

medijev . Glede na neenako regionalno pokritost medijev, večjo koncentracijo medije v večjih urbanih središčih, je
4

Glej tudi: Izhodišča za osnutek medijske strategije (maj 2016). Ljubljana: Strokovna komisija za pomoč pri pripravi nacionalne medijske
strategije, str. 47-49.
5
Glej tudi: Povzetki javnih razprav o medijski strategiji (april 2016), str. 16.
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potrebno v ukrepih za razvoj medijev in medijskih vsebin, dostopnost do splošnih informacij v lokalnih okoljih
opredeliti kot zakonsko obvezo, čemur sledijo drugi ukrepi s področja regulative in spodbujanja promocije,
6

distribucije in produkcije medijskih vsebin .

Presoja verodostojnosti informacij (pri neodvisnem organu)
»Uporabnik ima možnost presoje verodostojnosti informacij (pri neodvisnem organu).«
Z vidika uporabnikov se pri neodvisni organizaciji, organizirani na način samoregulacije (primer: svet za medije)
omogoči možnost presoje verodostojnosti informacij, kadar na kršitve in posledice (ogroženo dostojanstvo ljudi,
diskriminatorna obravnava spolov, kršitev pravic otrok in mladoletnih oseb, itd) napotujejo vnaprej določene
okoliščine.

6

Glej tudi: Izhodišča za osnutek medijske strategije (maj 2016). Ljubljana: Strokovna komisija za pomoč pri pripravi nacionalne medijske
strategije, str. 33-34.
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Perspektiva medijev
Definicija medija
»Definicija medija je sodobna in se ne omejuje na vrsto distribucije ali platforme.«
Medij je sredstvo periodičnega javnega razširjanja novinarsko in uredniško oblikovanih informacij, ki lahko v
kratkem času in ne glede na obliko posredovanja dosežejo širšo splošno javnost ter imajo nanjo vpliv.
Novinarsko oblikovana informacija pomeni, da je informacijo oblikoval novinar, to je oseba, ki je za to ustrezno
izobražena ali priučena ter deluje v skladu z mednarodnimi demokratičnimi etičnimi in profesionalnimi poklicnimi
standardi. Uredniška odgovornost pomeni izvajanje učinkovito nadzora nad izborom, organizacijo in objavo vsebin v
medijih.
Izdajatelj medija je pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima registrirane zgolj medijske dejavnosti
po standardni klasifikaciji dejavnosti in ima zaposlene novinarje in urednike. V primeru, da izdajatelj medija izvaja
tudi druge pridobitne dejavnosti, mora zagotoviti ločeno poslovanje glede medijske in drugih dejavnosti.
Absolutno bo prepovedano, da je izdajatelj hkrati tudi operater, saj ima operater v trenutnem sistemu neomejeno
možnosti arbitrarne izbire programov ter vključenosti posameznih medijev v programske sheme. Nadalje bo imel
operater obvezo, da v vse svoje programske sheme vključi vse slovenske medije v vseh kvalitetah (torej npr. za TV:
SD, HD, UHD, druge prihodnje oblike …), v katerih bodo izhajali, brezplačno in jih ne sme na noben način
zamejevati. V ostalih primerih avdiovizualnih medijskih storitvah se uporablja ZAvMS v skladu s prenovljeno
7

direktivo EU .

Socialna varnost novinarjev
»Izdajatelj medija mora zagotavljati ustrezne delovnopravne pogoje za novinarje.«
8

Slab socialni status novinarjev je bila najpogosteje omenjena težava medijev v Republiki Sloveniji . Ministrstvo za
kulturo pa podpira stališče, da novinar, ki je na robu preživetja, težko ravna po najvišji novinarskih standardih. Tudi
Ministrstvo za kulturo je v času ekonomske krize lahko zgolj nemo opazovalo množična odpuščanja na področju
medijev, saj zakonodaja novinarjem ni dala ustreznih varovalk, ki bi jih lahko ministrstvo uporabilo v primeru
anomalij, področje novinarstva pa še vedno ostaja brez konkretne kolektivne pogodbe, ki bi določala minimalne
socialne standarde za novinarje. Globalna gospodarska kriza je najbolj prizadela medije, za katere država ugotavlja,
da so so-nosilci javnega interesa, to so lokalni in regionalni mediji, saj je bilo v času krize najbolj prizadeto prav
lokalno oz. regionalno gospodarstvo. Posledica tega dejstva je občuten upad prihodkov iz naslova oglaševanja,
posledično pa seveda odpuščanje ali mizerno plačilo. Še eden od razlogov je nepregledna in divja privatizacija
nekaterih večjih slovenskih medijev.
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Glej tudi: Izhodišča za osnutek medijske strategije (maj 2016). Ljubljana: Strokovna komisija za pomoč pri pripravi nacionalne medijske
strategije, str. 26.
8
Glej tudi: Povzetki javnih razprav o medijski strategiji (april 2016), str. 9-10.
9
Kakšno je stanje novinarstva v Sloveniji, nazorno prikazuje primer z ene od javnih razprav. Novinarji in lastniki medijev so sedeli razdeljeni
vsak na svoji polovici dvorane. Govorili so zgolj lastniki. Ko smo enega od novinarjev po zaključku razprave vprašali, zakaj med javno razpravo
ni povedal svojega mnenja (javna razprava se je nanašala na novinarje), je tiho in prestrašeno povedal, da mu je njegov direktor prepovedal
govoriti. Po mnenju Ministrstva za kulturo tudi ta primer kaže na slabo socialno stanje novinarjev (konkretno, novinar se je bal za izgubo svoje
službe v primeru, da bi povedal svoje mnenje).
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Ministrstvo za kulturo na tem mestu izrecno poudarja, da se morajo tako izdajatelji medijev, kakor tudi novinarji
sami zavedati posebnega pomena medijev v družbi, saj prav neodvisni, visoko strokovni in raziskovalni novinarji
10

pomenijo zagotavljanje demokratičnosti v določeni družbi .
Ministrstvo za kulturo zato s to strategijo in posledično s področno zakonodajo na področju medijev posebno skrb
posveča zagotavljanju vsaj osnovne socialne varnosti novinarjev. Ker pri tem upošteva sistemsko umeščenost
področja v delu, da medijska zakonodaja ne more posegati v delovnopravno zakonodajo, želi ministrstvo s to
zakonodajo uporabiti ukrepe, ki so v pristojnosti ministrstva in lahko vpliva nanje. Ministrstvo za kulturo sicer ni
privrženo sankcijam, še posebej ne drastičnim, vendar se obenem zaveda, da je socialni položaj delavcev v Republiki
Sloveniji v tako izrednih razmerah, kot so trenutno v novinarstvu, treba preprečevati tudi z močnimi ukrepi.
Zaradi vsega navedenega se je Ministrstvo za kulturo odločilo, da kršitev delovnopravne zakonodaje, če se ta
ugotovi s pravnomočno odločbo (npr. inšpekcije dela), opredeli kot hujšo kršitev zakona.
Ministrstvo za kulturo nadalje ugotavlja, da je nespoštovanje kolektivnih pogodb na področju novinarstva še ena od
težav, ki neposredno vpliva na socialni položaj novinarjev, odgovorni za takšno stanje so v večini primerov
izdajatelji. Zaradi parcialnih interesov pogodbenih strank je tako vsakokratno usklajevanje praktično nemogoče,
kolektivne pogodbe pogosto tudi ne zajemajo prekarnih delavcev in delavcev, ki delajo (pogosto prisilno) preko s.p..
Zato bo zakon določil, da v primeru, ko kolektivna pogodba ne bo veljala, ko bodo pogajanja blokirana, samodejno
začela veljati tarifa za novinarsko delo (ne glede na obliko dela), ki bo vsaj enaka minimalni plači v Republiki
Sloveniji za visokošolsko izobrazbo za mesec pred nastopom dogodka.
Zakon bo določil tudi, da se morajo kolektivne pogodbe usklajevati najmanj enkrat v obdobju dveh let.
V skladu z vsem navedenim je ustrezna socialna varnost novinarjev (ta mora biti določena v kolektivni pogodbi), del
javnega interesa na področju medijev.

Novi poslovni modeli za tiskane medije
»Država mora omogočiti pogoje za nove poslovne oblike medijev, za produkcijo in distribucijo, obenem pa
izvesti ustrezne ukrepe za dosego razvoja novih poslovnih oblik.«
Pregled medijske krajine iz leta 2014, ki jo je pripravilo Ministrstvo za kulturo, in razvid medijev kažeta, da v
Republiki Sloveniji obstajata zgolj dve obliki lastninsko-upravljavskega modela medijev, državni (RTV Slovenija) in
zasebni, kar vsekakor ne govori v prid pluralnosti medijske krajine. Obstoječim modelom je zato treba ponuditi
alternativo v obliki novih poslovnih modelov, med katerimi velja izpostaviti poslovne prakse zadrug in medijskih
11

kooperativ .
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Glej tudi: Izhodišča za osnutek medijske strategije (maj 2016). Ljubljana: Strokovna komisija za pomoč pri pripravi nacionalne medijske
strategije, str. 23-25.
11
Glej tudi: Izhodišča za osnutek medijske strategije (maj 2016). Ljubljana: Strokovna komisija za pomoč pri pripravi nacionalne medijske
strategije, str. 66-72.
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Kooperativa ali zadruga je samostojno združenje ali skupnost posameznikov, ki so se prostovoljno povezali, da bi
zadovoljili svoje ekonomske, socialne, kulturne in druge potrebe ali težnje. Zadruga je podjetje in kot pri vsakem
drugem poslovnem subjektu je dobiček temelj uspešnosti. Bistvena razlika je v tem, da zadruge ne zasledujejo
interesa dobička, ampak je ves morebitni dobiček namenjen razvoju. Zadruge delujejo na temelju vrednot, ki jih
morajo imeti zapisane v temeljnih aktih: samoodgovornost, demokracija, enotnost, enakopravnost in solidarnost.
Člani kooperativ nadaljujejo tradicijo svojih ustanoviteljev in verjamejo v etične vrednote poštenja, odprtosti,
socialne odgovornosti in obče skrbi za druge. Vse te vrednote je nujno vrniti v novinarstvo, saj je eden bistvenih
razlogov krize medijev prav v izgubi zaupanja javnosti v njihovo verodostojnost.
Država mora v prvi vrsti ponuditi spodbudnejšo davčno ureditev tega področja. Zakon o medijih pa bo, kot je
pojasnjeno v nadaljevanju, ustanavljanje tovrstnih pravnih oblik medijev podpiral z vidika aktivnih ukrepov.

Spoštovanje visokih novinarskih standardov
»Mediji morajo zagotavljati spoštovanje profesionalnih standardov za medijske vsebine, za izvedbo, za
spoštovanje človekovih pravic, za slovenski jezik.«
Ne samo novinarji, pač pa v prvi vrsti izdajatelji medijev oz. mediji in uredniki morajo biti tisti, ki morajo spoštovati
profesionalne standarde na področju medijev. Le tako bodo namreč lahko omogočene razmere, v katerih bodo
novinarji lahko delovali po novinarskih standardih. Zato je Ministrstvo za kulturo spoštovanje novinarskih meril tudi
za medije in izdajatelje medijev uvrstilo v javni interes Republike Slovenije na področju medijev.
Za namen uresničitve tega namena bo imel vsak medij dolžnost, da vidno in na najpomembnejšem delu medija
javno objavi odločitve novinarskih razsodišč v Republiki Sloveniji, katerih odločitev se bo nanašala na delo
novinarjev tega medija. Novinarji pa bodo na drugi strani imeli dolžnost, da si izberejo novinarsko sodišče, katerega
odločitve bodo zanjo ali zanj zavezujoče.
RTV Slovenija kot glavni nosilec javnega interesa, ne bo smel zaposlovati novinarja (ali poslovati z njim), za katerega
je novinarsko razsodišče v določenem obdobju ugotovilo, da je huje kršil novinarski kodeks ali ponavlja lažje kršitve
kodeksa.
Izdajatelji medijev bodo imeli dolžnost, da v vsako pogodbo (o zaposlitvi, o sodelovanju, avtorsko …) vnesejo
obvezno pogodbeno določilo, da mora novinar spoštovati kodeks novinarske organizacije, ki si jo sam izbere.

Spodbujanje kulturnih in ustvarjalnih vsebin
»Republika Slovenija spodbuja distribucijo in produkcijo kulturnih / ustvarjalnih vsebin, ki ne temeljijo samo
na kvotah.«
Področni zakon predvidi alternativne načina soudeležbe in aktivne participacije medijev pri produkciji, promociji in
distribuciji kvalitetnih kulturnih/ustvarjalnih vsebin z vseh področij ustvarjanja, pri čemer se predhodno opredeli
posredovanje informacij s področja kulture in ustvarjalnosti kot nujni del informacij v javnem interesu. Izvajanje
tega pa opredeli kot deleže ali nujno zagotavljanje vsebine v posameznih programskih zasnovah medijev, ki so kot
mediji opredeljeni, ne glede na platformo distribucije. Načini predvidevajo zlasti možnost vlaganja/financiranja v
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produkcijo in promocijo. Dosedanji sistem kvot se je izkazal kot nezadostnega tako glede regulatornega okvira kot
glede področja pokrivanja, ki obsega le del medijev, preko katerih uporabniki lahko dostopajo do kvalitetnih vsebin.

Odgovorno lastništvo in pogoji za razvoj trga
»Republika Slovenija zahteva transparentno in odgovorno lastništvo medijev in omogoča razvoj trga.«
Benjamin C. Bradlee, urednik Washington Posta, je v osemdesetih letih prejšnjega stoletja izjavil: »Lastništvo vpliva
na vsebino medija, zato je najbolje, da je v zasebni lasti nekoga, ki ve, kaj hoče s časopisom (medijem) in ga ima
12

rad. «
Ministrstvo za kulturo poudarja, da se zaveda dejstva, da so vsi večji mediji v Republiki Sloveniji že pomembneje
konsolidirani in da je država zamudila možnost vplivanja na nepravilnosti, vendar želi ex nunc postaviti pravila igre,
13

da do anomalij na trgu vseeno v prihodnosti ne bo več prihajalo .
Tako komisija kot tudi udeleženci na javni razpravah so večkrat poudarili, da divje lastninjenje medijev, brez
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posledic, lahko privede do propada medijev (konkreten primer so npr. Delo revije) . Ministrstvo za kulturo zaradi
vseh »medijskih zgodb« in po preučitvi razlogov, ki so privedle do anomalij ugotavlja, da so za ohranitev medijev
dolgoročno najprimernejše pravno statusne oblike, katerih namen ni dobiček – torej zadruge, kooperative ipd. (to
zahteva tudi Nacionalni program za kulturo 2014 – 2017). Zato se je Ministrstvo za kulturo odločilo, da bo preko
aktivnih ukrepov vedno bolj podpiralo tiste medije, ki bodo organizirani »od spodaj navzgor«. Takšen način je
pomemben tudi iz dejstva, da se na takšen način uveljavlja programska zasnova medija v vse pore te organizacije.
Po drugi strani pa se presežek prihodkov iz delovanja tovrstne organizacije vrača nazaj v organizacije (dobički se
torej ne morejo izplačevati), kar ponovno zasleduje še en del javnega interesa na področju medijev v Republiki
Sloveniji – urejen socialni status novinarjev.
Združevanje medijev je pomembno še iz enega razloga. Če želi država zasledovati javni interes v delu, da so vsa
območja v Republiki Sloveniji enakomerno pokrita oz. zastopana, mora spodbuditi tudi medije, ki so že na trgu, da
začnejo intenzivneje sodelovati pri uresničevanju tega interesa. Ker je v Sloveniji (glede na druge države)
neproporcionalno veliko medijev, se tudi državna sredstva pomoči razdrobijo in razdrobljena ne omogočajo ne
konkretne pomoči medijem niti ne možnosti, da bi sam medij lahko »pokrival« večje območje. Zato je smer razvoja
lokalnih medijev z vidika javnega interesa Republike Slovenije povezovanje lokalnih in regionalnih medijev v
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regionalne, ki bodo enakomerno pokrivali posamezna območja v Republiki Sloveniji . To ne pomeni, da bo
Republika Slovenija lokalne medije zanemarila, bo pa preko aktivnih državnih pomoči postopoma namenjala vedno
večji odstotek finančnih sredstev za tovrstne medije. Ti mediji bodo posledično imeli tudi veliko boljše razmere za
finančno poslovanje, saj bodo imeli večji »bazen«, iz katerega bodo lahko pridobivali oglaševalska sredstva in bodo
do njih zaradi večjega števila uporabnikov tudi lažje prišla.
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Cf, Jeff Himmelman (2012), Yours in Thruth: A Personal Protrait of Ben Bradlee. New York: Random House, str. 114. Citat prevzet iz
Izhodišč za osnutek medijske strategije, ki jo je pripravila neodvisna strokovna komisija za pomoč pri pripravi medijske strategije.
13
Glej tudi: Izhodišča za osnutek medijske strategije (maj 2016). Ljubljana: Strokovna komisija za pomoč pri pripravi nacionalne medijske
strategije, str. 37-38.
14
Glej tudi: Povzetki javnih razprav o medijski strategiji (april 2016), str . 7-8.
15
Glej tudi: Izhodišča za osnutek medijske strategije (maj 2016). Ljubljana: Strokovna komisija za pomoč pri pripravi nacionalne medijske
strategije, str. 33.
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Na podlagi vsega navedenega je Ministrstvo za kulturo ugotovilo, da je javni interes Republike Slovenije v
transparentnem in odgovornem lastništvu medijev, v povezovanju lokalnih in regionalnih medijev na regionalnem
nivoju v obliki neprofitnih organizacij, kot so zadruge in kooperative ter istočasno omogočanje zdravega trga za vse
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udeležence na njem .
Za uresničitev tega dela javnega interesa bo Republika Slovenija zahtevala transparentno lastništvo medijev.
Izdajatelj medija bo tako moral vsako lastniško spremembo sporočiti agenciji, pristojni za varstvo konkurence,
enako bo moral storiti za vsako poslovno odločitev, ki bo za posledico imela upravljavsko, kapitalsko, oglaševalsko
ali kadrovsko povezanost dveh ali več medijev. Vsak izdajatelj medija bo moral Ministrstvu za kulturo ažurno
sporočati vsako spremembo lastništva navzgor (do konkretne fizične osebe) ter vse druge podatke, pomembne za
ugotavljanje koncentracije in preprečevanje njene zlorabe. Vsak medij bo moral pristojnemu organu letno ali na
zahtevo oddati poročilo o številu uporabnikov, ki jih medij »pokriva«, številu prodanih izvodov, vse podatke o višini
in ceni oglaševanja ter druge podatke, ki jih bo organ (pristojna agencija ali ministrstvo) zahteval. Sankcija za lažne
podatke ali za ne posredovanje teh podatkov bo prepoved opravljanja medijske dejavnosti.
Mediji bodo podatke vnašali preko elektronske aplikacije Ministrstva za kulturo in bodo javno objavljeni (razen
osebnih podatkov in poslovnih skrivnosti po izključno objektivnem kriteriju) v katalogu medijev, ki bo nadomestil
razvid medijev. Posledično to pomeni, da ne bo več veljala predpostavka, da je medij zgolj tista organizacija, ki je
vpisana v (dosedanji) razvid medijev, pač pa se bo definicija medija ugotavljala na podlagi samega zakona.
Voljo medija bo lahko izvrševal zgolj in samo izdajatelja medija, zakon bo prepovedal poslovanje v imenu medija
lastnikom izdajatelja medija.
Za namen zagotavljanja transparentnega lastništva (in za jasen trg z vidika uporabnikov medijev) bo zakon zahteval
tudi, da se mediji med seboj jasno ločijo tudi v imenu. Tako bo zakon prepovedal uporabo imena, če bo ta enak ali
pretežno podoben imenu drugega medija v prvih desetih znakih imena.
Definicija koncentracije medijev bo jasna in ne bo posegala v obstoječe stanje. Tako bo veljalo, da vsak medij, ki bo
dejansko ali potencialno ciljal na število prebivalcev (z izjemo večjih mest, kjer se koncentracija presoja posebej), ki
obsegajo 15 % ali več vseh prebivalcev v Republiki Sloveniji imel prevladujoč položaj na trgu.
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Glej tudi: Izhodišča za osnutek medijske strategije (maj 2016). Ljubljana: Strokovna komisija za pomoč pri pripravi nacionalne medijske
strategije, str. 68-69.
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Finančna perspektiva
Nova pravila oglaševanje v medijih
»Določijo se nova pravila oglaševanje v medijih, ne glede na platformo in državo izvora.«
Oglaševanje v medijih vedno bolj upada in se seli na druge, zlasti digitalne platforme, kot so na primer družbena
17

omrežja, kjer lahko na zelo enostaven način dosežejo večje število uporabnikov . Oglaševanje na drugih, nemedijskih platformah, tudi omogoča uporabo inovativnih pristopov in tehnik, ki so sicer v medijih strogo regulirane
ali celo prepovedane, oglasi so »personalizirani« oziroma »targetirani« itd. Ker so oglaševalska sredstva glavni vir
prihodkov vseh medijev, bi morali temeljna pravila za oglaševanje, ki veljajo v medijih, uveljaviti za celotno digitalno
okolje. Medijska zakonodaja pa bo določila še posebej stroga pravila oglaševanja v primeru zaščite otrok, ki
predstavljajo najbolj ranljivo skupino uporabnikov medijev. Prav tako bomo podrobneje opredelili pravilo, da mora
biti oglaševalska vsebina jasno ločena od uredniško oblikovane medijske vsebine in je torej na noben način ne sme
prekrivati. Zato bodo prepovedani t. i. pop up oglasi (in tem podobni).
Posebno vprašanje predstavlja tudi pojav tujih tematskih televizijskih programov, ki s slovenskimi oglasi naslavljajo
oziroma »targetirajo« slovensko občinstvo, pri čemer pa ti programi ne razširjajo slovenskih avdiovizualnih del niti
kako drugače prispevajo h kulturni raznolikosti v Republiki Sloveniji. Za zagotovitev enakopravnejših pogojev
delovanja na trgu oziroma za izničenje izgube oglaševalskih sredstev za slovenske izdajatelje bi zato morali poiskati
rešitve v smeri, da se zakonsko zaveže slovenske operaterje, ki te tuje programe distribuirajo, da del dobička od
svoje dejavnosti namenijo v poseben sklad za financiranje slovenske avdiovizualne produkcije, v katerem kot
producenti participirajo izdajatelji slovenskih televizijskih programov.

Minimalni pogoji delovanja medijev na trgu in ukrepi za preprečitev zlorabe
koncentracije
»Z zakonom se določijo minimalni pogoji delovanja medijev na trgu in zagotavljajo ukrepi za preprečitev
zlorabe koncentracije (zdrava konkurenca).«
Ker je slovenski medijski trg majhen in hitro obvladljiv, je ureditev delovanja medijev na trgu, zlasti področja
medijskega lastništva in koncentracije, vsekakor pomembna. Vendar pa ti ukrepi ne smejo predstavljati dodatnih
ovir za normalen razvoj medijskega trga. To, denimo, kaže primer veljavnih prepovedi navzkrižnih povezav med
posameznimi dejavnostmi v medijih, ki onemogočajo izrabo pozitivih sinergijskih učinkov. Medijska politika mora
zato na področju radia, televizije, tiska in novih medijev z odpravljanjem administrativnih ovir, skrbjo za ustrezno
izrabo radiofrekvenčnih resursov, varovanjem konkurence na medijskem trgu in preprečevanjem koncentracije
medijskega lastništva zagotavljati izdajateljem medijev pogoje za dolgoročen ekonomski in tehnološki razvoj,
katerega rezultat bo raznolika medijska ponudba. V času digitalizacije je treba, navkljub povečevanju števila
medijskih platform, preprečiti nastanek škodljivih koncentracij na področju medijev, tako na lokalnem kot na
nacionalnem nivoju, ki bi omejevale raznovrstnost. Posebno, če ne celo glavno pozornost pa je treba posvetiti tudi
preprečitvi nedovoljenih koncentracij in monopolov na področju oglaševanja (zakupniki oglaševalskega prostora in
časa v medijih) oziroma preprečitvi vsakršnih lastniških, poslovnih ali drugih povezav med medijsko in oglaševalsko
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Glej tudi: Povzetki javnih razprav o medijski strategiji (april 2016), str . 11-12.
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dejavnostjo. Cilj je doseči ravnovesje med odprtim, liberalnim in konkurenčnim prostorom ter zagotavljanjem
kakovostnih in raznovrstnih vsebin oziroma pluralno in razgibano medijsko krajino.

Izvenproračunski in drugi viri za financiranje medijskih vsebin v javnem interesu
»Država omogoča tudi izvenproračunske in druge vire za financiranje medijskih vsebin v javnem interesu.«
Država mora z javnimi sredstvi poskrbeti za zagotavljanje javnega interesa v medijih, vendar pa je iluzorno
pričakovati, da bodo proračunska sredstva zadostovala za financiranje vseh medijskih vsebin v javnem interesu.
Prevelika odvisnost od proračunskih sredstev pa tudi ni najboljša rešitev za dosledno zagotovitev avtonomije
medijev in uredniške neodvisnosti. Zato je treba pri zagotavljanju oziroma financiranju javnega interesa poiskati
18

rešitve, ki bodo temeljile na konceptu kombinacije proračunskih in izvenproračunskih ter drugih virov . Slednje,
npr. iz dela RTV prispevka, bi veljalo zagotoviti zlasti za financiranje dejavnosti lokalnih oziroma regionalnih radijskih
in televizijskih programov, ki delujejo v javnem interesu in na ta način predstavljajo dopolnitev ponudbe RTV
Slovenija. Ker tudi v tehničnem oziroma časovnem smislu ni izvedljivo, da bi RTV Slovenija celovito informativno
pokrila vsa lokalna območja v Republiki Sloveniji, je zato smiselno, da se s tem načinom financiranja zagotovi večje
programsko in finančno sodelovanje med RTV Slovenijo in lokalnimi oz. regionalnimi mediji ter doseže dopolnitev in
razširitev programa.
Izvenproračunske vire financiranja bi veljalo poiskati tudi za financiranje avdiovizualne produkcije v medijih. Za film
namreč velja, da je najdražja umetnost, televizijska produkcija avdiovizualnih (filmskih) vsebin, ki je v zadnjem času
v izrednem porastu v svetu, pa glede tega ne zaostaja veliko. Do sedaj je bila obveznost spodbujanja avdiovizualnih
del naložena le izdajateljem televizijskih programov (prek t. i. programskih kvot), v prihodnje pa bi veljalo k
ustreznemu finančnemu prispevku pritegniti tudi druge »playerje«, ki imajo velike finančne dobičke od ponujanja
avdiovizualnih vsebin, zlasti ponudnike storitev kabelske retransmisije, IP TV, multipleksov in telekomunikacij.

Financiranje deficitarnih medijskih vsebin v javnem interesu
»Republika Slovenija prek ukrepov državnih pomoči financira ustvarjanje vsebin, ki so deficitarno navzoče
na trgu in so v javnem interesu.«
Da lahko državno pomoč medijem štejemo za učinkovito in s tem za upravičeno, mora ta med drugim zasledovati
cilje, ki ustrezajo dejanskim potrebam na področju kakovostnih medijev. Prek ukrepov državnih pomoči pa bi morali
financirati le tiste programske vsebine v javnem interesu, ki jih trg ne uspe zagotavljati sam in so posledično
ogrožene. Katere so to, nam med drugim kažejo aktualne raziskave stanja medijskega pluralizma in tudi izsledki
vsakoletnih evalvacij javnega razpisa za sofinanciranje programskih vsebin medijev. Že v NPK 2014–2017 je bilo
ugotovljeno, da so med takšnimi ogroženimi programskimi vsebinami in žanri, ki so sicer medijem imanentni in so
le redko dostopni zunaj medijske produkcije, kakovostne programske vsebine na področjih kulture in umetnosti ter
kritične refleksije družbe, raziskovalno novinarstvo ter drugi zahtevnejši in specifični novinarski žanri. Podelitev
državnih pomoči bi zato morala temeljiti na izsledkih raziskav stanja medijskega pluralizma, ne pa, tako kot sedaj,
na izrazito omejujočih zakonskih merilih, ki so poleg tega, kot ugotavljajo evalvacije medijskega razpisa, tudi
strokovno neutemeljena. V nobenem primeru pa se proračunskih sredstev ne bi smelo namenjati za financiranje
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Glej tudi: Izhodišča za osnutek medijske strategije (maj 2016). Ljubljana: Strokovna komisija za pomoč pri pripravi nacionalne medijske
strategije, str. 41.
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vsebin, ki so že tako ali tako sestavni del posameznega medija, ali pa celo tistim izdajateljem medijev, ki so na trgu
19

uspešni in beležijo dobičke .
Sistem državnega sofinanciranja bo torej po novem temeljil na vsebinah in novinarskem delu in ne bo več imel
vloge socialnega korektiva za medije per se (torej v prvi vrsti za lastnike medijev).

Perspektiva novinarjev ter rasti in razvoja medijev
Samoregulacija
»Republika Slovenija omogoča in podpira samoregulacijo medijev.«
Ministrstvo za kulturo ugotavlja, da samoregulacija medijev, kot jo poznajo v drugih državah v Republiki Sloveniji ne
obstaja na nobenem področju medijev. Zato je že med pripravo strategije pozorno prisluhnilo vsem argumentom o
zakonski vpeljavi samoregulativne organizacije in nasprotovanjem zakonskemu urejanju samoregulacije. Tema je
izredno občutljiva, saj tako pravni kot filozofsko-logični vidik na zakonsko urejanje tega področja nakazujeta na
temeljno vprašanje, ali gre še za samoregulacijo, če to ureja zakon (četudi bi ta dal samo ogrodje samoregulacije, ki
bi ga lahko udeleženci na trgu zapolnili ali pa ne). Ministrstvo za kulturo je na podlagi javnih razprav in pogovorov
20

na njih zaznalo, da si vsaj novinarji sicer želijo samoregulacije, vendar ne želijo, da v to poseže država . Po drugi
strani pa je bilo večkrat opozorjeno, da različni deležniki blokirajo nastanek denimo Sveta za medije, kot ga (ali za
vse medije ali posamezne vrste) poznajo druge države. Prav zaradi nujnosti samoregulacije je ministrstvo resno
razmišljalo o možnosti, da ustanovi Svet za medije, vendar na način, da z zakonskimi varovalkami prepove
kakršnokoli vmešavanje države v njegovo delo. Ko je to idejo preverjalo v praksi, je ugotovilo, da so pogledi na
takšen način mešani, da pa vendarle prevladujejo stališča, da se država ne sme na noben način vmešavati v
samoregulacijo. Ministrstvo za kulturo samoregulacijo razume kot strokovno in neodvisno analizo ciljev in vsebin
medijev, njihovo izvajanje, pregled in nadzor ter obravnavanje morebitnih kršitev oz. anomalij.

Usposobljenost novinarjev in urednikov
»Država zagotavlja sistemske ukrepe za usposabljanje novinarjev in urednikov.«
Ministrstvo za kulturo uvodoma izrecno poudarja, da država ne sme presojati strokovne usposobljenosti novinarjev.
Zato se je v tem delu oprlo na rezultate javnih razprav in rezultate raziskave o odnosu uporabnikov do medijev. Oba
rezultata kažeta, da si uporabniki želijo profesionalizma in manj senzacionalističnega poročanja, kar je Ministrstvo
21

za kulturo tudi prevzelo v javni interes na področju medijev .
Za dosego tega cilja bo Ministrstvo za kulturo del sredstev namenilo izključno izobraževanju novinarjev, s posebnim
poudarkom na mentorstvu in raziskovalnemu novinarstvu. V zakonu bodo navedene ustrezne varovalke, ki bodo
onemogočali vpliv države na vsebino konkretnih zgodb. Posebej bo podpiralo tudi izobraževalne programe, ki bodo
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Glej tudi: Izhodišča za osnutek medijske strategije (maj 2016). Ljubljana: Strokovna komisija za pomoč pri pripravi nacionalne medijske
strategije, str. 21-23.
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Glej tudi: Povzetki javnih razprav o medijski strategiji (april 2016), str . 5-6.
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Glej tudi: Valicon (april 2016), »Raziskava odnosa do medijev«, Ljubljana, Valicon, str. 61-76.
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vsebovali izobraževanje uglednih strokovnjakov s področja novinarskega dela (tudi obrtna znanja), človekovih
pravic in ekonomije.

Raziskovalno novinarstvo
»Republika Slovenija spodbuja raziskovalno novinarstvo.«
Raziskovalno novinarstvo je tisti del novinarskega poklica, ki je najtežji, finančno pogosto potraten, odkriva pa
najtežje zgodbe posamezne družbe. Na upadanje raziskovalnega novinarstva, ki ga nadomeščata novičarstvo in
22

kvazi raziskovalno novinarstvo manjših in ne toliko pomembnih tem, so opozorili tudi udeleženci javnih razprav .
Zato je Republika Slovenija raziskovalno novinarstvo uvrstila v javni interes Republike Slovenije na področju
medijev.
23

Ker je pravo raziskovalno novinarstvo lahko povezano z visokimi stroški , bo Republika Slovenija del sredstev,
namenjenih za medije namenila sofinanciranju večjih raziskovalnih zgodb. V ta namen bo omogočila, da posebej
sestavljena skupina, ki bo vsebovala vrhunske strokovnjake s področja medijev, prava in ekonomije (vsaj en iz
tujine), imenovala pa jo bo reprezentativna novinarska organizacija v Republiki Sloveniji, prejme del sredstev za
medije, skupina pa izmed raziskovalnih projektov, ki bodo prijavljeni za sofinanciranje, izbere en projekt, ki ga
sofinancira iz prej dodeljenih sredstev države. Imena strokovnjakov in tema projekta so tajnost vse do objave
zgodbe.

Spoštovanje intelektualne lastnine
»Mediji spoštujejo avtorsko in sorodne pravice ter jih aktivno podpirajo in promovirajo.«
Republika Slovenija bo striktneje kot doslej zahtevala, da ima posamezen medij sklenjene pogodbe tako z avtorji,
kakor tudi s kolektivnimi organizacijami na področju avtorske in sorodnih pravic.
Izjemno pogosta praksa v slovenskem medijskem prostoru je trenutno, da izdajatelj medija sklene pogodbo s
kolektivnimi organizacijami, zgolj z namenom, da se lahko vpiše v razvid medijev, potem pa to (pogosto že naslednji
dan po vpisu) odpove. Ker je avtorska pravica avtorja izjemnega pomena za razvoj kulture in gospodarstva družbe, ji
Ministrstvo za kulturo posveča posebno pozornost.
Zato bo Republika Slovenija od vseh medijev zahtevala, da imajo sklenjene pogodbe s kolektivnimi organizacijami
oz. avtorji s katerimi sodelujejo, ves čas obstoja medija (pri avtorju za čas dela), v nasprotnem primeru pa bo
kršitelja ostro sankcionirala.
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Glej tudi: Povzetki javnih razprav o medijski strategiji (april 2016).
Konkretno, če npr. novinar dela na zgodbi eno leto in vmes ni fizično prisoten pri mediju (torej ne more opravljati drugega dela), potem mora
izdajatelj medija vse leto novinarja plačevati za eno zgodbo. Tega si slovenski mediji (glede na njihovo finančno stanje) enostavno ne morejo
privoščiti.
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Medijska pismenost
»Medijska in digitalna pismenost je del obveznih učnih načrtov.«
24

Medijska vzgoja v povezavi z digitalno pismenostjo se oblikuje kot obvezni predmet in ne več kot izbirni predmet .
Vzpostavi se tudi sistem zagotavljanja medijske pismenosti za odrasle uporabnike. Zaradi razširjenosti medijev ali
spletni strani, ki posredujejo najrazličnejše informacije, video vsebine, posnetke, spletnih omrežij je potrebno
zagotoviti, da uporabniki pridobijo razvojnim stopnjam ustrezno znanje in sposobnosti za kritično sprejemanje
informacije, njihovo vrednotenje in dejavno oblikovanja razmerja do sveta, do družbe in do samega sebe. Prav tako
morajo programi medijske pismenosti zagotavljati neprekinjeno izobraževanje in ozaveščanje uporabnikov o
pomenu medijev, plačilu za informacijo, ipd..
Izvajanje programov digitalne pismenosti poteka v sodelovanje z nosilci medijskih dejavnosti, novinarji, izdajatelji
medijev, ponudniki spletnih storitev, ustvarjalci.

Tematski kanali
»Republika Slovenija zagotavlja pogoje za razvoj tematskih kanalov.«
Zaradi vse bolj različnih potreb in okusov poslušalcev in gledalcev je razvoj tematskih programov nujen in
neizogiben. Temu trendu so se že pred leti popolnoma prilagodile tuje televizijske korporacije, ki s svojimi
tematskimi programi s slovenskimi podnapisi in slovenskimi oglasi že nekaj let »targetirajo« tudi slovensko
občinstvo, pri tem pa so na slovenski trg vstopile skorajda brez omejitev ali posebnih zahtev, čeprav se potegujejo
za iste gledalce in oglaševalski denar kot slovenski televizijski programi, za katere velja nacionalna zakonodaja, ki
zahteva zagotavljanje nacionalnih programskih deležev. Država bo zato v prvi vrsti zagotovila osnovno regulacijo
platform, kot so kabelska ali IP TV, na način, da slovenski televizijski programi ne bodo v neenakem položaju v
primerjavi s programi tujih televizijskih korporacij. Zakonodaja ne bo dopuščala, da so operaterji t. i. »gate
keeperji«, ki povsem prosto odločajo o tem, kateri programi se bodo razširjali na ozemlju Republike Slovenije.
Izdajatelji slovenskih specializiranih in tematskih televizijskih programov pa tudi sicer potrebujejo spodbudnejše
medijsko okolje. Zakonodaja bo omogočala tematske programe, ki so namenjeni specifičnemu segmentu občinstva
in za katere je značilna tematska in žanrska istovrstnost (npr. specializiran TV program za otroke, kulturni program
ipd.).
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Glej tudi: Izhodišča za osnutek medijske strategije (maj 2016). Ljubljana: Strokovna komisija za pomoč pri pripravi nacionalne medijske
strategije, str. 49.
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STRATEGIJA RADIOTELEVIZIJE
SLOVENIJA DO LETA 2024

20

VIZIJA RTV Slovenija (javni interes)
Leta 2024 je RTV Slovenija privlačna in sodobna javna televizija, ki pri izvajanju svoje javne službe dosledni sledi
načelom javne radiodifuzije: široka dostopnost javnosti, nediskriminatornost, pluralnost, demokratičnost, socialna
vključenost, spodbujanje kulture ter širok razpon in raznolikost programov. V okviru javne službe in drugih
programov RTV Slovenija izvaja temeljno poslanstvo, da informira, posreduje in oblikuje tehtne kulturne vsebine,
izobražuje in zabava. Uporabnikom svojih storitev posreduje celovite, ažurne in resnične informacije. Te so
dostopne na vseh klasičnih in sodobnih platformah. V ospredju informacij je raziskovalno novinarstvo, kritika in
teme, ki jih drugi mediji ne prinašajo. RTV Slovenija informacije podaja verodostojno, objektivno, nepristransko in
brez senzacionalizma. Programi RTV Slovenija so smiselno urejeni, konstantni in predvidljivi z vidika umeščenosti
posameznih programskih vsebin. RTV Slovenija najširši javnosti omogoča dostop do kvalitetnih, izvirnih in vrhunskih
programskih vsebin ter dostop do svojega arhiva preko vsebin na zahtevo. RTV Slovenija zagotavlja medijsko in
vsesplošno izobraževanje za vse generacije, s posebnim poudarkom na medijskem izobraževanju otrok in
mladostnikov.
Javna služba RTV Slovenija je jasno določena. RTV Slovenija je fleksibilna organizacija, ki se je zmožna hitro in
učinkovito odzvati na zahteve njenih uporabnikov in nastajanje novih tehnologij. Vodstvo RTV Slovenija (uprava in
strokovni svet) je apolitično, ustanoviteljica Republika Slovenija pa svoje interese uveljavlja skozi nadzorni svet.
Nadzorni svet ima ustrezne pristojnosti in konstantno nadzoruje delo uprave. Strokovni svet ne posega v konkretne
programske vsebine ter skrbi za uresničevanje izvajanja programskih strateških ciljev. Novinarji in uredniki so
odgovorni do svojega dela in ga opravljajo v skladu z najvišjimi profesionalnimi etičnimi, moralnimi, profesionalnimi
in obrtni standardi. Upravo RTV Slovenija sestavljajo generalni direktor ter direktorji Radia Slovenija, Televizije
Slovenija, Centra sodobnih tehnologij, financ in kadrov. Generalni direktor si direktorje izbira sam, mandati pa
potečejo istočasno s potekom mandata generalnega direktorja.
Republika Slovenija RTV Slovenija preko RTV prispevka in neposrednih izplačil iz proračuna zagotavlja vzdržno
financiranje za izvajanje javne službe. V delih poslovanja, ki se ne nanašajo na izvajanje javne službe, RTV Slovenija
nastopa kot samostojen udeleženec na trgu, pri tem pa striktno ločuje financiranje med javno službo in tržno
dejavnostjo. Presežki prihodkov s tržnega dela poslovanja RTV Slovenija porablja samo za bogatitev programskih
vsebin v okviru javne službe in s tem povezanih stroškov. Poslovanje RTV Slovenija je učinkovito, tudi zaradi
uspešnega povezovanja in sodelovanja z lokalnimi in regionalnimi mediji na območju celotne Republike Slovenije.
RTV se zaveda svoje odgovornosti do slovenskega jezika in zato lahko pred mikrofonom in TV kamero nastopajo le
novinarji, ki so pred začetkom dela uspešno pridobili certifikat radijskega govorca na RTV Slovenija. RTV Slovenija
govorno izobraževanje svojim zaposlenim in kandidatom v okviru javne službe nudi brezplačno, za novinarjev
drugih medij pa proti primernem plačilu. Novinarji in odgovorni uredniki se letno udeležujejo izobraževanj in novo
25

pridobljena obrtna in strokovna znanja neposredno prenašajo v svoje delo in procese RTV Slovenija .
25

Glej tudi: Izhodišča za osnutek medijske strategije (maj 2016). Ljubljana: Strokovna komisija za pomoč pri pripravi nacionalne medijske
strategije, str. 50-62.
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STRATEGIJA
Perspektiva RTV (struktura in delovanje)
Obseg javne službe
Javna služba RTV Slovenija (javni interes), ki se financira iz javnih sredstev, obsega programske vsebine, ki
zagotavljajo informiranost, izobraževanje in zabavo na najvišji ravni kvalitete, dostopnosti in demokratičnosti,
predvsem pa:
-

informativne vsebine;

-

kvalitetne in vrhunske kulturne in umetniške vsebine;

-

vrhunske razvedrilne vsebine;

-

izvirne igrane, animirane in dokumentarne filme/oddaje/vsebine;

-

izobraževalne programe in vsebine s področja znanosti;

-

pomembnejše športne vsebine;

-

prenos vsebin sej državnega zbora, državnega sveta, pristojnih delovnih organov in pomembnejših organov
EU;

-

ustvarjanje, produkcijo in arhiviranje prej navedenih vsebin;

-

posredovanje prej navedenih vsebin v okviru uredniško oblikovanih programov ali na zahtevo;

-

storitev oddajnikov in zvez, vezanih na oddajanje prej navedenih vsebin.

V okviru razpoložljivih možnosti zasedenosti oddajnega časa, kadrovskih in tehničnih kapacitet, lahko RTV Slovenija
izvaja tržni program, ki se finančno vodi ločeno od programov javne službe. V tem delu RTV Slovenija nastopa kot
de iure gestionis, torej kot »klasičen« gospodarski subjekt, in mora kot tak delovati povsem enako kot drugi
udeleženci na trgu (na noben način ne sme izkrivljati trga).
Vsebine so organizirane na način posameznih radijskih, televizijskih in multimedijskih programov ter avdiovizualnih
storitev na zahtevo, ob upoštevanju razvoja tehnologije in večinskega vira financiranja.

Organiziranost RTV Slovenija
Organiziranost RTV Slovenija je ključna za uresničevanje javne službe. Le učinkoviti, odzivni in visoko profesionalni
organi upravljanja namreč lahko dosegajo zastavljene cilje znotraj finančnih zmožnosti RTV Slovenija in obenem
sledijo razvoju in posledično razmahu novih tehnologij.
26

Glede na rezultate javnih razprav , ki jih je Ministrstvo za kulturo organiziralo konec leta 2015 in v začetku leta
27

2016, ter glede na raziskavo o odnosu uporabnikov medijev , je ena izmed glavnih nalog te strategije depolitizacija
trenutnega programskega sveta. Neizbežno dejstvo pa je tudi, da mora Republika Slovenija, kot ustanoviteljica RTV

26
27

Glej tudi: Povzetki javnih razprav o medijski strategiji (april 2016), str. 17-18.
Glej tudi: Valicon (april 2016), »Raziskava odnosa do medijev«, Ljubljana, Valicon, str. 93-113.
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Slovenija, imeti določen vpliv nad izvajanjem javne službe, ne da se preko političnih stališč in nadzorov ta vpliv
pozna v programih RTV Slovenija.
V skladu z vsem navedenim se je Ministrstvo za kulturo oprlo na predlog strokovne komisije za pomoč pri pripravi
medijske zakonodaje, ki je predlagala popolno depolitizacijo programskega sveta, zmanjšanje števila članov sveta
ter možnost vpliva države (in s tem posredno politike) kot ustanoviteljice na (zgolj poslovno in strateško!) delovanje
28

javnega zavoda preko nadzornega sveta RTV Slovenija .
Ministrstvo za kulturo je za namen učinkovite organizacije prevzelo osnovno logiko in načela delovanja delniških
družb po ZGD-1, pri tem pa je ves čas upoštevalo, da gre za javni zavod v javnem interesu in da je torej kakršnakoli
privatizacija RTV Slovenija vsaj neprimerna.
Zaradi vsakokratnih oz. pogostih zapletov pri načinu imenovanja generalnega direktorja, se za vsa imenovanja
smiselno uporablja zakon, ki ureja zavode (in posledično pravila civilnega prava), za ugotavljanje odgovornost
vodstva pa se smiselno uporablja zakon, ki ureja gospodarske družbe, v delu odgovornosti vodstvenih delavcev v
delniških družbah.
Na podlagi vsega navedenega se je v postopku izdelave strategije kot najprimernejša organizacijska oblika
poslovanja RTV Slovenija izkazala ureditev, ki je predstavljena v naslednjih podpoglavjih.

Generalni direktor
»Generalni direktor dobi večjo avtonomijo, vključno z imenovanjem svoje ekipe (tudi odgovornih urednikov),
istočasno pa tudi večjo odgovornost za svoje delo in delo svoje ekipe.«
Generalni direktor de facto postane operativni direktor RTV Slovenija. Generalnega direktorja imenuje nadzorni
svet po predhodni potrditvi strokovnega sveta.

Uprava
Upravo RTV Slovenija sestavljajo generalni direktor, direktor TV Slovenija, direktor Radia Slovenija, direktor Centra
novih tehnologij, finančni direktor in kadrovski direktor. Direktorje si izbere generalni direktor po lastni presoji,
ustrezati pa morajo formalnim pogojem za imenovanje. Mandat članov uprave je vezan na mandat generalnega
direktorja. Generalni direktor je odgovoren za delo uprave. Poslovanje in odločanje v upravi določi generalni
direktor po lastni presoji.
Odgovornost uprave za poslovanje se presoja po smiselno enakih pravilih kot za člane uprave delniške družbe po
ZGD-1.

Strokovni (doslej programski) svet
»Programski svet se preimenuje v strokovni svet in postane popolnoma depolitiziran, na novo se mu določi
njegova strokovna vloga, število članov se zmanjša.«
28

Glej tudi: Izhodišča za osnutek medijske strategije (maj 2016). Ljubljana: Strokovna komisija za pomoč pri pripravi nacionalne medijske
strategije, str. 52-55.
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Kot navedeno že v uvodu, je ena glavnih nalog te strategije popolna depolitizacija sedanjega programskega sveta in
nova določitev njegovih pristojnosti. Prav zaradi pristojnosti se programski svet preimenuje v strokovni svet, da se
tudi že iz samega imena da razbrati, da se strokovni svet ne sme ukvarjati s konkretnim programom.
»Tudi oba Aktiva novinarjev, televizije in radia, pogosto opozarjata na nedopustno poseganje programskega sveta v
programsko politiko. Aktiv novinarjev Informativnega programa TV SLO, uredništvo slovenskega programa Koper,
upravni odbor Društva novinarjev Slovenije in IO Aktiva novinarjev radia Slovenija so aprila 2016 podpisali Odprto
pismo članom programskega sveta RTV Slovenija. V njem so opozorili, da programski svet z obravnavami konkretnih
29

oddaj, prispevkov in novinarjev grobo posega v novinarsko in uredniško avtonomijo. «
Pristojnosti strokovnega sveta so izdelava strategije programskih vsebin v okviru vsebin, določenih z javno službo
RTV Slovenija, nadzor nad uresničevanjem programske strategije in delovanja RTV Slovenija, nadzor nad
uresničevanjem vsebin, ki so v obsegu javne službe, in predlogi za izboljšanje programskega dela v smislu
izpolnjevanja ali izboljšanja javne službe.
Razprava in odločitve strokovnega sveta na noben način ne smejo vključevati konkretnih prispevkov, ocene
novinarskega dela ali programskih vsebin. Prav tako mu nikakor ni dovoljeno razpravljati o uravnoteženosti,
pluralnosti, profesionalnosti novinarskega dela in o drugih vsebinskih elementih programov RTV Slovenija.
Strokovni svet se zmanjša na največ 15 uglednih strokovnjakov na področju medijev, izobraževanja, kulture,
umetnosti, znanosti ali varstva človekovih pravic. Člane predlagajo civilna družba, reprezentativna novinarska
organizacija, manjšine, uporabniki s posebnimi potrebami. Predsednik strokovnega sveta mora biti medijski ali
pravni strokovnjak, z izkazanimi vodstvenimi delovnimi izkušnjami, strokovni svetniki pa lahko imenujejo eno osebo
izmed sebe ali pa osebo, ki ni član sveta.

Nadzorni svet
»Nadzorni svet pridobi večje pristojnosti, vključno z odstavitvijo generalnega direktorja po objektivnih merilih,
sestavljajo ga finančni, pravni in medijski strokovnjaki, ki jih predlagajo pristojna ministrstva (MF, MGRT, MK),
strokovnjak s področja medijske pismenosti, ki ga predlaga MIZŠ, ter predstavnik zaposlenih.«
Nadzorni svet sestavljajo predstavniki ustanovitelja, torej Republike Slovenije, katere naloge izvršuje Vlada
Republike Slovenije. S tem se izvršuje pravica ustanovitelja in sofinancerja do nadzora javnega zavoda.
Nadzorni svet ima pet članov, od teh je en predstavnik zaposlenih, ki je vezni člen med razmerami v javnem zavodu
in nadzornim svetom. Pristojna ministrstva predlagajo svoje člane po naslednjih merilih:

29

-

ministrstvo, pristojno za finance, predlaga uglednega finančnega strokovnjaka;

-

ministrstvo, pristojno za gospodarstvo, predlaga uglednega gospodarstvenika;

-

ministrstvo, pristojno za medije, predlaga uglednega medijskega strokovnjaka;

-

ministrstvo, pristojno za izobraževanje, predlaga strokovnjaka s področja medijskega opismenjevanja.

25. apr. 2016. <http://novinar.com/9378> (dostop 5. maj 2016) – citat iz Izhodišč za osnutek medijske strategije.
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Predloge za člane nadzornega sveta na predlog pristojnega ministrstva potrdi Vlada Republike Slovenije. Mandat
članov nadzornega sveta (razen predstavnika zaposlenih) je vezan na mandat vlade. Predstavnika zaposlenih izvolijo
zaposleni in pogodbeni sodelavci na RTV Slovenija.
Nadzorni svet ima poleg pristojnosti predlaganja generalnega direktorja pristojnost do pregleda vse dokumentacije
RTV Slovenija in lahko ob ugotovljenih nepravilnostih ali nezakonitostih generalnega direktorja ali članov uprave
razreši generalnega direktorja (s tem pa posledično celotno upravo). Enako velja, če uprava na zahtevo nadzornega
sveta temu ne posreduje zahtevanih dokumentov ali odgovorov. Nadzorni svet nadzira zakonitost poslovanje
uprave, smotrnost porabe javnih sredstev in njeno učinkovitost glede na zastavljene cilje RTV Slovenija. Zastavljeni
cilji so del pogodbe o zaposlitvi generalnega direktorja in članov uprave.
Finančni strokovnjak in gospodarstvenik morata imeti dokazljive izkušnje z nadziranjem gospodarskih družb.

Odgovorni uredniki
Enako kot direktorje, generalni direktor imenuje tudi odgovorne urednike, pri čemer je za imenovanje obvezno
soglasje novinarskega kolektiva v posamezni NOE. Enako, kot za upravo, tudi za odgovorne urednike velja, da jim
mandat poteče z iztekom mandata generalnega direktorja.
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Perspektiva uporabnika
Najvišja kvaliteta prejetih celovitih informacij
»Novinarji RTV Slovenija določijo, uveljavijo ter striktno izvršujejo in spoštujejo najvišje etične, profesionalne in
obrtne standarde, ki ne smejo biti nižji od standardov demokratičnih reprezentativnih organizacij v RS in EU.«
RTV Slovenija mora kot največji izdajatelj medijev v RS in hkrati kot največji zaposlovalec novinarjev zagotavljati
najvišje standarde novinarskega dela in biti vzgled novinarjem drugih medijskih hiš. Novinarski aktiv na RTV
Slovenija mora uveljaviti ustrezne mehanizme samoregulacije in popravljanja napak oziroma sankcioniranja kršitev
profesionalnih in etičnih standardov. Ti morajo biti del pogodbe o zaposlitvi, pri čemer mora biti hujša ali groba
kršitev novinarskih (etičnih) standardov opredeljena kot kršitev delovnih obveznosti (disciplinska kršitev). Novinar,
ki je bil obsojen na NČR oz. je v preteklosti večkrat, huje ali grobo kršil novinarske (etične) standarde, ne bi smel biti
zaposlen na RTV Slovenija, oziroma ne bi smel sodelovati pri pripravi programskih vsebin.

Logična razporeditev programskih vsebin in konstantnost
»TV in RS programi se strukturirajo glede na obseg in definicijo javne službe in se – posledično – financirajo
glede na razmejitev javne službe od komercialnih vsebin.«
RTV Slovenija mora postati najsodobnejša medijska hiša, ki sledi tehnološkemu razvoju na področju priprave in
razširjanja programov. Programi in storitve RTV Slovenija morajo omogočati širok nabor vsebin, ki zagotavljajo
temeljno poslanstvo RTV Slovenija, ki je v zagotavljanju demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb prebivalcev RS.
RTV Slovenija zato poleg »splošnih« programov pripravlja in oddaja tudi posebne tematske programe, s katerimi se
približa potrebam in željam večjega kroga gledalcev in poslušalcev.

Informacija takoj na vseh kanalih
»RTV mora ažurno vključevati in povezovati različne platforme informiranja javnosti, vključno z vsebinami na
zahtevo.«
RTV Slovenija je en izdajatelj več medijev in mora kot tak tudi enotno nastopa v odnosu do javnosti. Zato je dolžna
skrbeti za ažurno in tekoče obveščanje prebivalstva na vseh platformah istočasno in v enaki meri ter pod isto
30

blagovno znamko (posledično se denimo spremeni »MMC« v »RTV« ), ne glede na to, kateri od medijev določeno
informacijo dobi.

Enakopravnosti in celovitost pokrivanja dogodkov v RS
»RTV zagotavlja enakomerno in celovito informiranje in pokritost vseh lokalnih območij v RS in na območjih,
kjer živijo slovenske manjšine.«
Ena najpogostejših kritik na račun RTV na javnih razpravah po statističnih regijah

31

je bila, da so lokalna območja

izredno slabo pokrita z dopisniki RTV Slovenija oziroma, da – kot so se plastično izrazili prebivalci posameznih

30
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Kot kaže raziskava družbe Valicon, je MMC med uporabniki neprepoznan in posledično vnaša zmedo med njimi.
Glej tudi: Povzetki javnih razprav o medijski strategiji (april 2016).
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lokalnih območij – novica iz njihovih krajev pride na nacionalni nivo samo, »če kakšen športnih iz teh krajev zmaga
ali pa koga umorijo.« Po drugi strani pa je v trenutnem sistemu enostavno nemogoče, da bi RTV lahko vsakodnevno
poročal prav iz vseh krajev Slovenije, saj za to ni dovolj programskih kapacitet.
Zato je javni interes na področju vsebinskega dela RTV Slovenija in znotraj definicije javne službe (v delu
informativnih vsebin) enakopravno in celovito pokrivanje vseh lokalnih območij v Republiki Sloveniji, kakor tudi
območij, kjer živijo slovenske manjšine (v to je obvezno treba vključiti tudi informacije o Slovencih, ki živijo v ZDA,
Argentini, Avstraliji …).
Za dosego tega cilja se RTV Slovenija sama odloča, ali bo za neko področje imenovala dopisnika ali pa bo (proti
plačilu) sodelovala z lokalnimi oz. regionalnimi mediji. Ti pa morajo na drugi strani zagotavljati povsem enake
(obrtne, profesionalne in etične) standarde, kot jih mora zasledovati RTV Slovenija.
Takšna zahteva seveda ne pomeni, da bodo na dnevni ravni pokrite prav vse slovenske občine, kar je seveda
neizvedljivo glede na programski čas RTV Slovenija. Mora pa – tudi zaradi novih zmogljivosti RTV Slovenija, ki jih
prinaša ta strategija – RTV Slovenija močno oz. občutno povečati delež vsebin iz navedenih območij.
32

Nespoštovanje te zahteve Republike Slovenije, kot ustanoviteljice javnega zavoda, je razlog za razrešitev uprave .
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Glej tudi: Izhodišča za osnutek medijske strategije (maj 2016). Ljubljana: Strokovna komisija za pomoč pri pripravi nacionalne medijske
strategije, str. 56-59.
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Finančna perspektiva
RTV prispevek
»Obstoj RTV prispevka je vezan na posest naprave, ob domnevi, da ima vsak prebivalec RS v svojem
gospodinjstvu vsaj eno elektronsko napravo.«
Trenutni RTV prispevek že dalj časa ne sledi več novim tehnologijam in sledi domnevi, da ima naročnik TV ali RA
sprejemnik, če ima električni priključek. Takšen način financiranja RTV prispevka ne pokrije sodobnih tehnologij, kot
je informiranje javnosti preko spletnega portala rtvslo.si. Ob upoštevanju navedenega ter ob dejstvu, da po
podatkih iz letnega poročila RTV Slovenija za leto 2015, RTV prispevek v Republiki Sloveniji plačuje več kot 600.000
zavezancev, po številu ogledov spletnih strani pa se je spletno mesto rtvslo.si v zadnjem četrtletju utrdilo na
drugem mestu med novičarskimi portali, po številu obiskovalcev pa ostaja na tretjem mestu, je bilo treba najti
način, ki bo RTV zagotavljal tudi financiranje novih medijev, obenem pa z vidika uporabnika upošteval tudi njegovo
materialno stanje. V samem postopku izdelave strategije so se pojavljale različne oblike financiranja (praksa drugih
držav), in sicer v obliki namenskega davka, dajatve ipd., Ministrstvo za kulturo pa je na podlagi vseh zbranih dejstev
ocenilo, da je najprimernejše financiranje RTV Slovenija ohranitev RTV prispevka kot načina sofinanciranja RTV
Slovenija, ob razširitvi nabora zavezancev za plačilo na krog vseh tistih, ki uporabljajo vsaj eno elektronsko napravo,
ki ima možnost dostopa do interneta, radio ali televizijo. Podobno kot doslej gre za izpodbojno pravno domnevo
(praesumptio iuris tantum), ki jo lahko vsak zavezanec tudi ovrže, če dokaže (obrnjeno dokazno breme), da v
gospodinjstvu takšne naprave ni. Obrnjeno dokazno breme je potrebno zaradi številnih kršitev pravice do
neplačevanja prispevka, ki jih RTV de facto ni mogla nadzirati, saj nima pravice do vstopa v stanovanje. Ker se
posledično občutno razširi krog zavezancev, Ministrstvo za kulturo ugotavlja, da se bo posledično znižala tudi višina
RTV prispevka. To pa posledično pomeni, da bodo lahko socialno šibka gospodinjstva uveljavljala znižanje ali
33

celotno odpravo dolžnosti plačevanja .

Transparentnost poslovanja
»RTV mora zagotoviti in striktno izvrševati pravila izvajanja finančnih programov ter obenem redno izvajati
nadzor, z namenom zagotavljanja transparentnosti poslovanja.«
Poslovanje RTV Slovenija mora biti transparentno. Za uresničevanje tega načela mora RTV Slovenija javno objavljati
vse finančne podatke, razen tistih, ki so poslovna skrivnost po objektivnem kriteriju po ZGD-1, pa še te zgolj v delu
podatkov, katerih razkritje bi pomenilo izgube pogajalske moči na trgu. O obstoju poslovne skrivnosti bo odločal
nadzorni svet.
Vsekakor pa bo RTV Slovenija morala vnaprej objaviti vse tarife za storitve, ki jih plačuje, prepovedan bo način
plačevanja po dvojnih (deloma tajnih) tarifah. S tem se zagotavlja tudi pravično plačilo za vse avtorje, katerih dela
RTV Slovenija odkupi, predvaja ali drugače uporabi.
Načelo transparentnost velja v celoti in brez izjem tudi za posredovanje vseh zahtevanih dokumentov, ki jih uprava
pošlje nadzornemu svetu. Kršitev ali prikrivanje podatkov samodejno pomeni razrešitev uprave RTV Slovenija.
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Glej tudi: Izhodišča za osnutek medijske strategije (maj 2016). Ljubljana: Strokovna komisija za pomoč pri pripravi nacionalne medijske
strategije, str. 59.
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Dolgoročno načrtovanje
»RTV Slovenija mora dolgoročno načrtovati strukturo financiranja javne službe, ob predhodni preverbi javne
službe.«
Na podlagi zakonsko določenega obsega javne službe se določi predvideni obseg programsko materialnih stroškov
ter stroškov dela, primerljivih z obsegom drugih javnih servisov v EU. Zaradi obvladovanja stroškov se za daljše
obdobje, vezano na strateške dokumente RTV Slovenije, opredeli deleže administrativnih stroškov in stroškov
splošnih služb, deleže programskih stroškov namenjenih programov s področij informiranja, kulture, izobraževanja
in znanosti ter v športa in vrhunskih razvedrilnih oddaj, ob upoštevanju razmejitve javnih sredstev in sredstev iz
tržne dejavnosti.
Pri tem je potrebno upoštevati dosledno razmejitev sodil prihodkov in odhodkov za javno službo in tržno
dejavnosti, upoštevanje stroškov, potrebnih za zakonsko izvajanje javne službe ter konkurenčne prednosti RTV
Slovenija pri ustvarjanju in distribuciji kvalitetnih in vrhunskih avdiovizualnih del in vsebin.
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Perspektiva rasti znanja in razvoja
Visok profesionalni vstopni prag za novinarje
»Vsi novinarji in nastopajoči, ki so ali bodo zaposleni na RTV Slovenija, morajo pred začetkom dela pridobiti
certifikat radijskega govorca, ki ga izvaja RTV Slovenija.«
Ministrstvo za kulturo meni, da je šola govora na Radiu Slovenija nedvomno ena najboljših, če ne celo najboljša
tovrstna šola oz. izobraževanje v Republiki Sloveniji. Zato je za obstoj in razvoj slovenskega jezika izjemnega
pomena. Še pomembneje je, kar je nedvomno v javnem interesu RTV Slovenija, da slovenski jezik ne le ohranja, pač
pa ga tudi na najvišji ravni uveljavlja v svojih programskih vsebinah.
Takšen pogoj bo veljal za vse novinarje in druge nastopajoče ex nunc, torej za vse, ki bodo začeli delati na RTV
Slovenija. S tem se uveljavi načelo prepovedi retroaktivnosti in zavaruje pravni položaj zaposlenih (pravna varnost),
ki so pravico do dela na RTV že pridobili.

Konstantno izobraževanje
Novinarji
»RTV mora vsakega novinarja RTV Slovenija vsaj enkrat letno napotiti na usposabljanje s področja človekovih
pravic, prava, ekonomije in novinarskih obrtnih znanj.«
Javne razprave, ki jih je Ministrstvo za kulturo z namenom ugotoviti javni interes na področju medijev, kakor tudi
priporočila strokovni komisije in raziskava o pogledu uporabnikov na medije, razkrivajo, da je uporabnikom
pomembna profesionalnost novinarjev, ne želijo pa si – vsaj ne na RTV Slovenija – senzacionalističnega poročanja.
Po drugi strani o RTV Slovenija menijo, da so njeni mediji sicer dobri, obenem pa dolgočasni.
Z namenom doseganja višje profesionalnosti novinarjev, po drugi strani pa izboljšanje njihovih obrtnih znanj, je
takšno obveznost za RTV Slovenija v strategiji in – posledično v zakonu – nujno predpisati.

Odgovorni uredniki
»RTV Slovenija mora vse odgovorne urednike RTV Slovenija vsaj enkrat letno napotiti na izobraževanje v tujino,
in sicer v priznane medijske hiše.«
V skladu z navedenim v prejšnjem poglavju je nedvomno moč ugotoviti, da so prav uredniki tisti, ki na koncu
odločijo, ali je nek prispevek v skladu z najvišjimi standardi ali ne. Posledično morajo imeti dovolj znanja, da to
lahko (navadno v zelo kratkem času) presodijo in se odločijo. Izkušnje iz Slovenije v skladu z ugotovitvami celotnega
postopka sprejemanja medijske strategije, očitno niso dovolj, zato je treba obveznost izobraževanja v tujini
dodatno predpisati z zakonom. Le tako lahko namreč Republika Slovenija, kot ustanoviteljica RTV Slovenija
zasleduje, javni interes, ki v tej točki ni zgolj objektivnost, nepristranskost in verodostojnost podanih informacij, pač
pa tudi »obrtni« del podajanja informacije, ki mora biti privlačna in hkrati ne-senzacionalistična. Ker po oceni
Ministrstva za kulturo takšnega standarda v Republiki Sloveniji (vsaj denimo na področju sodobnih režiserskih
prijemov) primanjkuje, je odločitev za obvezna izobraževanja v tujini za RTV Slovenija, ki mora izpolnjevati najvišje
standarde, nujno potrebna.

30

Prilagajanje novim tehnologijam in zahtevam uporabnikov
»RTV Slovenija mora vseskozi slediti razvoju novih tehnologij na medijskem področju ter te v primeru, da
postanejo mednarodno priznani standard, ažurno vključevati v svoje storitve.«
V dobi izjemnega razvoja tehnologije je RTV Slovenija obvezana slediti tem tehnologijam in se nanje ažurno
odzivati. Medijski svet se namreč izjemno hitro spreminja tudi na področju infrastrukture in ne-sledenje temu
razvoju lahko v zelo kratkem času pripelje do propada posameznega medija. Zato mora RTV Slovenija kot javni
interes na področju razvoja novih medijev ažurno slediti spremembam in tehnične standarde, ki se uveljavijo na
področju njenega dela, ažurno vključevati v svojo infrastrukturo. Koriščenje javne infrastrukture pa mora pod
enakimi pogoji nadalje omogočiti vsem udeležencem na trgu.
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RAZISKAVA ODNOSA DO MEDIJEV POVZETEK
Uporaba medijev
Televizija Slovenija, “Google” (kar pomeni brskanje po spletu) ter slovenske komercialne TV
postaje so najpogosteje uporabljani mediji, ki jih dnevno uporablja tri četrtine anketirancev, hkrati
pa je tudi povprečna samoocena dolžine časa dnevne uporabe med najdaljšimi. Sledijo slovenski
nacionalni in lokalni časopisi in revije ter slovenske lokalne in komercialne radijske postaje, vsi z več
kot 60% dnevnih uporabnikov. Natanko 60% beležita »Facebook in/ali Twitter«, kar podobno kot v
primeru »Google« lahko tolmačimo kot uporabo družbenih omrežij.
Med vsemi naštetimi skupinami medijev v raziskavi (17) je pet takšnih, pri katerih so anketiranci
ocenili, da jih zdaj uporabljajo pogosteje kot pred petimi leti, najbolj izrazito to velja za brskanje
po spletu in uporabo družbenih omrežij (skoraj polovica dnevnih uporabnikov poroča o naraščanju
uporabe in le petina o upadanju), podobno, le malo manj izrazito, to velja za t.i. interesne spletne
strani (za razliko od novičarskih), ter uporabo kanala YouTube in podobnih. Pozitivno razliko med
odgovoroma »več« in »manj« a ne tako izrazito kot pri prej navedenih beležijo še tuje TV postaje. Na
drugi strani je razlika negativna pri tako rekoč vseh tradicionalnih medijih, torej pri televiziji, radiu
in tiskanih medijih, še najbolj pri Televiziji Slovenija, slovenskih dnevnih časopisih in drugih
slovenskih tiskanih medijih.

Mediji kot vir informacij
Med 18 različnimi temami in področji, ki anketirance zanimajo na dnevni ravni so najbolj pogosto
navedene dogajanje v Sloveniji, informacije iz lokalnega okolja in doganje v svetu, sledijo
informacije o delu, študiju in prostem času, ter servisne informacije in šport. Najpogosteje navajana
vira informacij sta Televizija Slovenija ter brskanje po spletu (»Google«), sledijo družbena omrežja
(»Facebook in/ali Twitter), slovenski dnevni časopisi in slovenske komercialne TV postaje.
Dve petini anketirancev meni, da so »mediji v Sloveniji danes« vplivni, vrednotijo pa jih bolj
negativno kot pozitivno. Glavni očitki, s katerimi se strinja več kot dve petini vprašanih (ne strinja pa
le ena desetina) so, da so enolični, zavajajoči, politično opredeljeni ter enostranski. Podobno
negativno ocenjujejo novinarsko poročanje – najbolj jim očitajo napihovanje in izpostavljanje
negativnih tem, pa tudi manipuliranje in to, da niso dovolj poglobljeni.

RTV Slovenija
RTV Slovenija po mnenju ene četrtine anketirancev ustrezno zadovoljuje javni interes, dodatni dve
petini pa menita, da sicer ga, a ne dovolj dobro. Pri tem je mnenje precej polarizirano – pozitivno ga
sprejemajo predvsem starejši od 45 let, upokojenci, šolajoči, in tisti s podpovprečno izobrazbo, bolj
negativno pa mlajši od 45 let (z izjemo šolajočih), ter tisti z nekoliko nadpovprečno izobrazbo.
Največji očitek zavodu RTV je politično kadrovanje, priznavajo pa ji skrb za slovenski jezik in
uporabnost informacij. Splošno mnenje je, da je RTV informativna in resna, več kot ne se jih strinja
tudi, da je poučna, profesionalna, zanesljiva in verodostojna. Splošna podoba v javnosti je sicer, da
je RTV Slovenija »za starejše«. Več kot petina jih meni, da je zastarela, dolgočasna in pristranska, a
tu so mnenja že precej deljena, saj jih visok (dasiravno ne tolikšen) odstotek meni nasprotno.
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NELEKTORIRANO

POVZETKI JAVNIH RAZPRAV O MEDIJSKI STRATEGIJI
April 2016
Javni interes v medijih
Koper, 8. 12. 2015
Udeleženci javne razprave so nanizali naslednje ugotovitve:
-

lokalni in regionalni radii bi potrebovali sistemski vir financiranja (npr. koncesije);
vsebine bi se morale prelivati iz lokalnega na nacionalni nivo;
možnost programskih mrež bi morala biti dovoljena za lokalne in regionalne medije;
konkurenca nima toliko omejitev kot PPP;

-

zavzemati se je treba za profesionalni program;
upoštevati in integrirati je treba nove platforme;
posebej pri mladih je treba iskati nove modele, na primer programske vsebine na zahtevo; mladi
skoraj ne poslušajo več klasičnega radia, pač pa si glasbo in video vsebino enostavno ogledajo na
spletu (npr. YouTube);

-

informacije so najpomembnejše za ljudi, ki živijo na območju, ki ga informacija zadeva;
del prispevka RTV bi moral biti namenjen lokalnim in regionalnim medijem;
informativni in dokumentarni program bi moral biti sofinanciran;

-

občinski mediji niso mediji;
kvote slovenskih AV del so priporočljive, saj se s tem zagotavlja kulturna identiteta v medijih;
trenutni medijski razpisi niso dobri, poleg tega moraš pri večjih projektih najeti kredit, ki ga odplačaš
šele, ko je razpis zaključen;

-

vedno večja težava je, kako obdržati občinstvo, še posebej mlade;
današnji medij za najstnike je YouTube;
lahko pride do situacije, da bodo tuji mediji delali za naše tržišče – glede na razmere na trgu, je kaj
takšnega s prisilo težko preprečiti, zato je predvsem pomembno ugotoviti, kaj zanima mladino;

-

civilne družbe v medijih je malo;
mediji bi morali biti več na terenu, pri ljudeh;
vprašati se moramo, kako spodbuditi novinarje, da gre med ljudi na teren;

-

poslušalci postajajo informirani poslušalci;
v medijih mora biti pomembna kvaliteta, kredibilnost, kvalitetno mentorstvo;
občine postajajo lastniki medijev – težava;
novinarji so delavci v javnem interesu;

-

visoko kvalitetni novinarski kadri bi morali biti redno zaposleni;
v Sloveniji ni več kadra;
vstopni kader (na trg) je slab, brez izobraževanja takšen ostane ali postane celo slabši;

-

mediji morajo razmišljati, kako dovoliti vključenost občinstva v medije;

-

pomembna sta kvaliteta vsebine in vzgoja občinstva;
mediji so kadrovsko podhranjeni.

1

Položaj in vloga medijev danes. Kako mediji zagotavljajo javni interes?
Nova Gorica, 15. 1. 2016
Udeleženci javne razprave so nanizali naslednje ugotovitve:
























Mediji morajo objavljati objektivne informacije oziroma poročati o vseh temah in dogodkih, brez
cenzure.
RTV Slovenija neupravičeno tekmuje z zasebnimi televizijami in predvaja vedno več banalnih in
cenenih vsebin.
Kulturne vsebine v nacionalnih javnih medijih so neutemeljeno odrinjene na kasnejši, nočni čas.
Strokovna ocena o kulturnih dogodkih in kulturna kritika bi morali biti del javnega interesa na področju
medijev.
Na RTV Slovenija se zanemarjajo lokalne vsebine; na področju kulture se pokrivajo le dogodki iz
Ljubljane.
V zasebnih medijih je težko govoriti o javnem interesu, ker igra odločilno vlogo zasebni kapital.
Ljudje si želijo kvalitetnih lokalnih vsebin oz. lokalnih informacij. Te vsebine pa v lokalnih območjih, kot
je goriška, niso v zadostni meri zagotovljene.
V novi medijski zakonodaji je treba omogočiti razvoj medijev na lokalnem področju in tudi financirati
nastanek novih medijev.
Javni mediji ne bi smeli slediti logiki komercialnih medijev, ampak le javnemu interesu.
Prihodnost v lokalnih območjih bi lahko predstavljale medijske zadruge in kooperative.
Občinski mediji ne morejo biti mediji po ZMed in tudi ne sledijo interesom lokalnih območjih po
objektivni obveščenosti.
Če hočemo krepiti obmejni goriški prostor, ga je treba podpirati tako na kulturnem kot gospodarskem
področju. Italijanski, tržaški mediji dosti bolje pokrivajo dogodke na obeh strani meje kot slovenski.
Ker ima RTV Slovenija omejen prostor v svojih programih, je treba finančno podpirati lokalne medije,
da zagotavljajo vsebine v javnem interesu.
Javni interes bi moral biti financiran v 100 %, ne pa samo v do 50 % deležu, kot velja sedaj.
Programom posebnega pomena so naložene prevelike programske obveznosti.
Namesto sofinanciranja programskih vsebin bi morali razmišljati o sofinanciranju novinarskega dela iz
javnih sredstev.
Na področju lokalnih in regionalnih radijskih in televizijskih programov je javni interes le lokalni
informativni program.
Država mora z državnimi pomočmi intervenirati na tistih področjih, kjer ni trga, npr. pri kulturnih
vsebinah. Nima smisla, da se z državnimi subvencijami zagotavlja še dodatna fragmentacija medijev
oz. vrtičkarstvo, to je po načelu medij v vsako vas.
Z subvencijami za medije se naj financirajo le vsebine, ki jih trg ne more zagotavljati.
Tudi bralci in uporabniki medijev morajo prevzeti odgovornost za to, da nek medij zagotavlja določeno
nišno vsebino, npr. z donacijami, s plačili ipd.
Naj se znotraj RTV prispevka ali dohodnine uvede sistem, ki bo omogočal, da lahko zavezanec
določen odstotek zneska po lastni presoji nameni posameznemu mediju.
Naj se preučijo tuji sistemi in modeli financiranja javnih medijev in tako najdejo ustrezne rešitve.
Medijska pismenost je ključnega pomena in jo je treba začeti sistemsko reševati v sodelovanju z
MIZŠ.
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Novinarska oz. uredniška avtonomija proti interesom izdajateljev medijev in javni interes
Kranj, 19. 1. 2016
Udeleženci javne razprave so nanizali naslednje ugotovitve:



























Na področju programov posebnega pomena ni posebnih težav pri izvrševanju novinarske avtonomije
in ni tolikšnih pritiskov na uredništva, ker gre za majhne medije.
Veliko medijev propada, ker se krčijo oglaševalska sredstva, zato bi morala država tukaj priskočiti na
pomoč.
Na novinarsko avtonomijo vpliva tudi to, da so novinarji prestrašeni, saj se bojijo za svojo eksistenco.
Problem je tudi pri bralnih navadah državljanov, ki sicer preberejo kakšno tedensko novico, v resne,
zahtevnejše teme pa se ne poglabljajo.
V gospodarski krizi so največ izgubili tiskani mediji. Ljudje ne berejo več tiskanih medijev niti jih ne
dojemajo več kot kvaliteten in relevanten vir informacij.
Bralne navade na področju medijev je treba spodbujati že pri otrocih, tako kot to velja pri knjigah.
Mediji se ne zavedajo, da bodo izgubili celo generacijo ljudi, ki ne bere več časopisov niti ni več
pripravljena plačati za informacijo.
Mediji so edini, ki omogočajo t. i. »aktivno državljanstvo«. Brez kvalitetnih novinarjev ni nadzora nad
državo. Zato je treba zagotoviti financiranje novinarskega dela in redne plače.
Za krizo medijev so v večji meri krivi mediji sami.
Novinarsko delo je treba ustrezno plačati in tako razbremenit pritiske na novinarsko avtonomijo.
Treba je začeti na novo razvijati navade ljudi, da bodo pripravljeni plačati za to, da nekaj dobijo.
Naj se za reševanje medijev oblikuje neki prispevek po vzoru RTV prispevka.
Naj se novinarjem omogočijo enake pravice kot jih imajo samozaposleni v kulturi.
Naj se v zakonu uredijo lokalni oz. občinski mediji in spletni mediji.
Bralne navade in medijska pismenost so pomembna vprašanja. Pozornost je treba posvečati zlasti
kulturi oz. navadi branja daljših in poglobljenih tekstov.
Ljudi je treba ozaveščati o kulturi plačevanja spletnih vsebin.
Novinarji se ne izpostavljajo več v tolikšni meri tudi zato, ker jih je vedno manj (novinarski kolektivi se
krčijo) in so zato posledično preobremenjeni z delom. Zato se ne morejo v zadostni meri poglobiti v
določene teme.
Pri občinskih medijih ne moremo govoriti o čisti novinarki avtonomiji, seveda prihaja do vplivov
županov in drugih funkcionarjev na vsebine.
Velika podjetja ne oglašujejo več v majhnih lokalnih medijih.
Lokalni mediji imajo pomembno vlogo pri usposabljanju novinarjev in tehnikov in to bi moralo biti
pripoznano kot javni interes. Lokalni mediji so valilnica kadrov.
Ker se lokalni mediji soočajo s pomanjkanjem sredstev, so se prisiljeni specializirati, npr. tudi tako, da
izvajajo proslave.
Dejstvo je, da lokalna politika vpliva na lokalne medije. Vprašanje je le, koliko se jim je medij
pripravljen pustiti. Če se zameriš lokalni politiki, pa tvegaš, da izgubiš oglaševalska sredstva občinskih
podjetij. Veliko lokalnih medijev je bilo zato prisiljeno zapreti »štacuno«.
Nujno bi bilo treba uvesti novinarske licence, saj ne more biti že kar vsak novinar. Licenca bi prinesla
večjo kakovost ter odgovornost in etičnost dela.
Lokalni mediji se srečujejo s problemom, da so le odskočna deska za novinarje. Ko jih lokalni mediji
usposobijo, gredo drugam, na nacionalne medije. Fakultete bi zato morale naučiti svoje študente, da
je novinarsko delo tudi v manjših medijih enako spoštovano in odgovorno.
Pravica do obveščenosti ne bi smela biti odvisna od tega, kje nekdo živi. Dostop do informacij bi moral
biti povsod enak.
V Sloveniji obstaja neka »fama«, da so vsa občinska glasila le politična trobila županov, kar pa ni res.
Uvesti bi bilo treba sistem, da lahko davkoplačevalci 0,5 % svoje dohodnine namenijo lokalnim
medijem, ki so v javnem interesu.
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Socialna ekonomija, torej medijske zadruge in kooperative, bi lahko predstavljale rešitev za trenutne
težave na medijskem področju. Treba pa je sistemsko urediti predpise, da bo ustanovitev medijske
zadruge pomenilo konkurenčno prednost.
Internetni ponudniki bi morali plačevati medijem, saj ustvarjajo dobičke tudi zaradi brezplačnega
koriščenja medijskih vsebin.
V medijski zakonodaji je treba odpraviti nepotrebne administrativne ovire in regulirati le nujna
področja.
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Profesionalna merila novinarskega dela, odgovornost novinarjev in samoregulacija
Slovenj Gradec, 29. 1. 2016
Udeleženci so nanizali naslednje ugotovitve oz. predloge:
-

-

-

-

za vedno slabšo profesionalnost novinarskega dela je v prvi vrsti kriv slab delovni in socialni položaj
novinarjev;
kadrovski cunamiji v medijih zelo slabo vplivajo na novinarsko avtonomijo;
ni problem v tem, da bi si novinarji želeli biti neprofesionalni in neverodostojni, ampak je problem v
tem, da so prisiljeni, da delajo površno, hitro, brez preverbe informacije in virov;
tudi sami uporabniki medijev pričakujejo, da bodo mediji razgaljali osebne zgodbe, da bodo
»mrhovinarji«;
problemi v novinarstvu glede etičnosti in profesionalnosti so se začeli, ko sta začela med sabo
tekmovati RTV Slovenija in POP TV;
velik problem je, daje največ kršitev kodeksa s strani mladih novinarjev;
novinarji v lokalnih medijih popolnoma spoštujejo kodeks in so pri svojem delu profesionalni in
odgovorni;
zakonodajalec bi moral določiti neki etični minimum, ki bi moral biti v uredniškem statutu;
k novinarskim kodeksom bi morali biti zavezani tudi lastniki medijev;
kar ni v javnem interesu, ne bi smelo biti objavljeno;
temeljni primer v sodni praksi glede zaščite pravice do zasebnosti in njenega razmerja do svobode
izražanja je primer Karoline Monaške;
NČR dobro opravlja svoje delo in je nujno potrebno v tem prostoru;
mediji v zadnjem času vedno bolj spoznavajo, da ni slabo, če upoštevajo odločitve NČR – časih temu
ni bilo tako;
zelo je dobrodošlo, da NČR vključuje tudi zunanje člane, ki so predstavniki stroke in javnosti, saj to
pozitivno vpliva na kvaliteto razsodb;
spremembe na Delu in Večeru vodijo časopisa v čudno smer, saj so na čelu hiš ljudje, ki nimajo
pojma o medijih; zato se tudi poraja dvom, ali bodo takšni ljudje sploh spoštovali razsodbe NČR;
člani medijskih oziroma tiskovnih svetov so iz treh sfer: lastniki, novinarji, javnost;
medijske oziroma tiskovne svete morajo ustanoviti mediji sami; če je zraven država, potem to ni
samoregulacija, ampak koregulacija;
zunanja sredstva za delovanje medijskih svetov ni najboljša rešitev, saj ko sredstva usahnejo, po
navadi takšni sveti prenehajo delovati;
vloga medijskega sveta bi morala biti zlasti v tem, da bi zagotavljal, da se spoštujejo razsodbe NČR;
najstarejši tiskovni svet, ki je v Nemčiji, je bil sicer ustanovljen s strani novinarjev, vendar na podlagi
pritiska države; enako je bilo v Veliki Britaniji;
v Nemčiji se država vtika v tiskovni svet le tako, da ga delno financira (to je tudi temeljna razlika z
našim NČR);
v Nemčiji se tiskovni svet ne ukvarja z novinarji, ampak z mediji, ki je torej odgovoren za kršitev
kodeksa;
v Nemčiji so člani tiskovnega sveta tudi uredniki – s tem se zagotovi, da se odločitve spoštujejo;
v Skandinavskih državah so za nespoštovanje odločitev novinarskih razsodišč predvideni tudi penali
in denarne kazni;
lokalna območja so medijsko preveč zapostavljena, zato bi morala država v večji meri poskrbeti za
zaščito javnega interesa v medijih na lokalnem področju;
majhni mediji so zelo pomembni za ljudi, ker se lahko le v njih predstavijo zgodbe njihove zgodbe –
zato mora država takšne medije podpirati;
v medijski strategiji je treba najti rešitev za financiranje lokalnih medijev;
brez sredstev medijskega sklada lokalne informacije ne morejo preživeti;
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-

sedanji princip medijskega sklada na MK je zgrešen, ker financira tudi velike medije, ki pa bi morali
znati preživeti tudi brez državne pomoči;
časopisi in drugi mediji, ki so na trgu, se ne bi smeli financirati iz medijskega sklada;
lokalni mediji niso zmožni preživeti brez pomoči države in občin;
občine nimajo virov, da bi financirale lokalne medije;
na lokalnem območju ni več oglaševanja; razloge za to je iskati tudi v dampinških cenah nacionalnih
medijev in nelojalni konkurenci elektronskih in tujih medijev;
RTV Slovenija ne more na lokalnem območju zagotoviti tega, kar lahko lokalni mediji;
pri novi medijski strategiji bi se bilo treba izognit kaznovanju in se bolj usmerit v princip »korenčka« kdor dela dobro, naj bo nagrajen;
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Lastniške strukture v medijih in formalni vidik ustanavljanja medijev, javni interes
Maribor, 2. 2. 2016
Udeleženci so nanizali naslednje ugotovitve oz. predloge:
-

-

-

-

-

mediji v Sloveniji so že pomembno lastniško konsolidirani;
Delo, Večer – čudno, da sploh še živita;
mediji so najmanj regulirano področje gospodarstva;
dosedanje slabosti:
o MK ni izdelalo vsebinskih presoj;
o gospodarska kriza in posledični kaos na trgu sta pripeljala do tega, da so mediji izgubili na
svoji ekonomski vrednosti:
 trend razvoja gre v smeri Mure (nizke cene, damping) – posledično pada kakovost;
 vedno več je političnih medijev;
tuji lastniki se ne odločajo za nakupe na majhnem trgu;
nujno je treba:
o urediti lastništvo, ki mora biti popolnoma transparentno;
o zagotoviti, da ima lastnik minimalni finančni položaj in izkazano strateško delovanje;
o lastnik mora imeti dolgoročno strategijo;
o UVK bi moral presojati vse navedene pogoje;
uveljaviti je treba odgovorno lastništvo, in sicer s stimulacijami in ne z omejevanjem;
občinska glasila so reprezentanca vsakega oblastnika in so v nasprotju s temelji medijev;
vprašanji, ki ostajata, sta kako stimulirati lastništvo in kaj narediti z občinskimi mediji;
težave se pojavljajo s pridobitvijo PPP  če medij presega 50% pokritosti (na multipleksu je to večina
medijev), tega statusa ne dobi;
ne splača se prijavljati na medijski razpis, ker se sofinancira samo plača;
treba je sofinancirati novinarsko delo, ne medijev;
najti je treba druge oblike lastništva, kot so zadruge, kooperative;
lastništvo medijev je javni interes;
mediji so javna služba;
medijska družba lahko ima registrirano samo medijsko dejavnost;
frekvence je treba zamejiti;
strinjanje s financiranjem novinarjev, ne medijev;
pri tiskanih medijih je treba odpraviti navzkrižno lastništvo med elektronskimi in tiskanimi mediji, če
želimo obstanek tiskanih medijev;
javni in komercialni sektor bi moral imeti vsak svoje grozde neodvisnih AV producentov;
status PPP je treba ukiniti;
regionalno vsebino je treba razdeliti na 3 frekvenčna območja (vzhod-sredina-zahod);
koncentracije frekvenčnega prostora so potrebne za preživetje;

-

kulturne oddaje na RTV:
o kako zagotoviti uresničevanje programskih dokumentov v praksi?
o področje kulture se ne pokriva več toliko;

-

tisk naj postane subvencionirana dejavnost
na RTV ima kultura največ sredstev;

-

radio MARŠ je leta 2007 izgubil pogoje in ne more biti več PPP;
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-

trenutno je komercialni radio;
trenutno je skupnostni medij;
potega boj med ustanoviteljem in Radiem Študent LJ;
v Avstriji takšen radio prejme financiranje in podporo;

-

RTV je oddaje od lokalnih medijev dobival, ni jih pa objavljal;
lokalni mediji bi morali biti dopisniki RTV;

-

PPP so nepridobitni;
PPP delajo v javnem interesu;
potrebno je medsebojno sodelovanje z vsebinami na RTV;
Bela Krajina je ogroženo območje;
lastništvo ne vpliva na javni interes;

-

v Sloveniji je problem delovnopravna zakonodaja, zato strateški partnerji medijev ne kupijo;
ugotoviti je treba, kaj država želi od medijev in naj potem na tem tudi vztraja;
davčna politika je težava  večji, ko je davek, večji je upad naročnikov;
večina medijev so podjetja na trgu;
družbena odgovornost občutljivih podjetij:
o pri lastništvu mora biti jasno vsaj, kdo so lastniki, kaj so, v čigavih rokah so …
Večer je edini medij, ki nima več prekarcev;
sofinancirati je treba novinarski poklic, pred tem pa opraviti premislek, kdo naj to počne;
najvažnejše pri medijih je, kaj si želijo »tisti tam zunaj«  na koncu časopis potrebuje tistega, ki mu
da 1,3 evra;
najti je treba način, da se prepreči vertikalno lastništvo in preprečijo zlorabe.

-
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Socialni status novinarjev, javni interes
Murska Sobota, 10. 2. 2016

-

Udeleženci so nanizali naslednje ugotovitve oz. predloge:

-

v preteklosti je bilo avtorsko delo zelo malo obdavčeno, zato se je izplačalo angažirati te vrste
»zaposlitev«; sedaj temu ni več tako, tudi študentsko delo je zelo obdavčeno, poleg tega se delavci
vedno bolj zavedajo pomena socialne varnosti;

-

RTV vzgaja kader, ki pa nato gre drugam, kjer so višje plače;

-

za vstop na RTV se zahteva 1. bolonjska stopnja, za status samostojnega novinarja pa izobrazba ni
pogoj;

-

na RTV ostajajo problem tisti delavci, ki so nezaposljivi – rešitev bi bila, da se jim z neko nacionalno
poklicno kvalifikacijo prizna 1. bolonjska stopnja;

-

sestavni del javnih razpisov bi lahko bilo tudi mentorstvo, s katerim bi se vzgajalo in usposabljalo
novinarje in druge delavce v medijih;

-

socialni status novinarjev bi bil danes boljši, če bi imeli zagotovljen sistemski vir sredstev za
informativni program, zlasti v lokalnih medijih;

-

v lokalnih medijih se novinarji ne upajo več »oglašati«, ker se bojijo za svoje službe ali pogodbe;

-

to, da ima »glasen« novinar probleme z direktorjem ali lastnikom medija, je velik problem v medijih;

-

mladi novinarji ne dobijo priložnosti za službo; ponujajo se le možnosti dela prek s. p., ker je tako
ceneje;

-

država bi morala poskrbeti za mlade novinarje;

-

ne drži popolnoma, da urejen socialni status zagotavlja profesionalno in kvalitetno delo. Upoštevati je
treba tudi učinek t. i. cone udobja, zaradi česar se novinar ne rabi več dokazovat;

-

kakovost novinarskega dela bi lahko izboljšali z licenciranjem, vsaj na RTV in vsaj za odgovorne
urednike; v zakon bi bilo treba zapisati določbo o podelitvi javnega pooblastila neki instituciji, ki bi
podeljevala licence;

-

za negativne posledice, ki izhajajo iz cone udobje, bi moral poskrbeti odgovorni urednik, ki je
odgovoren, da je delo opravljeno kvalitetno in v skladu s strokovnimi standardi;

-

politika in kapital se bosta vedno vtikala v delo medijev;

-

javni medij dobi denar, da dela program, komercialni medij pa dela program, da dobi denar;

-

novinarski ceh ne zna ali noče obsoditi svojih napak;

-

profesionalnost mora biti zagotovljena ne glede na socialni položaj novinarja;

-

vsak novinar, ki ne dela v interesu javnosti, bi se moral avtomatično šteti za koruptivnega;

-

novinarski ceh bi moral sam postaviti neke strokovne temelje, recimo z uvedbo licenciranja;
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-

DNS ni opravil svoje vloge;

-

ko govorimo o kakovosti, je to vprašanje za odgovornega urednika, ki je nosilec novinarske
avtonomije, kar prinese tudi neko odgovornost; odgovorni urednik mora biti steber integritete.

-

novinar mora zelo dobro poznat in razumet neko temo, o kateri poroča, saj gre pri poročanju za
vzorčenje resnice;

-

problem je, da odgovorni uredniki ne vodijo dobro svojih ekip;

-

odgovorni urednik je bil včasih prvi med novinarji, danes pa je vse pogosteje zadnji v upravi, kar pa je
narobe;

-

če novinar dela slabo, ga zaradi določb ZDR praktično ne moreš odpustiti;

-

na javnih razpisih MK ni vedno prepoznana kvaliteta;

-

pomembno je tudi usposabljanje novinarjev za specifična znanja;

-

problem je, da je vedno več študentov novinarstva nepismenih;

-

uvedba licenc bi bila dobrodošla, vendar ne sme biti poudarek (le) na izobrazbi;

-

če novinarja opozoriš na slabo opravljeno delo, te lahko obtoži mobinga;

-

naj se preverijo pogoji za odgovornega urednika že pri vpisu v razvid medijev;

-

problem pri licenciranju bi bil ta, da sta dve novinarski organizaciji – a bi imeli dvoje licenc?

-

zametki licenc so bili narejeni že pred tremi leti pri Medijski zbornici, vendar je zadeva zamrla;

-

pri uvedbi licenciranja bomo dobili »bumerang«, da se želi s tem izločiti nekatere novinarje;

-

spoštovanje novinarskega kodeksa bi moralo biti del pogodbe o zaposlitvi, kot velja na BBC;

-

licenciranje oz. reguliranje novinarskega dela je nujno, saj gre za zelo pomemben poklic, tako kot pri
zdravniku, sodniku…;

-

novinar mora biti tudi razgledan.
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Podeljevanje radijskih in televizijskih frekvenc, oglaševanje in odgovornost operaterjev do vsebine
in kakovosti medijske ponudbe
Velenje, 8. 3. 2016
Udeleženci so nanizali naslednje ugotovitve oz. predloge:
S področja podelitve frekvenc:
-

-

-

frekvence v preteklosti niso bile razdeljene pravično, ne na radijskem ne na televizijskem področju;
radijske frekvence so se podeljevale glede na izpolnjevanje pogojev, ki so bili napisani na papirju,
nobeden pa ni preverjal vsebine radijskih programov;
AKOS ima »predalu« 218 prostih frekvenc, kar je največji delež nepodeljenih frekvenc v Evropi;
frekvence se ne podeljujejo, ker si AKOS in SRDF »podajata žogico«;
»Time sharing« frekvenc je velik problem in je v EU tudi nezakonit;
zadeva s »time sharingom« je absurdna; v letu 2006 je AKOS našel rešitev, 10 let kasneje pa se ob
nespremenjeni zakonodaji ne da storiti nič;
na strani AKOS je premalo dobre volje in interesa, da se reši problem »time sharinga«;
v primeru nastalih težav pri oddajanju, bi moral AKOS takoj podeliti nadomestne frekvence; to je
izvedljivo že po veljavni zakonodaji, vendar pa ni prave volje na strani AKOS, da se to naredi;
poleg »time sharinga« so čudna zgodba tudi radijske mreže; po eni strani je povezovanje nujno,
vendar pa se je treba vprašati, ali se pri tem sploh še izvaja kakšen nadzor oziroma regulacija;
»refarming« frekvenc ni smiseln – to so v Evropi poskušali le na Nizozemskem;
ponovna razdelitev radijskih frekvenc ne bi bila dobra rešitev, saj bi se poseglo v obstoječe pravice;
rešitve pa se lahko iščejo na področju digitalnega oddajanja;
v stare frekvence ni možno poseči, ker bo prišlo do upora;
razpis za digitalno radijsko oddajanje nima smisla, saj ni interesa izdajateljev, prebivalstvo pa tudi
nima ustreznih digitalnih sprejemnikov;
država ni pripravila strategije za prehod na DAB, da bi se okolje lahko pripravilo na to;
PPP se po veljavni zakonodaji ne morejo prijaviti za digitalno oddajanje, ker bi s tem avtomatsko
presegli zakonsko določeno mejo pokritosti; zato PPP tudi ugovarjajo, da se hiti z razpisom za DAB;
radijski multipleks je namenjen le nacionalnim radiem, saj ni razdeljen na več območij, kot recimo pri
televizijah – to je problem; gre za primer uporabe javnega dobra v neekonomske namene;
država ni nikoli sprejela nacionalne strategije na področju razdelitve frekvenc, da bi recimo nastal
nacionalni komercialni radijski program;
pri radijskih frekvencah bi se morali določiti neki strateški cilji; na televizijskem področju pa je stvar že
»zakoličena«;
na področju televizijskega digitalnega oddajanja so določene težave le pri regionalnih programih (ki
imajo lasten multipleks);
v Sloveniji je zelo velik delež oddajanja prek IP TV;
Radio Štajerski val oddaja na geografsko razgibanem območju, kjer ena frekvenca enostavno ne
zadostuje za celotno pokrivanje območja; zato je nerazumljivo, da AKOS ne podeli novih frekvenc;
Na Radiu Univox že 15 let čakajo na nove tri frekvence; nekatera območja so pokrita le s hrvaškimi
radii, prebivalci pa bi radi slišali slovenske;
Radiu Center so zaradi izgubljene tožbe proti italijanskemu radiu zaradi motenja njihovi frekvence
zarubili 150.000 EUR, čeprav niso nič krivi, saj oddajajo na frekvenci, ki jim jo je podelil AKOS;
ob italijanski meji so frekvence praktično ugasnjene, zato jih brez problema koristijo Italijani in s tem
zasedajo slovenski frekvenčni prostor;

S področja oglaševanja:
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-

-

v komercialnih medijih imajo oglaševalci velik vpliv, v lokalnih medijih pa oglaševanja praktično ni več;
v lokalnih medijih se vsebine prilagajajo poslušalcem, ne pa oglaševalcem; teh lokalni mediji niti ne
zanimajo;
v lokalnih medijih se hitro pozna na oglaševanju, že če nekomu »stopiš na žulj«;
lokalni mediji pri oglaševanju ne morejo konkurirati nacionalnim medijem in tujim tematskim
programom;
tuji programi umeščajo slovenske reklame in so opremljeni s slovenskimi podnapisi, oglaševalski
prostor pa tržijo pod ceno – damping;
AVK ni opravil svoje naloge pri pregledu stanja na slovenskem oglaševalskem trgu;

S področja operaterjev:
-

-

slovenski televizijski programi ne dobijo nobenega plačila od operaterjev, še več, za uvrstitev v
njihove sheme oz. programske pakete morajo celo plačevati; po drugi strani pa slovenski operaterji
vključujejo tujim izdajateljev tematskih programov, da jih lahko distribuirajo;
slovenski prostor targetirajo tuji programi, za katere ne velja nobena obveznost zagotavljanja
nacionalnih programskih deležev in tudi drugače ne prispevajo ničesar v slovensko produkcijo – to ni
pravično;

-

če je program podnaslovljen s slovenskimi podnapisi, bi morale zanj veljati določbe slovenske
zakonodaje;

-

področje kabelskih operaterjev bi moralo biti nujno regulirano, saj praktično 90 % gospodinjstev
sprejema TV programe prek kabla; v ZDA je to področje zelo regulirano;
kar kabelski operaterji ne smejo početi v ZDA, lahko prosto počnejo pri nas – to je nedopustno;

-

Drugo:
-

zaskrbljujoče je vedno večje krčenje dopisniških mrež v slovenskih medijih; razpisi MK lahko vsaj
delno pomagajo v tej smeri;

-

lokalni mediji na območju Velenja so močno pripomogli k uveljavljanju strpnosti v družbi, ki je v
njihovem okolju zelo heterogena;

-

sofinanciranje lokalnih medijev je nujno; če bi to obveznost prevzela občina, bi se lahko hitro pojavil
očitek o nesamostojnosti in neodvisnosti medijev;

-

v času ujm in elementarnih nesreč je hitra obveščenost izredno pomembna, in to lahko zagotovijo le
lokalni mediji; zato je lokalne medije treba podpirati;

-

novinarske organizacije že dlje časa opozarjajo, da je medijska zakonodaja zastarela in samo še
caplja za realnim stanjem;

-

brez novinarjev ni radiev – ampak koliko novinarjev sploh še dela na radiih?

-

medijski sklad na MK ne zadostuje, da bi pokril vse stroške lokalnih medijev; rešitev je le sistemsko,
večletno financiranjem lokalnih programov;

-

javni interes na področju kulture je to, kar določajo NPK in občinski programi za kulturo;
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-

nedopustno je, da je določena vsebina na eni platformi regulirana, na drugi pa popolnoma
neregulirana; regulacija ne bi smela temeljiti na platformi, ampak na vsebini;
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Javni interes in zaščita slovenskega jezika ter učinkovito upoštevanje prepovedi spodbujanja k
neenakopravnosti in nestrpnosti v medijih.
Trbovlje, 15. 3. 2016
Udeleženci so nanizali naslednje ugotovitve oz. predloge:
V zvezi z zaščito slovenskega jezika v medijih:
-

jezikovni standardi v medijih so padli; žargon, sleng, narečja so postali nekaj normalnega; za špikerje
je postal pomemben le stil, ne pa pravilna raba slovenskega jezika;

-

samo s kvotami se slovenskega jezika ne da reševati;

-

slovenščina ni nič bolj ogrožena, kot v času Marka Pohlina;

-

slovenščino je treba varovati v strokovnih sferah, npr. na fakultetah, saj je tam najbolj ogrožena; ko bo
slovenščina izginila iz strokovne rabe, bo posledično začela izginjati tudi iz splošne, pogovorne rabe;

-

MK mora ukrepati, ko gre za zaščito slovenskega jezika;

-

izobraževanje za spikerje stane, in ker radii teh sredstev nimajo, jih tudi ne morejo izobraževati; po
drugi strani je nove, nadobudne spikerje v lokalnem okolju tudi težko najti;

-

izobraževanje spikerjev ni potrebno, saj poslušalce ne moti, če ne govorijo pravilno slovensko;

-

slovenski jezik je del kulture;

-

ne samo MK, cel narod bi moral prevzeti nase napor in skrb, da se slovenski jezik ohrani in razvija;

-

profanost, na katero smo ponižali slovenski jezik, nas tepe na vseh področjih;

-

med mladimi generacijami se izgublja občutek pripadnosti, tako na področju jezika kot odnosa do
domovine; noben mladostnik se ni več pripravljen boriti za domovino;

-

lokalni mediji nimajo lektorjev, saj jih ne morejo plačati;

-

slaba slovenščina je postala nekaj povsem običajnega v medijih, ker uporabnike to očitno ne moti;

-

na RTVS ne more stopiti pred mikrofon nihče, ki ni opravil usposabljanja iz kulture govora;

-

napake pri pravilni rabi slovenskega jezika se dogajajo tudi zaradi hitrosti priprave novic oz. zbiranja
informacij; to je zlasti pogosto v manjših kolektivih, kjer enostavno ni časa, da se tekst večkrat prebere
oz. preveri;

-

izdajatelji medijev bi morali biti družbeno odgovorni (v smislu skrbi za slovenski jezik); ne morejo se
izgovarjati na to, kaj hočejo uporabniki oz. kaj prinaša profit; zato bi moral vsak medij obvezno imeti
lektorja;

V zvezi s prepovedjo spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti v medijih:
-

sovražni govor se vedno bolj dojema kot nekaj, kar je v družbi normalno, običajno;
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-

mlade generacije se odmikajo od klasičnih, tradicionalnih medijev in vse informacije, tudi glasbo,
pridobivajo s spleta – zato je nujno, da se regulira tudi splet, kjer je največ sovražnega govora;

-

v zadnji noveli ZMed-C ni tekla debata o sovražnem govoru, ker ni bilo nobenih pripomb glede te
ureditve;

-

regulacija sovražnega govora je prišla prepozno – to bi bilo treba urejati že takoj s pojavom prvih
spletnih medijev;

-

politika je v prvi vrsti odgovorna za razmah in širjenje sovražnega govora;

-

največ sovražnega govora, prikritega ali odkritega, je izrečenega s strani politikov;

-

na RTVS mora veljati ničelna toleranca do sovražnega govora;

-

mediji imajo veliko moč, kar pa prinese tudi več odgovornosti, tudi na področju odnosa do sovražnega
govora;

-

zakon bi moral regulirati že potencialne možnosti, da pride do sovražnega govora – ko pa se ta zgodi,
ga je treba sankcionirati;

-

Varuh na RTVS bi moral storiti bistveno več v smislu obsodbe sovražnega govora.

Drugo (izven obravnavane teme):
-

na medijskem področju je pomembna decentralizacija; lokalnih dopisnikov se ne sme ukinjati;

-

tudi nacionalni mediji izgubljajo vsebino, saj so vse preveč odvisni od tiskovnih agencij; nacionalni
mediji ukinjajo dopisništva in odpuščajo novinarje;

-

mediji so postali zvočilo agencijskih novic; pri takem stanju novinarji sploh niso več pomembni, ampak
se potrebujejo le še neki administratorji novic;

-

medije zanima samo še politično dogajanje, druge teme jih ne zanimajo;

-

radio nima več izobraževalne vloge, ampak kvečjemu samo še informativno;

-

radio vrti to, kar hočejo poslušalci;

-

radie bi bilo treba stimulirati za predvajanje slovenske glasbe – princip korenčka je učinkovitejši kot
palica;

-

mladi ne poslušajo več radiev in ne berejo časopisov;

-

rezultati medijskega razpisa bi morali biti znani prej, sicer mediji po nepotrebnem izgubljajo čas in
energijo s projektom, ki morda niti ne bo sofinanciran;

-

na medijskem razpisu so elektronske publikacije v izrazito deprivilegiranem položaji nasproti tiskanim
medijem;

-

zakaj statusa posebnega pomena niso deležni tudi spletni mediji?
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Javni interes na lokalni ravni in kako mediji zadovoljujejo komunikacijske potrebe
lokalnega prebivalstva«
Krško, 22. 3. 2016
Udeleženci so nanizali naslednje ugotovitve oz. predloge:
-

občina je zadovoljna z lokalnimi mediji;
lokalni mediji nudijo veliko informacij o ljudeh, ne samo o občinah;
slaba pokritost s strani operaterjev – samo 2 operaterja na njihovem območju;
obstaja en časopis, financirajo ga vse občine, skušajo biti objektivni;
območje ni zanimivo za večje medije;
lokalni mediji dihajo na škrge;

-

lokalni mediji pokrivajo vse plasti družbenega življenja;
pravica do obveščenosti za občana ni izpopolnjena – območje se v večjih medijih pojavi 1x mesečno
ali celo 1x letno;
lokalni mediji obveščajo, nacionalni komentirajo;
obveščenost v odmaknjenih območjih pripomore k decentraliziranemu razvoju;
Odmeve gleda 15%, ko ni reality showov, 7%, ko ti so;
v strategiji morajo biti zajeta vsa okolja in njihovi uporabniki;

-

lokalni mediji so izjemnega pomena, tudi zaradi ljubiteljske kulture;
nacionalni mediji ukinjajo dopisništva, zato iz teh krajev ni več kvalitetnih informacij;

-

denarja iz RTV ni nič, čeprav uporabniki mislijo drugače;

-

v Sloveniji je več kot 200 občin, zato je praktično nemogoče poročati iz vseh na isti dan;
nekatere občine ustanavljajo občinska trobila, kjer je pol člankov o županu; občine financirajo te
medije. Kako to sistemsko preprečiti?

-

v redu je, da nacionalni medij pokrije najbolj udarne novice, regionalni pa lokalne;
pogrešamo sistemsko financiranje;

-

žalostno je, ko prideš v regijo, pa ne slišiš nobenega lokalnega radia;
na našem radiu občine dobijo isti cenik, kot vsi ostali, občinskih oddaj ni;
glasilo župana ni medij – to je letak, kot je letak Tuša, Jagerja ipd. Ni pa medij!
občina v občinsko glasilo nameni 75.000 evrov, uredniški odbor potrdi župan, glasilo je vpisano v
razvid medijev. To ne gre tako! Občine lahko denar delijo na javnih razpisih.
treba je ščititi medijski prostor;

-

tudi lokalni mediji izbiramo teme;
nimamo časa komentirati, ker tečemo z enega dogodka na drugega;
pomembno je vedeti, da ima vsak medij svojega lastnika;
razmejiti je treba, kaj je medij in kaj ni;
ni vsak, ki se podpiše pod članek, novinar. Naj ima medij novinarja ali pa ni medij;

-

financiranje bi moralo biti večletno, temu pa se lahko pridruži financiranje kadra;
če bi država financirala samo neprofitne medije, se lahko ostali še vedno odločijo za trg in delajo, kar
želijo.
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RTV kot zastopnik javnega interesa – učinkovitost, kakovost in programske vsebine
Kočevje, 30. 3. 2016
Udeleženci so nanizali naslednje ugotovitve oz. predloge:
Glede zagotavljanja pokritosti lokalnih in regionalnih območij v programih RTVS:
-

dolžnost RTVS je, da zagotavlja javni interes za vsakega prebivalca, ne glede na to, kje živi; pravica
do informiranja bi morala biti za vse enaka;

-

RTVS ne more pokriti vseh 212 slovenskih občin, to je preozek nivo; RTVS lahko kvečjemu celovito
pokrije regije; govorimo o regionalnih novicah nacionalnega pomena, ki so pomembne za vse
prebivalce – to lahko zagotavlja RTVS;

-

v planu RTVS za leto 2016 je, da se okrepi obseg regionalnih vsebin; dober primer je oddaja Slovenija
danes, kjer se pokrivajo dogodki z lokalnih območij Slovenije;

-

RTVS tudi razmišlja, kako regionalna centra čim bolj izkoristiti za predstavljanje regionalnih novic;

-

RTVS nima več lokalnega dopisnika za Kočevje; imajo dopisnike od drugod, ki pa ne poznajo
tukajšnjega življenja in območja, zato ne morejo dovolj kvalitetno in celovito poročati s tega območja;

-

ljudje si želijo lokalnih informacij, poleg tega pa tudi, da so lokalne informacije prisotne na RTVS oz.
nacionalnih medijih, da tudi drugod po državi vidijo, kaj se dogaja pri njih;

-

RTV Slovenija bi morala imeti dopisnika iz Kočevja;

-

na RTVS je pomanjkanje informacij iz Kočevja; poroča se le, če se zgodi kakšno kriminalno dejanje;

-

ni prav, da RTVS poroča iz Kočevja le enkrat mesečno, ko je kakšna novinarska konferenca župana,
saj tudi v Kočevju plačujejo RTV prispevek;

-

za slabšo medijsko pokritost Kočevja ni moč kriviti le RTVS, ampak je na tem območju zlasti premalo
prisotna država, ki jo tukaj ne čutijo dovolj;

-

primer dobre prakse zagotavljanja regionalnih informacij je flamski model javnih medijev;

-

Glede vloge lokalnih medijev kot podaljšane roke nacionalnega javnega servisa:

-

cilji in želje PPP so, da postanejo podaljšana roka RTVS, saj ta ne more pokriti vseh lokalnih
dogodkov;

-

lokalni mediji so zmožni pripraviti vsebine za RTVS, zato bi moralo obstajati sodelovanje, kot je že v
preteklosti med RTVS in Radiem Univox;

-

RTVS mora za 12,75 EUR, kot znaša višina RTV prispevka, zagotoviti širok nabor javne službe;
RTVS bi lahko namenila del RTV prispevka za PPP, vendar je treba potem redefinirati javno službo in
kaj tudi izvzeti;

-

lokalni mediji ne vidijo RTVS kot konkurence;

-

država bi morala priskočiti na pomoč lokalnim medijem;
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-

obrobni deli so v stiku s centrom zlasti prek lokalnih medijev;
vloga lokalnih medijev je najbolj vidna, ko pride do žleda, naravnih nesreč ipd. – takrat vsi poslušajo
lokalne radie;

-

Glede vodenja in upravljanja RTVS:

-

pri spremembah ZRTVS je treba v prvi vrsti razmišljati v smeri strokovne okrepitve RTVS;

-

sestava Programskega sveta RTVS je ključno vprašanje za modernizacijo in normalno delovanje
javnega servisa;

-

Programski svet RTVS mora biti izključno varuh javnega interesa, politika nima v njem kaj iskati;

-

iz Programskega sveta RTVS je treba izključiti politiko;

-

pristojnosti Programskega sveta bi morale biti jasno določene in se ne bi smel vtikati v delo
novinarjev;

-

ustanovitelj ima lahko vpliv le v nadzornem svetu RTVS;

-

generalni direktor mora imeti možnost, da sam imenuje svojo ekipo;

-

političnemu vplivu na RTVS se ni moč popolnoma izogniti;

-

še večji problem kot vpliv politike na RTVS, je vpliv številnih zasebnih interesov;

Drugo:
-

filmi, ki jih je dolžna RTVS sofinancirati v okviru 2 % RTV prispevka po ZSFCJA, se praktično ne
smejo predvajati pred 23. uro, ker vsebujejo veliko prizorov seksa in grobih izrazov;

-

RTV prispevek je treba vezati na rast BDP ali plač, kot imajo na Hrvaškem;

-

zakonski okviri v določenem delu povsem onemogočajo normalno delovanje RTVS, komercialna
konkurenca pa lahko počne, kar želi (npr. zjutraj predvaja reality šove);

-

novi ZRTVS mora postaviti neke normalne pogoje delovanja, več pa ne;

-

medijski zakon je prepovedni zakon, moral pa bi biti tudi spodbujevalni;

-

obstaja del programov in zlasti spleta, ki je popolnoma nereguliran, npr. pri zaščiti otrok in oglaševanju
– to je treba v novem ZMed popraviti;

-

v Sloveniji praktično ni neodvisnih producentov, saj so vsi prisesani na javna sredstva RTVS;
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Javni interes so medijsko pismeni in aktivni državljani. Kakšna je pri tem vloga medijev, države,
šole in drugih deležnikov? Imajo klasični mediji in novinarstvo prihodnost? Vizija 2030?
Cerknica, 5. 4. 2016
Udeleženci so nanizali naslednje ugotovitve oz. predloge:
-

-

-

-

-

Slovenija ni na področju medijske pismenosti naredila praktično nič;
pri medijski pismenosti je ključno MIZŠ oziroma resor izobraževanja;
medijska pismenost ne more biti le izbirni predmet v osnovni šoli, ampak ji treba posvečati pozornost
od malih nog otrok dalje;
medijska izobrazba bi morali biti v današnjih časih temeljna izobrazba v šoli;
medijska pismenost nam omogoča, da smo aktivni državljani;
velik problem je, da večina ne loči med različnimi novinarskimi zvrstmi in vrstami, prikritim
oglaševanjem ipd.;
ne drži, da mlade ne zanima nič več, ampak jim je le treba približati informacije na pravi način;
mladi razmišljajo na povsem drugačen način; vsebine v medijih je zato treba napisati v jeziku in na
način, ki je mladim blizu in ga razumejo;
novice za mlade in druge, odrasle uporabnike se ne bi smele razlikovati; prilagojenost novice za
mlade ne sme pomeniti to, da je napisana v 140 znakih ali da je pootročena, ampak da je normalna
novica predstavljena prek sodobnih komunikacijskih platform, na način, ki je mladim blizu;
pri medijski pismenosti ne smemo pozabiti na starejšo populacijo, ki se vedno bolj navdušuje nad
sodobno medijsko tehnologijo;
klasične medije je treba promovirati prek socialnih omrežij;
ključno vprašanje je, kako kot medij priti do tistih, ki danes niso tvoji uporabniki; ena izmed poti je
vsekakor prek socialnih omrežij;
tudi na Norveškem imajo podobne težave, kako medije približati mladim; pri njih pripravljajo za mlade
normalne novice, ki pa so jim prilagojene;
večina gledalcev ob gledanju TV hkrati uporablja tudi tablice in pametne telefone; zato je ključ za
rešitev ta, da gledalcu ob spremljanju neke TV oddaje omogočimo interakcijo, komentiranje ipd. prek
pametnih naprav;
rešitev za medijsko pismenost je tudi v tem, da se mediji čim bolj povezujejo;
mladi ne spremljajo več toliko TV-ja oz. medijev, zato oni objavljajo svoje novice tudi na socialnih
omrežjih;
da bi se približali mladim, ima lokalna TV na praksi tudi študente novinarstva, prav tako pa sodelujejo
s šolskim centrom – dijaki so tako del uredništva in lahko iz prve roke spoznavajo delo v medijih;
lokalni časopis za večji doseg vsebin uporablja tudi sodobne komunikacijske platforme oz. socialna
omrežja;
lokalni časopis ima na praksi številne mlade posameznike in jih prek mentorstva seznanja z
novinarskim delom;
na RTV Slovenija so bile včasih novinarske delavnice za novinarske krožke šol;
vse medijske hiše v tujini imajo prilagojen časopis za mlade – to je standard, nekaj povsem
običajnega;
dober primer, kako približati medij otrokom, je časoris.si;
ko se bodo delile digitalne radijske frekvence, bi moral biti obvezne pogoj, da bo imel radio otroški in
mladinski program;
Slovenija ima zelo ranljiv radijski trg;
tuji kapital bo slej ko prej pokupil slovenske radijske mreže; največjo radijsko mrežo, ki je že naprodaj,
bodo kupili bodisi Hrvati bodisi Turki;
prednost je v regionalnih centrih, v radiih, ki ohranjajo živo besedo;
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-

treba je zaščititi primarne vire in zlasti radie ob meji; slovenski prostor je preplavljen s hrvaškimi in
italijanskimi radii;

-

slabost slovenske medijske zakonodaje je, da mreže ne morejo pridobiti statusa posebnega pomena
in so zato izvzete iz financiranja;
tudi manjšim medijem, zlasti novim oblikam medijev, bi bilo treba zagotoviti sistemsko finančno
pomoč;
mladi zajemajo vsebine na You tube in prek drugih sodobnih komunikacijskih poti, zato bi moralo
Ministrstvo za kulturo financirati tudi takšne projekte, kot je bil Vest.si;
v lokalnih medijih je treba ozaveščati ljudi o lastni kulturi in starih, ljudskih izročilih; Ministrstvo za
kulturo bi to moralo podpreti;

-

-

40 odstotna kvota slovenske glasbe za programe RTV Slovenija je preveč, ker jih ne bo noben
poslušal;
66 odstotkov mladih na tem območju posluša glasbo prek i-tunes in tujih spletnih radijskih postaj;
vse vsebine v medijih ne morejo biti obvezno v slovenskem jeziku; zaradi razvoja gospodarstva je
treba dopustiti, da je del tudi v angleškem jeziku;
vprašanje je, kako ohranjati lep slovenski jezik v sodobnih komunikacijskih platformah;
RTV Slovenija po nepotrebnem razvija svoje tehnološke rešitve, čeprav na trgu že obstajajo
preizkušene tehnologije, ki so tudi zastonj; Zato pride do problema uporabniške izkušnje; primer tega
je RTV4D;
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5

Izhodišča za osnutek medijske strategije

Strokovna komisija za pomoč pri pripravi medijske strategije je začela delovati konec
septembra 2015. Pri svojem delu je imela nekaj temeljev v dokumentih, ki so pod okriljem
Ministrstva za kulturo in drugih institucij nastajali v preteklosti. Eden glavnih je bil Nacionalni
program za kulturo 2014–2017i (v nadaljevanju: NPK), ki se je oblikoval prek dobro obiskanih
in široko zastavljenih javnih razprav ter s številnimi prispevki strokovne in zainteresirane
javnosti. Resolucijo o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017ii je državni zbor potrdil
konec leta 2013 z velikim konsenzom.
Komisija se je pri pripravi izhodišč opirala še na aprila 2014 objavljen obsežen dokument
iii

Pregled medijske krajine v Sloveniji, ki ga je pripravil Direktorat za medije v sodelovanju z
Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve, Društvom novinarjev Slovenije, Gospodarskim
interesnim združenjem (GIZ) lokalnih in regionalnih radijskih postaj Slovenije, Gospodarsko
zbornico Slovenije – medijsko zbornico, Media Poolom, Radiotelevizijo Slovenije (RTV),
Sindikatom novinarjev Slovenije, Slovensko oglaševalsko zbornico, Statističnim uradom,
Svetom za radiodifuzijo in TV Ideo – Kanalom 10. Gre za prvi dokument te vrste, ki je popisal
stanje medijske krajine v Sloveniji od leta 2007 do 2012 oziroma 2013.
Komisija je tudi sledila ugotovitvam iz Zaključnega poročila strokovne komisije za oceno
medijskih projektov v letu 2015,iv natančno proučila primere posameznih dobrih praks, zbranih
v gradivu Primerjalnopravni pregled posameznih področij ureditve medijev v nekaterih
evropskih državah, ki so ga pripravile strokovne službe Ministrstva za kulturo, ter strokovne in
znanstvene prispevke o oblikovanju medijske politike.
Pri proučevanju navedenih in številnih drugih dokumentov je komisija ugotavljala, da se
marsikatero začeto delo ni nadaljevalo oziroma končalo. Manjkale so raziskave in analize, ki
jih je napovedoval NPK, priprava medijske strategije pa bi bila brez svežih ugotovitev o
medijskih potrebah in navadah ljudi zelo otežena. Ministrstvo za kulturo je zato ob smernicah
in sodelovanju komisije naročilo »Raziskavo odnosa do medijev«, ki jo je izvedla družba
Valicon marca 2016.v Komisija jo je upoštevala pri pripravi svojih priporočil oziroma izhodišč.

Pomembna sprememba, ki jo je pri zasnovi osnutka ubrala komisija, je, da strateške cilje
oblikuje na temelju komunikacijskih potreb državljanov in državljank. Strategija v
ospredje postavlja javni interes, šele na drugo mesto pa interese medijev in ustvarjalcev
medijskih vsebin. Komisija meni, da mora vizija prihodnje medijske politike temeljiti na
potrebah državljanov in državljank – od spodaj navzgor, kot bi lahko rekli ob dejstvu, da so
vsi državljani in državljanke enakopravni. Vprašanje zagotavljanja in varovanja javnega
interesa v medijski sferi je temeljno vprašanje medijske politike. Komisija je javni interes
postavila na temelj ugotovitve, da dobro informirani državljani potrebujejo dobro delujoče
medije. Dobro delujoči mediji, ki skrbijo za informacijske in komunikacijske potrebe
državljanov, pa so temelj demokracije. Če država v svoji viziji za leto 2050 zagovarja potrebo
po aktivnih državljanih in državljankah, je treba poudariti, da je aktivnost pogojena z dobro
informiranostjo, obveščenostjo in medijsko pismenostjo.
V ospredje dela smo torej postavili javni interes. Kaj to je, pa je, če je treba, stvar javne
razprave, nenehnega iskanja soglasja, preverjanja, potrjevanja in ponovnih sprememb. Tako
smo v krajih v vseh dvanajstih statističnih regijah organizirali javne razprave o javnem
interesu in temah, ki predstavljajo strateške cilje prihodnje medijske strategije. Za vsako
javno razpravo je ministrstvo na različne naslove poslalo približno sto vabil, med njimi vsem
pomembnim institucijam, kot so GIZ, novinarske organizacije, nevladne organizacije, Agencija
za komunikacijska omrežja in storitve (AKOS), in drugim. Vabila so po svojih adremah
razpošiljale tudi knjižnice, ki so gostile javne razprave (v Kopru je javna razprava potekala v
družbenem centru Rotunda), in to svojim aktivnim članom, krajevnim skupnostim, javnim
zavodom in občinskim vodstvom. Vabila smo pošiljali tudi člani komisije. Posamezno javno
razpravo je obiskalo med približno 15–40 udeležencev (povzetek vsebin javnih razprav je v
prilogi številka 1).
Javne razprave, raziskave in številni namenski pogovori oziroma intervjuji s predstavniki
medijev, novinarskih organizacij in strokovne javnosti so pokazali, da je NPK sicer lahko
osnova izhodišč za strategijo, a zahteva jasno operacionalizacijo in refleksijo na hitro se
spreminjajočih razmer.
Struktura pričujočega besedila sicer sledi ključnim ciljem nacionalne medijske politike, kot so
zapisani v Nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 – obsegajo sedem področij
oziroma strateških ciljev. Besedilo jih mestoma tudi nadgradi:
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1. javni interes in sofinanciranje medijev;
2. zagotavljanje višje ravni medijske pismenosti;
3. medijskemu razvoju in javnemu interesu na področju medijev prilagojena vloga in
obseg javne službe RTV;
4. ohranitev in razvoj splošnoinformativnih časnikov, časopisov in revij ne glede na
platformo razširjanja medija;
5. zagotavljanje kakovostnih programskih vsebin radijskih in televizijskih programov,
ki so v javnem interesu;
6. zagotavljanje socialne varnosti novinarjev, še zlasti mladih novinarjev, in
7. uvajanje novih lastninsko-upravljavskih modelov medijev (socialna podjetja in
kooperative oziroma zadruge).
V strukturi izhodišč tako najprej izhajamo iz javnega interesa in ga nato prepletamo z
ostalimi področji, včasih večkrat, kar samo kaže na nujnost sistemskega urejanja področja
s/z:
■ konkretnimi potrebami javnosti;
■ sofinanciranjem medijev, ki je dokaj obsežno, a neučinkovito;
■ problemi občinsko financiranega založništva;
■ analizo neposrednega financiranja medijev;
■ profesionalnim delom novinarjev in novinark kot javnim interesom na
področju medijev;
■ novo medijsko politiko, ki zahteva novo definicijo medija;
■ programi posebnega pomena in vprašanjem, ali so v javnem ali
zasebnem interesu;
■ lastniki medijev;
■ regulacijo, ki naj bo obrnjena v prihodnost in ne v preteklost;
■ višjo ravnjo medijske pismenosti;

■ vprašanjem, kdo so novinarji in kaj je novinarstvo;
■ uporabniki in potrošniki, predvsem pa s kritičnimi in aktivnimi
državljani;
■ javnim zavodom RTV in njegovim razvojem v skladu s potrebami
državljank in državljanov;
■ tiskanimi mediji in njihovo prihodnostjo, ko je bralcev vedno manj,
lastniki pa imajo še vedno dobičke;
■ novimi lastninskimi oblikami medijev in vprašanji, ali bi morda z njimi
lahko zmanjšali krizo zaupanja.

Bistvena ugotovitev in priporočilo komisije je, da lahko Slovenija navedene strateške cilje
doseže izključno s sistemskimi ukrepi na ravni celotne vladne politike in s sprejetjem
zavez vseh političnih akterjev v državi. Glede na trenutno stanje na medijskem področju
noben posamični ukrep (npr. sprememba posameznih členov medijske zakonodaje) ne bo
prinesel zadovoljivih, kaj šele dolgoročnih učinkov. Naloga Ministrstva za kulturo je, da s svojo
aktivno politiko na vladni ravni zagotovi zavezo vseh ostalih pristojnih ministrstev za
doseganje soglasja o nujnosti izvajanja strateško zasnovane medijske politike. Zagotavljanje
javnega interesa na področju medijev v interesu državljanov in državljank ni stvar zasebnih in
parcialnih interesov katerega koli deležnika v medijski sferi, temveč je temelj učinkovite
medijske politike v interesu javnosti.
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1 Javni interes in sofinanciranje medijev
1.1 Uvod v problematiko
Vprašanje zagotavljanja in varovanja javnega interesa v medijski sferi je temeljno
vprašanje medijske politike. Dilema »regulacija ali svobodni trg«, ki se tako pogosto
pojavlja v razpravah o vlogi države na tem področju, je navidezna. Kot pravi Robert
McChesney, prava dilema je: »regulacija v javnem interesu ali pa regulacija v čisto
zasebnem interesu«.vi Preprečevanje nedovoljene medijske koncentracije (kot lastništva tako
tudi programskih vsebin), medijskih oligopolov, negativnih učinkov trga, homogenizacije
medijskih vsebin in prekarizacije novinarskega poklica je mogoča samo s pomočjo učinkovite
državne politike, ki temelji na varovanju javnega interesa. Javni interes pa je mogoče zakonsko
določiti samo prek javne razprave, v kateri bodo sodelovale predvsem tiste družbene skupine,
katerih komunikacijske potrebe so sistematično izključene iz tistega, kar je dostopno na trgu.
»Aktualni kolaps novinarstva kaže na to, v kolikšni meri je bankrotirala aktualna laissez-faire
mitologija v naslavljanju resnične narave našega medijskega sistema in problemov, s katerimi
se soočamo,« pišeta McChesney in Nichols. »Predstavljajte si, kaj bi se zgodilo, če bi zvezna
vlada izdala zakon, s katerim zahteva ostro rezanje uredništev. Zapiranje vodilnih dnevnih
časopisov, ustavitev spremljanja dela vlade in parlamenta ter ostri rezi v proračunu in
zaposlovanju novinarjev v lokalnih medijih. Predstavljajte si še, da je predsednik izdal uredbo,
da se ukinejo dopisništva v Washingtonu in da se namesto tega informativni mediji
koncentrirajo na znane osebnosti in trivialnosti, namesto da novinarji raziskujejo ekonomsko
krizo ali pa s svojim pisanjem opozarjajo na korupcijo v vladnih službah. Če bi se vse to
zgodilo, bi bile prejšnje politične afere le nepomembni dogodki. To se dogaja in glede tega
nihče ne protestira.«vii
Državna politika se določanja javnega interesa običajno loteva na dva načina, ki se velikokrat
izključujeta. Prvi način je taksativno naštevanje določenih programskih vsebin, ki naj bi jih
mediji morali proizvajati, ker naj bi bili v javnem interesu. V tem primeru se v zakonodaji
običajno zelo togo zakoliči tisto, kar naj država sofinancira z javnim denarjem. Drugi način pa
je tisti, po katerem država javni interes definira zelo široko na temelju splošnih učinkov, ki naj

bi jih prisotnost (ali pa odsotnost) določenih medijskih vsebin imela na svobodo izražanja.
Predpostavka, na kateri temelji varovanje definiranega javnega interesa, je: dobro informirani
državljani potrebujejo dobro delujoče medije.
Dobro delujoči mediji, ki skrbijo za informacijske in komunikacijske potrebe državljanov, so
temelj demokracije. Slovenska zakonodaja je vprašanje javnega interesa »rešila« na najslabši
možni način. Zakon o medijih iz leta 2006 javni interes določa kot temelj regulacije (država se
zaveže, da bo z aktivno medijsko politiko varovala ta interes), njegovo konkretizacijo s
pomočjo politike sofinanciranja pa zameji z natančno določenim seznamom programskih
zahtev in vsebin, ki naj bi jih mediji morali izpolnjevati. To v praksi pomeni, da je javni interes,
definiran v zakonu, veljaven toliko časa, kolikor časa velja zakon. Pri tem je vloga pristojnega
ministrstva le v tem, da zagotovi potrebna finančna sredstva, brez možnosti, da dejansko
preveri, ali se je javni interes države na medijskem področju spremenil (to naj bi kazale
vsakoletne raziskave medijskega prostora) oziroma ali je dosedanje sofinanciranje
programskih vsebin, ki naj bi bile v javnem interesu, prineslo učinke – bolj raznolik in
raznovrsten medijski prostor.
Sofinanciranje medijev (zaradi svojih sistemskih učinkov) proizvaja številne negativne
posledice. Če je varovanje javnega interesa ena temeljnih nalog pristojnega ministrstva,
potem je ključno vprašanje, kako je ta interes definiran. Javni interes, kot ga definira
obstoječa zakonodaja, zelo nazorno pokaže splošne pomanjkljivosti obstoječih zakonskih
določb. V skladu z zakonom je javni interes lahko praktično vse, kar mediji počnejo v javnosti.
V nadaljevanju bomo kot temeljni strateški cilj prihodnje medijske politike določili
zagotavljanje javnega interesa na področju medijev. Pokazali bomo, da je vsaka strukturna
sprememba v medijski sferi (konkretni ukrep za izboljšanje razmer) možna le, če jo spremljajo
sistemski ukrepi. Namen zakonskih ureditev, ki jih sprejema država, je postavljanje pravnega
okvirja, s katerim se varuje javni interes.
Določanje tega, kaj je javni interes, je stvar javne razprave, nenehnega iskanja soglasja,
preverjanja, potrjevanja in ponovnih sprememb, če so potrebne. Na sistemski ravni je javni
interes na medijskem področju zaveza države, da vsakemu posamezniku in posameznici
zagotovi pravico do svobodnega izražanja. Med najpomembnejše strukturne ukrepe pa
štejemo zagotavljanje ustreznih delovnopravnih pogojev za delo novinarjev in novinark,
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podporo njihovemu izobraževanju, podporo neprofitnim medijskim pobudam, ki pri svojem
delu delujejo izključno v javnem interesu, umik države iz javnega servisa in ustvarjanje javnih
medijev na vseh platformah. Če povzamemo: javni interes je pomoč pri sofinanciranju
novinarskega dela, zaščita profesionalnih standardov pri ustvarjanju programskih
vsebin in ustvarjanje kakovostnih novinarskih vsebin. „Prejemniki“ podpore v tem smislu
niso mediji (kot podjetja) oziroma njihovi lastniki, temveč konkretni ustvarjalci s konkretnimi
projekti.

1.2 Ocena stanja
Sedanje razmere v medijih v Sloveniji so rezultat načrtnega pomanjkanja ustrezne vizije,
učinkovitih mehanizmov preprečevanja opustošenja medijskega prostora, napačnih poskusov
legalizacije obstoječega stanja z ad hoc spreminjanjem zakonodaje, izključitve javnosti iz
razprav o prihodnosti medijskega sektorja (ne pa zainteresiranih deležnikov, ki jih zanima
njihov parcialni interes), izjemno močnega vpliva posameznih zasebnih interesov na
sprejemanje

regulacije

ter

netransparentne

in

neučinkovite

politike

sofinanciranja

programskih vsebin medijev.
Po podatkih iz razvida medijev, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, ima Slovenija 2021 medijev –
več kot enega na 10.000 prebivalcev (maj 2016).viii To število ni pokazatelj pluralnosti in
raznovrstnosti slovenskega medijskega prostora, temveč samo podatek o tem, koliko je
publikacij in programov, ki jih je pristojno ministrstvo prepoznalo kot medije. Če vemo, koliko
je medijev, ne pomeni, da tudi vemo, kakšne so vsebine, ki jih ti mediji ponujajo, še manj pa,
katere so tiste vsebine, ki jih ne ponuja nobeden od medijev, vpisanih v razpis. Da vemo, kaj
je prisotno na medijskem trgu in da imamo učinkovite ukrepe za zagotavljanje tistega,
česar primanjkuje, je ena ključnih značilnosti medijske politike.

1.3 Kakšne so potrebe javnosti?
1.3.1 Raziskav ni. Državno sofinanciranje obstaja.
Država – ne da bi vedela, kakšne so potrebe javnosti – uravnava stanje na medijskem
trgu prek neposrednega sofinanciranja programskih vsebin medijev. Glede na to, da ni
sistematičnih razprav in raziskav, ki bi obravnavale vprašanje javnega interesa v medijih, so
temu ustrezno prilagojeni mehanizmi, s katerimi Zakon o medijih iz leta 2006 določa javni
interes na področju medijev (4. člen) in na temelju le-tega oblikuje pogoje za financiranje
programskih vsebin medijev, ki naj bi bile v javnem interesu (4.a člen).ix Čeprav naj bi se
večina medijev financirala iz prodaje na trgu bralcev/poslušalcev/gledalcev in na trgu
oglaševalcev, je očitno, da država medijem namenja dodaten delež javnih sredstev, ki ga ti
prejemajo prek različnih razpisov ali pa neposredno od številnih proračunskih porabnikov.
Financiranje iz javnih sredstev je oblika dovoljene državne pomoči, katere namen je
zagotavljanje javnega interesa. Omogočila naj bi produkcijo programskih vsebin, ki
zadovoljujejo tiste komunikacijske potrebe javnosti, ki jih trg ne ponuja ali pa ne ponuja v
zadostni meri. Državno pomoč lahko delimo na posredno in neposredno, opozarja Corinne
Schweizer s soavtorji. Če neposredno pomoč predstavljajo različne subvencije in programi
pomoči, pa sodi med najbolj razširjene oblike neposredne pomoči nižja stopnja davka na
dodano vrednost (DDV).x V Belgiji, na Danskem in v Veliki Britaniji pa je tisk celo oproščen
DDV. V Sloveniji so časopisi in revijalni tisk obdavčeni po znižani stopnji (9,5-odstotni,
namesto po standardni, tj. 22-odstotni).xi Raziskav o tem, kako je znižana stopnja DDV kot
oblika neposredne državne pomoči vplivala na ceno slovenskih tiskanih medijev, kakovost
novinarskega dela ali pa na raznovrstnost ponudbe, ni. Tudi podatek o tem, kolikšen znesek
neposrednih subvencij slovenskemu tisku prinese nižja stopnja DDV, ni objavljen.
Rasmus Kleis Nielsen in Geert Linnebank sta sicer ocenila višino tovrstnih neposrednih
subvencij tisku za Nemčijo, Italijo in Veliko Britanijo,xii vendar njune metodologije žal ne
moremo uporabiti na primeru naše države. Slovenija namreč nima sistemske evidence cen
časopisov in revij, javno dostopni podatki o prodanih nakladah, ki jih zbira Oglaševalska
zbornica Slovenije, pa ne zajemajo vseh publikacij.xiii
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Ali je državna pomoč dovoljena ali ne, odloča Evropska komisija. Čeprav pri večini
gospodarskih sektorjev strogo preganja državno financiranje, se pri javni službi na področju
radiodifuzije omejuje »na ugotavljanje očitnih napak«. Kot je izrecno opozorila leta 2009:
Očitna napaka v opredelitvi javne službe bi bila, če bi ta vključevala dejavnosti,
za katere ni mogoče smiselno ugotoviti, da skladno z ubeseditvijo Protokola
amsterdamske pogodbe izpolnjujejo „demokratične, družbene in kulturne
potrebe vsake družbe“. To bi na primer navadno veljalo za oglaševanje,
elektronsko poslovanje, televizijsko prodajo, uporabo plačljive telefonske številke
pri nagradnih igrah […], sponzoriranje ali maloprodajno trženje. Poleg tega bi
lahko bila očitna napaka, če bi se državna pomoč porabila za financiranje
dejavnosti, ki ne prinašajo dodane vrednosti v smislu izpolnjevanja socialnih,
demokratičnih in kulturnih potreb družbe.xiv
To pomeni, da je treba v Sloveniji še jasneje opredeliti obseg javne službe, ki jo opravlja RTV.
Tržna dejavnost lahko financira javno službo, ne pa obratno.
Glede državne pomoči tisku Paul Murschetz in Josef Trappel opozarjata, da Evropska komisija
vztraja na testu sorazmernosti. Poudarja namreč, da je izdajanje časopisov tudi komercialna
dejavnost. Tako je leta 2009 tudi zavrnila švedsko shemo državnih subvencij, češ da omogoča
nesorazmerno prednost velikim izdajateljem, ki izdajajo časopise v mestnih regijah. Evropska
komisija je zato zahtevala, da se znižajo pragovi za upravičenost subvencije.xv Švedska je sicer
svoj Svet za subvencioniranje tiskanih medijev ukinila s 1. julijem 2015, njegove naloge pa
prenesla na regulatorja radiodifuzije. S tem je švedska vlada želela ustvariti dodatne
spodbude, da bi dnevni časopisi okrepili prihodke od prodaje bralcem in vlagali v tehnološki
razvoj. Pristojna ministrica pa je smisel subvencij opredelila kot »ustvarjanje pogojev, da lahko
novinarji izpolnjujejo svojo vlogo v naši demokraciji«.xvi
Kaj, kako in zakaj medije podpirati z javnimi sredstvi so zato ključna vprašanja, ki bi jih novi
slovenski zakon o medijih moral utemeljiti kot način regulacije. Strokovna komisija, ki ta
sredstva deli, pa bi se morala odločati glede na obstoječo ponudbo na trgu in potrebe
javnosti. Vloga strokovne komisije ni »preusmerjanje« denarja posameznim medijem na
podlagi ugotavljanja spoštovanja razpisnih pogojev, temveč strokovna presoja (na osnovi
raziskave obstoječega stanja in ugotavljanja potreb) učinkovitosti državne pomoči pri

doseganju javnega interesa. Preglednost prejema javnih sredstev se ne zagotavlja samo z
objavljanjem podatkov o prejemnikih denarja na posameznem javnem razpisu, temveč tudi z
objavo konkretnih programskih vsebin, ki so bile sofinancirane, kot tudi z analizo doseganja
zastavljenih ciljev s strani javnosti.
Tudi Resolucija o nacionalnem programu za kulturo 2014–2017 izpostavlja zagotavljanje
javnega interesa na področju medijev kot eno temeljnih zavez prihodnje medijske politike.
Kako to zavezo izpolniti v praksi, pa ostaja nedefinirano. Tudi če je javni interes definiran,
moramo natančno vedeti, s katerimi konkretnimi mehanizmi oziroma ukrepi lahko ta cilj
uresničimo. Če je cilj ohlapen, je vsak ukrep, s katerim domnevno dosežemo ta cilj, pravilen.
Drugače povedano, če je cilj razpisa zagotavljanje javnega interesa na področju sofinanciranja
programskih vsebin medijev, potem je vsak sofinancirani projekt v javnem interesu.
Dosedanje sofinanciranje programskih vsebin medijev na način, kot ga določa Zakon o
medijih, žal v zelo majhnem obsegu zagotavlja ponudbo tistih vsebin, ki naj bi bile v javnem
interesu, v zelo majhnem obsegu sledi potrebam javnosti in v zelo majhnem obsegu prispeva
k večjemu pluralizmu na medijskem področju. Od leta 2006, ko je zakon stopil v veljavo, bi
morale biti narejene temeljite raziskave medijskega trga in opravljene ocene učinkov
končanih razpisov. Ugotovitve kažejo, da sofinanciranje kljub določenim utemeljenim
kritičnim ocenam celotnega procesa zaradi neživljenjskih in neprimernih določb zakona in
pripadajočih uredb ne omogoča bistvenih sprememb.
Za pripravo sprememb zakonodaje na tem področju je izjemno uporabno poročilo strokovne
komisije za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2015. V Poročilu strokovne
komisije za ocenjevanje projektov, prispelih na Redni letni javni projektni razpis za
sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2015xvii (JPR-MV-2015, marec 2015) – v
nadaljevanju Poročilo – je Strokovna komisija zapisala nekaj ugotovitev, ki kažejo na ključne
pomanjkljivosti sofinanciranja medijev, kot ga določa Zakon o medijih iz leta 2006:
Sedanji način financiranja teče od leta 2006, ko je bil sprejet Zakon o medijih. V
obdobju 2006–2015 je bilo v medijske projekte vloženih skoraj 22 milijonov evrov
in pri tem se moramo vprašati, ali je ta denar dejansko prispeval k uresničevanju
zastavljenih ciljev razpisa. Če beremo podatke nacionalnih raziskav branosti,
poročila Društva novinarjev Slovenije, Novinarjev brez meja in druge, zlasti pa
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zadnjo evalvacijo Rednega letnega javnega projektnega razpisa za sofinanciranje
programskih vsebin medijev za leto 2013xviii – člani komisije se sprašujemo, zakaj
ni bila po isti metodologiji opravljena evalvacija razpisa za leto 2014, da bi dobili
primerljive rezultate – lahko povzamemo:


da cilji razpisa niso izpolnjeni,



da državljani niso bolje in vsestransko obveščeni in



da ni večje pluralnosti in večje kulturne ustvarjalnosti na področju
medijev.

(Poročilo, str. 3, poudarki dodani)
Ugotovitve, ki jih je podala strokovna komisija za ocenjevanje projektov, nedvoumno kažejo
na temeljne probleme dosedanjega sofinanciranja medijev (v večji meri je šlo za
sofinanciranje medijev in njihovih lastnikov kot za to, za kar je bil razpis ustanovljen – tj.
sofinanciranje programskih vsebin medijev). Treba je dodati, da so različne oblike
sofinanciranja medijev obstajale že pred letom 2006.
Nekaj ključnih ugotovitev podaja Evalvacija letnega javnega projektnega razpisa za
sofinanciranje programskih vsebin medijev za leto 2014, ki jo je opravila družba Ipsos.xix Leta
2014 so največji delež projektov prejeli izdajatelji radijskih programov, in sicer 52-odstotnega.
Sledijo izdajatelji televizijskih programov z 28-odstotnim in izdajatelji tiskanih medijev s 16odstotnim deležem, na koncu pa so izdajatelji elektronskih publikacij z 2-odstotnim in
neodvisni producenti z 1-odstotnim deležem.
Od leta 2012 je najbolj upadlo število sofinanciranih projektov izdajateljev elektronskih
publikacij. Največ prijaviteljev (13) je izhajalo iz osrednjega dela Slovenije (30 %). Največ k
temu doprinesejo tiskani mediji, saj jih ima kar osem sedež v Ljubljani. Zasavska in
Notranjsko-kraška regija nista dobili niti enega projekta. V sofinanciranih projektih so
primarno prevladovale informativne vsebine (75 %), sledijo kulturno-zabavne (16 %),
kulturno-umetniške (7 %) ter izobraževalne (2 %). Otroške ali mladinske ter verske vsebine v
letu 2014 niso bile primarno zastopane, so jih pa nekateri mediji vseeno vključili v manjšem
obsegu.xx

Na celotnem razpisu sta bila sofinancirana samo dva projekta, ki sta ponujala inovativne
novinarske pristope. Poročilo zaključuje, »da so prijavitelji s sofinanciranimi projekti v letu
2014 omogočili različnim lokalnim ali regionalnim akterjem in skupinam dostop do medijev,
po drugi strani pa so javnosti tudi na regionalnem in lokalnem nivoju zagotovili pravico do
informiranosti«. xxi
Velja poudariti, da omenjena analiza ni ugotavljala, v kolikšni meri so sofinancirani projekti
prinesli kakovostne spremembe na medijskem trgu. Gre zgolj za evalvacijo konkretnega
letnega financiranja medijev. Podaja le oceno, ali so se sredstva posameznim izdajateljem
delila v skladu z zakonskimi določili. Kar ves čas manjka, je raziskava medijskega trga pred
razpisom in po njem – v kolikšni meri so financirani projekti prispevali k večji raznolikosti in
raznovrstnosti medijske ponudbe, onkraj tega, kar so mediji brez državne intervencije
ponudili kot svojo lastno produkcijo.

1.3.1 Problem občinsko financiranega založništva

Tabela 1: Izdajatelji občinskih »medijev«, vpisani v Razvid medijev
Krajevne skupnosti
Četrtne skupnosti (vse del Mestne občine Ljubljana)
Mestni sveti
Mestne občine
Občinski sveti
Občine
Skupaj enot lokalne samouprave
Zavodi, javni zavodi, zasebniki in zasebna podjetja
Skupaj izdajateljev občinskih »medijev« v Razvidu medijev
Kot delež vseh vpisov v Razvid medijev
Število občinskih glasil v katalogu Skupnosti občin Slovenije
Število občin v Sloveniji

4
7
2
2
4
118
137
10
147
8%
70
212

Ob rednem letnem razpisu, ki ga vodi Ministrstvo za kulturo, so mediji deležni še dodatnega
sofinanciranja s strani številnih drugih proračunskih porabnikov, tako da je celotna vsota
državnega denarja, namenjenega medijskemu sektorju, bistveno večja. Temu je treba prišteti
še sredstva, namenjena informiranju na občinski ravni prek direktnega financiranja delovanja
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občinskih glasil, ki so vpisana v razvid (ali pa tudi ne) in katerih delovanje v številnih primerih
ne ustreza niti minimalnim standardom profesionalnega novinarskega dela.
V Sloveniji je 212 občin in skoraj vsaka tretja izdaja svoj »medij«. V evidenci Skupnosti občin
Slovenije (zadnjič posodobljeni februarja 2015) je namreč 70 občinskih glasil.xxii Vendar pa je
ta seznam pomanjkljiv, saj v njem denimo sploh ni zavedene publikacije Ljubljana, ki jo izdaja
največja slovenska občina. V nasprotju s tem je Razvid medijevxxiii veliko bolj temeljit, saj je
vanj vpisanih kar 147 izdajateljev občinskih glasil. Med temi je tudi sedem ljubljanskih
mestnih četrti. To pa je bolj izjema kot pravilo, saj druge velike mestne občine (denimo
mariborska, celjska, kranjska in koprska) glasil svojih krajevnih skupnosti oziroma mestnih
četrti niso prijavile v Razvid.
Komisiji se zdi zelo problematično, da je Ministrstvo za kulturo v preteklosti v Razvid medijev
sploh vključilo občinske informacije oziroma publikacije. S tem jih je uvrstilo med medije,
čeprav s tem poglablja zmedo pri pojmih medij, novinar in odgovorni urednik. Ti v celoti
javno financirani »mediji«, v katerih so novinarji in odgovorni uredniki običajno občinski
uslužbenci iz služb za odnose z javnostmi, so v nekaterih okoljih tudi neposredna konkurenca
profesionalnim medijem, objavljajo oglase in se v gospodinjstva distribuirajo brezplačno.
Na te probleme so opozarjali tudi udeleženci javnih razprav. Njihovo mnenje je bilo, da
občinski »mediji« niso v javnem interesu. Hkrati so poudarjali, da je na lokalni ravni premalo
kakovostnih lokalnih informacij, na temeljnih ravneh lokalne samouprave, tako v občinah kot
krajevnih skupnosti v večjih občinah, pa jih ponekod sploh ni. Torej se po eni strani javni
denar porablja za občinsko »informiranje«, občani ali krajani pa po drugi strani pogrešajo
kakovostno lokalno informacijo.
Tako stanje je treba odpraviti iz več razlogov: gre za netransparentno porabo javnega denarja,
za veliko tveganje korupcije in zlorab javnega denarja za volilne kampanje, za zaviranje
razvoja iniciativ za ustanavljanje novih profesionalnih neprofitnih medijev, za nelojalno
konkurenco občinskih »medijev«, ki jih pripravljajo javni uslužbenci in s tem preprečujejo
zaposlovanje
državljanov.

mladih

novinarjev,

za

neenakopravno

in

neprofesionalno

obveščanje

Kako resen je položaj, je med drugim ugotovila Transparency International Slovenia pri
nadzoru lokalnih volitev 2014 in pokazala na več sistemskih pomanjkljivosti, ki vplivajo na
potek in poštenost volilnih kampanj.xxiv
Rešitev nakopičenih problemov nikakor ni samo v spremembi Zakona o medijih. Ministrstvo
za kulturo ni dolžno in tudi ne more preverjati zakonitosti in upravičenosti porabe občinskih
javnih sredstev za financiranje občinskih medijev. To spada v pristojnost drugih organov, na
primer Računskega sodišča Republike Slovenije. Prav tako delovanje lokalnih samoupravnih
skupnosti urejajo predpisi, ki spadajo v pristojnost Ministrstva za javno upravo in Ministrstva
za notranje zadeve. Slednje je pristojno tudi v primeru kršitev volilne in referendumske
zakonodaje.
Z novo definicijo medijev lahko sicer dosežemo, da občinska glasila ne bodo več mediji,
problemi pa bodo ostali, zato je tudi to področje, kjer je nujen sistemski pristop celovite
ureditve s sodelovanjem različnih ministrstev in javnih agencij, ne samo Ministrstva za kulturo.
Kolikšni so skupni stroški, ki jih imajo občine z izdajateljsko dejavnostjo? Koliko oglasnih
prihodkov dobijo s svojimi glasili? Iz dokumentov, v katerih bi to moralo biti razvidno (v
pojasnilih k letnim izkazom oziroma v letnih poslovnih poročilih občin), to namreč ni razvidno.
Že pri petih največjih občinah v državi ni nobene sistematičnosti, kar zadeva finančno
poslovanje, povezano z občinskimi glasili.

Tabela 2: Izdajateljski stroški petih največjih občin v 2015

Ljubljana

Izdatki za občinsko
glasilo
297.757

Maribor

Ni izdaj

Kranj
Koper/Capodistria
Celje

Izdatki za glasila
krajevnih skupnosti
oziroma mestnih
četrti
726
5.276

Ni ločenih podatkov
37.040

25.271
Ni ločenih podatkov

Vir: Zaključni račun proračuna posamezne občine za 2015
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Opomba: Občine so izbrane po stanju prebivalcev na 1. julij 2015.
Povzete so samo proračunske postavke, ki se jih da v celoti in
nedvoumno pripisati izdajanju tiskanih glasil. To pomeni, da so
vključeni samo stroški pogodbenega dela, ne pa tudi stroški dela, ki ga
opravijo občinski uslužbenci. Stroški distribucije so velikokrat izpuščeni.

Če so stroški glasil že navedeni, so to le pogodbeni stroški materiala in storitev (vključno z
morebitnimi avtorskimi honorarji za novinarsko delo). Popolnoma pa so izpuščeni stroški
dela, ki ga na občinskih medijskih projektih opravijo zaposleni občin. Tudi to delo bi bilo treba
ovrednotiti in poročati v finančnih izkazih občin. Žal pa se tudi o materialnih stroških izdajanja
občinskih glasil velikokrat poroča v okviru mešanih postavk. »Stroški zajemajo vse potrebno
za nemoteno delovanje: pisarniški in splošni material in storitve, čistilni material za čiščenje,
tiskarske storitve glasila Novice, električna energija, voda in komunalne storitve, komunikacije,
poštnina, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, plačila bančnih storitev in drugi
operativni odhodki,« denimo poroča celjska mestna četrt Kajuh za leto 2015. Skupaj je bila
realizacija na tej mešani proračunski postavki 3.882 evrov.xxv
Izdajanje več lastnih glasil ni edini način, kako lahko občine z denarjem davkoplačevalcev
izkrivljajo medijski trg. Kanali vpliva so vsaj še trije.
Prvič, prek kupovanja naročnin v določenih časopisih in revijah (in to na ravni občine in
posameznih ČS, skrito v več proračunskih postavkah).
Drugič, prek kupovanja oglasnega prostora v določenih medijih (znova na ravni občine in
posameznih ČZ, skrito v več proračunskih postavkah).
Tretjič, prek subvencij. Tako denimo v Zaključnem računu Ljubljane za leto 2014 izvemo:
Na podlagi »Javnega razpisa za izbor izvajalca projekta Izdajanje kulturnega
štirinajstdnevnika v okviru projekta Ljubljana – svetovna prestolnica knjige 2010
za obdobje od aprila 2010 do marca 2013« (odločba izdana 23. 12. 2009) MOL v
obdobju od aprila 2010 do aprila 2013 sofinancira izdajanje kulturnega
štirinajstdnevnika Pogledi, ki ga izdaja časopisno in založniško podjetje DELO
d. d. Na podlagi opravljene evalvacije o uspešnosti prvega obdobja izdajanja

smo 28. 3. 2013 sklenili dodatek k pogodbi in podaljšali sofinanciranje projekta
do marca 2016.xxvi

Založniško podjetje Delo, d. d., je torej še do leta 2016 prejemalo mestni denar, ker je bila
Ljubljana leta 2010 prestolnica knjige. V letu 2014 je subvencija znašala 150.000 evrov.xxvii Po
izteku občinskega subvencioniranja so Pogledi prenehali izhajati.
Razen pregleda financiranja lokalnih glasil bi bilo treba posebno pozornost nameniti tudi
proračunskim izdatkom, namenjenim oglaševalskim in PR-agencijam, ter preveriti, pod
kakšnimi pogoji in za kakšne projekte se ta denar namenja. Šele celovit pogled na obseg
finančnih sredstev iz javnih virov nam lahko poda ustrezno informacijo o tem, koliko javnega
denarja letno »kroži« v medijskem in z njim povezanimi sektorji. Lahko pa ugotovimo, da se
na ta način ustvarja nepregledna mreža sofinanciranja medijev, pri katerih niso zadovoljeni
niti javni interes niti potrebe javnosti.

1.4

Analiza neposrednega javnega financiranja medijev

Ker pregled vseh neposrednih proračunskih izdatkov za financiranje medijev v zadnjem
desetletju zahteva posebno analizo, smo za pripravo te strategije na izbranem vzorcu medijev
in agencij opravili pregled pridobivanja javnih sredstev. V analizo so bili vključeni tiskani
mediji (splošnoinformativni časniki in revije) z najvišjo naklado, radijski in televizijski programi
z nacionalno pokritostjo, vsi programi posebnega pomena ter štiri največje oglaševalske in
PR-agencije.
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Slika 1: Vsota vseh nakazil glede na tip podjetja (v obdobju od 1. januarja 2003–
17. januarja 2014)

Tabela 3: Vsota vseh nakazil glede na tip podjetja (v obdobju od 1. januarja 2003–
17. januarja 2014)
Tip medija

Skupni znesek

Nepovratna
sredstva

Delež nepovratnih
sredstev

TV-postaja

21.231.024,10 €

10.057.416,75 €

47,37 %

radijska postaja

29.492.569,05 €

10.229.036,90 €

34,68 %

tiskani medij

71.456.717,44 €

6.745.044,78 €

9,43 %

8.065.404,25 €

136.190,19 €

1,68 %

135.799.183,26 €

341.192,57 €

0,25 %

PR-agencija
ostalo
Vir: Supervizor

Zagotavljanje javnega interesa v medijih bi moralo temeljiti na dveh sistemskih ciljih: na jasno
definiranih ciljih medijske politike in na jasno določenih komunikacijskih potrebah
javnosti. Čeprav je temeljni namen razpisa sofinanciranje konkretnih programskih vsebin
medijev, je praksa pokazala, da se ponujene vsebine prilagajajo togim zahtevam razpisa in ne
temeljijo na analizi potreb ciljnega občinstva medija. Večina projektov, kot ugotavlja komisija
v svojem Poročilu:

vsebuje že objavljene vsebine, redne rubrike in priloge, ki jim prijavitelji za
potrebe razpisa dajo neko skupno, izmišljeno ime, ki ga v tiskanih medijih in
programskih shemah radiodifuznih medijev ne najdemo. Denar se namenja za
redna poročanja o dogodkih in vestičarstvo, radijske postaje pa v prijavo
praviloma vključijo vse govorne oddaje in se z izmišljenim imenom izognejo
določilu, da lahko vsak medij prijavi le en projekt.

Večina prijaviteljev projektov ne upošteva potreb javnosti (in verjetno sploh ne ve, kaj so), ne
razmišlja o tem, da bi razvili nove pristope in nove vsebine, ki bi lahko v večji meri temeljili na
potrebah tistih, ki naj bi jim bile te vsebine namenjene. Obenem ni raziskave, ki bi pokazala, v
kolikšni meri so sofinancirane vsebine dejansko prispevale k ciljem razpisa – večji pluralnosti
medijskega prostora.
Še več. Primerjava povprečne vrednosti minute televizijskega programa, kot jo na razpisu za
svoje projekte določajo prijavitelji, je skrajno raztegljiva. Povprečna minuta televizijskega
programa lahko tako stane le 4,79 evra ali pa 175,38 evra (razmerje 1 : 36,6). Pri povprečni
minuti radijskega programa so razlike še večje – od 1,26 evra do 89,85 evra (razmerje 1 : 71,3).
Te razlike v ničemer ne korelirajo s kakovostjo programa, številom zaposlenih medijskih
delavcev in sodelavcev ali pa z zahtevnostjo produkcije določenih programskih vsebin. Kar
lahko ugotovimo, je, da cena minute programa narašča z odvisnostjo izdajatelja od javnih
sredstev glede na njegove skupne prihodke. Večji je delež javnih sredstev, višja je cena minute
programa!
Zaradi dolgoletne nepreglednosti medijskega lastništva in porazdeljene odgovornosti
različnih institucij, ki bi morale skrbeti za spoštovanje določb zakona, ki to zapovedujejo, se
na razpise prijavljajo iste osebe/mediji z različnimi projekti – enkrat kot medij, drugič kot
producent, tretjič kot avtor itd. – ter tako obidejo določilo, da lahko posamezen medij odda
samo eno prijavo. Razpis za leto 2015 je pokazal, da se nekateri novinarji/avtorji pojavljajo
tudi v petih različnih medijih, seštevek subvencij države pa krepko presega povprečje znotraj
panoge. Dogaja se tudi, da se direktorji ali lastniki medija prijavljajo kot novinarji na projektu.
V takih primerih so njihove urne postavke večkratnik urne postavke novinarja v istem mediju.
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Dejanska cena novinarskega dela (ne pa fiktivna) je podatek, ki bi nujno moral predstavljati
ključni element ocenjevanja projektov.

1.5

Profesionalno delo novinarjev in novinark kot javni interes na
področju medijev

Programske vsebine medijev ustvarjajo novinarji in novinarke ter ostali medijski delavci in
sodelavci. Sofinanciranje države bi zato moralo biti v veliki meri namenjeno tudi urejanju
materialnih razmer tistih, ki te vsebine ustvarjajo. Zagotavljanje ustreznih delovnopravnih
pogojev za delo zaposlenih v medijih je vsekakor v javnem interesu države. Kot ugotavlja
Poročilo, se je od leta 2012 do 2013 število zaposlenih ali pogodbeno zaposlenih novinarjev
zmanjšalo za 151, »tako da sofinanciranje s strani ministrstva ne prispeva k večji socialni
varnosti novinarjev, kar nas napeljuje na sklep, da namenska sredstva ne dajejo pričakovanih
rezultatov«.

Tabela 4: Zaposlenost v slovenski medijski dejavnosti
2008

2012

2013

2014

Število zaposlenih novinarjev po vrsti medijske dejavnosti
Izdajanje časopisov

594

512

Radijska dejavnost

292

266

Televizijska dejavnost

345

412

Skupaj

1.231

1.190

Skupno število zaposlenih po vrsti medijske dejavnosti
Izdajanje časopisov

1.512

1.253

1.176

1.080

Radijska dejavnost

864

739

698

696

Televizijska dejavnost

1.693

1.859

1.610

1.632

Skupaj

4.069

3.851

3.484

3.408

2.285

2.170

2.188

2.280

1.835

1.679

1.625

1.581

Skupno število zaposlenih novinarjev
Od tega zaposlenih

Od tega samozaposlenih
450
491
563
699
Vir: podatke posredoval Iztok Jurančič iz Sindikata novinarjev Slovenije, november 2015

Tabela 5: Zaposlenost slovenskih novinarjev
Delovno
aktivne osebe
Novinarji – skupaj (v vseh dejavnostih SKD 2008)

Zaposlene
osebe

Samozaposlene
osebe

2.280

1.581

699

68

zaupno

zaupno

58.130 Izdajanje časopisov

453

zaupno

zaupno

58.140 Izdajanje revij in druge periodike

108

zaupno

zaupno

58.110 Izdajanje knjig

59.110 Produkcija filmov, videofilmov, televizijskih oddaj

67

43

24

60.100 Radijska dejavnost

271

252

19

60.200 Televizijska dejavnost

399

362

37

35

29

6

63.120 Obratovanje spletnih portalov
63.910 Dejavnost tiskovnih agencij

114

69

45

70.220 Drugo podjetniško in poslovno svetovanje

20

14

6

84.110 Splošna dejavnost javne uprave

14

zaupno

zaupno

500

8

492

18

zaupno

zaupno

90.030 Umetniško ustvarjanje
94.999 Dejavnost drugje nerazvrščenih članskih
organizacij
Vir: Statistični urad
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Po podatkih Sindikata novinarjev Slovenije (SNS) so samozaposleni novinarji v primerjavi z
letom pred krizo v deležu predstavljali že blizu 31 % vseh registriranih delovno aktivnih
novinarjev oziroma za 10 strukturnih točk več. Od leta 2008 se je število zaposlenih novinarjev
zmanjšalo za 30 %, število samozaposlenih pa povečalo za 55 %. Ob tem se je število
novinarjev v letih do 2012 zmanjševalo, v letu 2013 stagniralo in v letu 2014 poraslo na raven
iz leta 2008. Trend jasno kaže, da gre tudi v primeru izboljšanja poslovnih rezultatov za
nadomeščanje urejenih in varnih oblik dela z negotovimi ter socialno, materialno in pravno
bolj tveganimi oblikami.

Razlog, zakaj sofinanciranje vsebin ne povečuje zaposlovanja novinarjev, povečuje pa
vlaganje v tehnologijo in/ali distribucijo, tiči v samih lastnostih kreativnega dela:
»Ta oblika dela je bolj kot industrijskemu podobna obrtniškemu delu – kreativno
delo se upira ločitvi med njegovimi konceptualnimi in izvršilnimi dimenzijami. Še
več, kreativno delo zadrži določeno stopnjo avtonomije. […] Z vidika delodajalca
je takšno delo težko kontrolirati in zaradi svojih lastnosti povečuje negotovost pri
načrtovanju outputa in na koncu dobička.«xxix
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Sedanja medijska zakonodaja s številnimi členi zagotavlja avtonomijo medijev, urednikov in
novinarjev. Smo ena redkih držav, ki novinarjem z zakonom zagotavlja pravico do ugovora
vesti. Žal pa, kot pri marsikaterem drugem členu, zakon ne predvideva ustreznih ukrepov v
primerih, ko pride do kršitve avtonomije v praksi. Poklic, ki je v veliki meri prekariziran in
temelji na občasnih, nestalnih in fleksibilnih oblikah zaposlitve, mora biti ustrezno urejen. Po
ocenah Sindikata novinarjev Slovenije (december 2015)xxx v medijih dela okoli 580 prekarnih
novinarjev in novinark, za katere obstajajo elementi rednega delovnega razmerja. Novinarstvo
je obenem poklic, ki že skoraj desetletje nima urejene kolektivne poklicne pogodbe. Takšno
neurejeno stanje vpliva na kakovost novinarskega dela. Ureditev pogojev za opravljanje dela
mora biti v javnem interesu, če želimo, da novinarsko delo sledi javnemu interesu. Medijska
podjetja, ki na kakršen koli način kršijo delovno pravno zakonodajo in spodbujajo
prekarizacijo, ne bi smela prejemati javnih sredstev. Javni zavod RTV Slovenija pa je kot
nosilec javne službe na področju medijev dolžan vzpostaviti najvišje standarde za
profesionalno delo novinarjev in novinark.

2 Nova medijska politika zahteva korenite spremembe
2.1

Potrebujemo novo definicijo medija

Ena največjih težav Zakona o medijih je definicija medijev. Podobne definicije ni mogoče
zaslediti v zakonodajah ostalih evropskih državah. Pri nas so namreč mediji tudi občinska
glasila, glasila društev, strokovne publikacije – skratka skoraj vse. Takoj, ko neko glasilo,
publikacija ali program postane medij, že lahko kandidira za pridobitev javnih sredstev. Zakon
o medijih medije definira glede na dve temeljni značilnosti: da gre za vsebine, dostopne
javnosti (izključuje zasebno komunikacijo), in da so te vsebine uredniško oblikovane
(predpostavlja novinarsko in uredniško avtonomijo) (prvi in drugi odstavek 2. člena). V istem
členu (tretji odstavek) pa zakon določa, kaj niso mediji, in pri tem navaja tudi »uradna glasila
lokalnih skupnosti in druge uradne objave.« V razvidu medijev, ki ga vodi ministrstvo, so kot
medij vpisana številna glasila lokalnih skupnosti, ki tako formalno kot tudi po naravi
novinarskega dela ne ustrezajo definiciji medija. Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah
pa v 2. členu določa pomene posameznih izrazov, na katere se nanaša (definicije). Tako

vključuje avdiovizualne medijske storitve, televizijsko oddajanje ter lokalne, regionalne,
študentske in nepridobitne programe posebnega pomena (ti so deloma regulirani tudi v
Zakonu o medijih). Temu je treba dodati še tretje poglavje Zakona o medijih, ki se nanaša na
komunikacijske storitve: računalniške medijske komunikacije in zaščitene storitve. Ta pravna
nepreglednost botruje dejstvu, da ni jasne definicije, kaj je medij, in da se za različne
platforme posredovanja programskih vsebin uporabljajo različne ravni regulacije z različno
stopnjo zaščite uporabnika, različno stopnjo odgovornosti izdajatelja in različno ravnjo
nadzora. Glede na spremembe produkcije, distribucije in uporabe medijskih vsebin je nujno
spremeniti definicijo medija. Pri oblikovanju nove definicije je treba upoštevati, kaj
raziskovalci in javnost sploh prepoznavajo kot medij.

2.2 Programi posebnega pomena – v javnem ali zasebnem interesu?
V Sloveniji javno službo na področju radijskih in televizijskih programov opravlja javni zavod
RTV Slovenija. Napačno je prepričanje, da je vse, kar programsko ustvarja RTV, v javnem
interesu. Tudi v primeru RTV Slovenija je treba jasno določiti obseg javne službe in vpeljati
učinkovite mehanizme nadzora njegovega spoštovanja. Slovenija je z zakonodajo vpeljala tudi
posebne programe, ki naj bi po svojem statusu in načinu financiranja delovali v javnem
interesu. Status programa posebnega pomena (v nadaljevanju: PPP) se podeljuje na podlagi
Zakona o medijih – ZMed (77., 79., 80. in 81. člen – odvisno od statusa – lokalni, regionalni,
študentski in nepridobitni). Republika Slovenija s sredstvi državnega proračuna podpira
delovanje teh programov po 82. členu sedanjega ZMed. Pravilnik o programih posebnega
pomena (Uradni list RS, št. 85/02) pa je podzakonski akt, ki določa natančnejša merila za
opredelitev lokalnih in regionalnih vsebin, pogoje in postopek za pridobitev statusa lokalnega
oziroma regionalnega, študentskega in nepridobitnega radijskega in televizijskega programa.
Sporočilo Evropske komisije o uporabi pravil o državni pomoči za storitve javne radiotelevizije (v
nadaljevanju: Sporočilo) ugotavlja, da:
storitve javne radiotelevizije kljub svoji jasni gospodarski pomembnosti niso
primerljive s storitvami javne službe v katerem koli drugem gospodarskem
sektorju. Nobena druga storitev ne doseže istočasno tako širokega sektorja
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prebivalcev, mu posreduje toliko informacij in vsebin, s tem pa prenaša mnenje
posameznikov in javnosti ter nanj vpliva. Poleg tega radiodifuzija na splošno
velja za zanesljiv vir informacij in je edini vir informacij za nezanemarljiv del
prebivalstva. Na ta način bogati javno razpravo in lahko v končni fazi vsem
državljanom zagotavlja, da do neke mere sodelujejo v javnem življenju
(Sporočilo, točka 9 in 10).xxxi
Čeprav RTV-prispevek, ki predstavlja večinski vir financiranja javnega zavoda RTV Slovenija,
predstavlja obliko dovoljene državne pomoči, Zakon o RTVS ne zagotavlja pregledne in
nadzorovane uporabe teh sredstev za financiranje javne službe. Kot navaja Sporočilo (točka
69), je treba finančno preglednost zagotoviti z ustreznim ločevanjem na dejavnosti javne
službe in ostale dejavnosti, ki ne spadajo v javno službo. Komisija zato »poziva države članice,
naj funkcionalno ali strukturno ločevanje od pomembnih in ločljivih komercialnih dejavnosti
obravnavajo kot obliko najboljše prakse«. Sporočilo torej ne vidi nobene težave v tem, da se
javni servis financira iz različnih virov (vključno s komercialnimi – oglaševanje). Tisto, kar je
pomembno, je, da javni servis državno pomoč uporablja izključno za financiranje javne
službe. Uporaba javnih sredstev za financiranje komercialnih dejavnosti se tako šteje za
nedovoljeno državno pomoč in je kot taka prepovedana.
Po podatkih AKOS (december 2015) v Sloveniji deluje 90 radijskih in 90 televizijskih
programov. Med radijskimi programi ima status programa posebnega pomena 25 programov
(sedem jih oddaja RTV Slovenija, osem je regionalnih, osem lokalnih ter po en študentski in
nepridobitni), med televizijskimi pa 16 (šest programov oddaja RTV Slovenija, trije so
regionalni, šest je lokalnih in eden ima status nepridobitnega programa).

Tabela 6: Register AKOS

Radio
TV

Število
programov
90
90

Število
imetnikov
dovoljenja
57
71

Od tega PPP
RTV Slovenija
regionalni program posebnega pomena

Radio
7
8

TV
6
3

lokalni program posebnega pomena
nepridobitni

8
1

6
1

študentski program posebnega pomena

1

0

Vir: AKOS

xxxii

Zato se ne sprašujmo, koliko takšnih programov Slovenija potrebuje (če jih sploh potrebuje).
Vprašati se moramo, v kolikšni meri in na kakšen način ti programi delujejo v javnem interesu.
Dodatno vprašanje pa neposredno zadeva način njihovega financiranja.
Na letnem rednem javnem razpisu, ki ga izvaja Ministrstvo za kulturo, je za te programe (že
po njihovem statusu) namenjena z zakonom definirana vsota denarja za sofinanciranje
programskih vsebin. V spodnji tabeli vidimo seznam izdajateljev, ki so po različnih zvrsteh
razpisa v obdobju med letoma 2008 in 2015 prejeli največ javnih sredstev. Tudi v primeru
programov posebnega pomena gre za podeljevanje državnih pomoči na medijskem področju,
ki morajo potekati pod ustreznimi kriteriji. Še več. Država bi tem programom morala naložiti
tudi dodatne obveznosti glede udeležbe javnosti v upravljanju in nadzoru nad njihovim
delovanjem. Če je v primeru javnega zavoda RTVS prav zaradi njegovega specifičnega
pomena pri izvajanju javne službe z zakonom urejen javni nadzor, tako na programski kot tudi
na upravljavski ravni, ni nobenega razloga, da se podobni mehanizmi javnega nadzora ne bi
vpeljali tudi v primeru programov posebnega pomena. V primeru takšnega nadzora bi
zakonodajalec lahko zagotovil stabilnejše in dolgoročne vire financiranja teh programov v
delu, ki se nanašajo na zagotavljanje javnega interesa. Obenem ni nobenega razloga, da se v
novem zakonu takšen status ne podeli tudi splošnoinformativnim tiskanim medijem ali
elektronskim publikacijam. Javni interes ne more biti vezan na pravni status izdajatelja kot
tudi ne na platformo, po kateri se distribuirajo vsebine v javnem interesu.
Zakon o medijih v tretjem odstavku 4.a člena o financiranju programskih vsebin medijev
določa, da se za razvoj programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom
lokalnega, regionalnega in študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega
programa nameni vsota, ki ustreza vrednosti 3 % zneska prispevka za programe RTV
Slovenija, ki je bil zbran v preteklem letu. Sredstva, ki jih pridobi izdajatelj na razpisih
pristojnega ministrstva na podlagi statusa posebnega pomena, lahko porabi samo za
razvijanje in sofinanciranje programskih vsebin radijskih in televizijskih programov s statusom
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lokalnega, regionalnega, študentskega oziroma nepridobitnega radijskega ali televizijskega
programa.
To pomeni, da je znesek, ki se letno nameni za sofinanciranje PPP, določen z zakonom, ter da
so do financiranja upravičeni vsi PPP, ki se na razpis prijavijo. V letu 2015 je bilo za
sofinanciranje programskih vsebin medijev (t. i. medijski sklad) razpisanih 1,9 milijona evrov.
Od tega 1,5 milijona evrov za PPP, ostalo pa za medije brez statusa.

Tabela 7: Na medijskem razpisu razdeljena sredstva medijem posebnega pomena,
2008–2015
Radijski mediji – prijavitelji
RADIO OGNJIŠČE
RADIO MURSKI VAL
KOROŠKI RADIO
RADIO TRIGLAV JESENICE
NT & RC
RADIO GORENC
RADIO ŠTAJERSKI VAL
NAŠ ČAS RADIO VELENJE
RADIO SLOVENSKE GORICE
RADIO KRANJ
Skupaj

958.703,93 €
650.746,25 €
648.334,38 €
547.190,22 €
543.471,10 €
525.340,50 €
482.317,44 €
412.424,59 €
397.407,56 €
391.313,60 €
5.557.249,58 €

Televizijski mediji – prijavitelji
VTV STUDIO
TELEVIZIJA NOVO MESTO
TV IDEA – KANAL 10
TELE TV
TELE 59
TELEVIZIJA CELJE
HI-FI VIDEOSTUDIO
VA VIDEO AVDIO FILM
MEDIA PARTNER
ATV BABNIK & Co.
Skupaj

790.701,22 €
782.713,36 €
690.085,29 €
686.704,81 €
669.935,09 €
538.167,58 €
524.777,25 €
334.414,38 €
271.100,95 €
201.062,88 €
5.489.662,81 €

Tiskani mediji – prijavitelji
DELO
ČZP VEČER
NOVA OBZORJA
PODJETJE ZA INFORMIRANJE
GORENJSKI GLAS
DNEVNIK LJUBLJANA
NOVA REVIJA
NOVICE ZALOŽNIŠKO PODJETJE
STA
GORA
Skupaj

398.588,29 €
321.910,26 €
301.889,76 €
261.048,00 €
242.209,25 €
184.956,93 €
176.889,50 €
161.900,00 €
143.590,87 €
120.645,50 €
2.313.628,36 €

[Preglednica se nadaljuje na naslednji strani]
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[Nadaljevanje s prejšnje strani]
Elektronski mediji – prijavitelji
BELETRINA (Študentska založba Študentske organizacije Univerze v Ljubljani)
VEST
CNVOS Zavod
ZAVOD SCCA
IR IMAGE
ČASNIK
ZVEZA DRUŠTEV GLUHIH IN NAGLUŠNIH SLOVENIJE
NAUTRI
MAKO STUDIO – INTERAKTIVNE REŠITVE KOSMAČ MATJAŽ, S. P.
1A INTERNET
Skupaj
Vir: Ministrstvo za kulturo

96.484,65 €
74.234,60 €
51.784,50 €
47.912,10 €
47.660,00 €
40.966,34 €
35.887,00 €
35.650,00 €
25.000,00 €
22.477,50 €
478.056,69 €

Predvsem so zgovorne ugotovitve strokovne komisije za ocenjevanje projektov, prispelih na
Redni letni javni projektni razpis za sofinanciranje programskih vsebin medijev v letu 2015
(JPR-MV-2015, marec 2015) – ki smo ga že navajali – in sicer, da cilji razpisa niso izpolnjeni, da
državljani niso bolje ali vsestransko obveščeni in da ni večje pluralnosti in večje kulturne
ustvarjalnosti na področju medijev, prav tako ne prispevajo k zaposlovanju mladih novinarjev.
Čeprav gre za nekakšen »tretji medijski sektor«, katerega položaj določa vmesnost med javno
službo in zasebnim interesom, njegovo delovanje v veliki meri ne ustreza opisu tega, kar se v
ostalih državah pod tem pojmuje. Neprofitni, nizko profitni, skupnostni, taktični,
postkorporacijski mediji so samo nekatere od definicij, ki jih različne države uvajajo v svojo
zakonodajo, da bi zagotovile obstoj lokalnih medijev, katerih temeljni pomen je njihova
vpetost v potrebe lokalnih okolij, v katerih delujejo.
Način delovanja programov posebnega pomena, njihova programska raznolikost, potrebe
ljudi in vključevanje v ustvarjanje programov bi morali biti v veliko večji meri prepoznani kot
temelj medijskega delovanja. Na javnih razpravah so predstavniki PPP sami opozarjali na
nevzdržnost sedanje ureditve, saj da ima status posebnega pomena preveč medijskih
organizacij. Sistemsko zagotovljeno sofinanciranje, ki pri nekaterih programih posebnega
pomena (sicer v zasebni lasti) presega 70 % celotnih prihodkov, velja skrbno analizirati.
Predvsem pa je treba odgovoriti na naslednja vprašanja:

■ V kolikšni meri programi posebnega pomena delujejo v javnem interesu?
■ Kakšna je njihova programska ponudba glede na potrebe okolja, v katerem
delujejo?
■ Koliko novinarjev in novinark zaposlujejo?
Iz prej povedanega sledi temeljna ugotovitev, da sofinanciranje medijev v sedanji obliki
ni v javnem interesu, ne prinaša večje pluralnosti in raznovrstnosti medijskih vsebin, ni
transparentno, ni učinkovito, ne prinaša dodatnega zaposlovanja novinarjev in ostalih
medijskih delavcev, ne prispeva h kulturi javnega dialoga, ne povečuje ustvarjalnosti –
skratka, zakonsko določenim ciljem zadošča le v izjemno omejenem obsegu.
Sofinanciranje medijev je oblika dovoljene državne pomoči, ki bi se morala podeljevati
po natančno določenih kriterijih, na kar je opozorilo že Računsko sodišče Republike
Slovenije v svoji reviziji iz leta 2009.xxxiii
Če bi želeli, da bi PPP bolj kakovostno izvajali svoje poslanstvo, bo torej nujen razmislek,
koliko PPP Slovenija sploh potrebuje. Ali je vzdržno, da danes vsak program, ki zaprosi za
status PPP, če izpolnjuje pogoje, ta status tudi pridobi? Ekonomska logika seveda ne govori v
prid temu niti v prid temu ne govori regijska porazdelitev PPP, saj na ta način, kot ga
poznamo danes, kakšna regija lahko pridobi več PPP, kakšna morda celo nobenega.
Sistematično in ne nazadnje tudi bolj enakomerno porazdelitev PPP po posameznih regijah bi
lahko zagotovili tako, da bi vsaka statistična regija morala imeti en radijski in en televizijski
PPP.
V Sloveniji imamo po metodologiji Statističnega urada RS 12 regij, kar pomeni, da bi država
lahko – glede na to, da pokrajin nimamo – statistične regije uporabila za določanje regijske
pokritosti z radijskimi in televizijskimi PPP.
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Slika 2: Kohezijski regiji, statistične regije, občine, Slovenija, 1. 1. 2015

In kako zagotoviti enakomerno regijsko pokritost? Ena od rešitev bi lahko bila mreža že
obstoječih PPP, ki bi se morali združiti tako, da s svojimi vsebinami in frekvenčnim dosegom
pokrijejo statistično regijo, v kateri delujejo. Na razpis za pridobitev statusa PPP bi se lahko
prijavili le programi oziroma izdajatelji medija, ki pokrivajo določeno regijo, ali mreže, ki
skupaj lahko zagotovijo regijsko pokritost. Država bi podelila status PPP le eni radijski in eni
TV-postaji/mreži na regijo (in sočasno s tem tudi razpoložljiva sredstva) najboljšemu
ponudniku iz vsake statistične regije, ki bi ponudil najboljši program, imel zaposlene
kakovostne novinarje, imel vrhunsko tehnično opremo itd.). Tako bi dobili 12 radijskih PPP in
12 televizijskih PPP. Status PPP bi dobitnik te pravice pridobil le za določen čas (recimo 3–5
let), nato bi se razpis ponovil in bi se tako na »trgu« PPP preverilo, ali je morda kakšen nov ali
boljši ponudnik. Eden od pogojev za pridobitev sredstev, kot omenjeno zgoraj, bi morala
seveda biti tudi kakovost, ki bi morala ustrezati standardom priprave programa, kot to velja za
javno RTV. Če bi PPP ustvarjal kakovosten program, bi le-tega lahko prispeval tudi v programe
RTV, ki bi tako pridobila več vsebin iz lokalnih okolij, ki jih zdaj javna RTV ne zmore
pripravljati. Zadoščeno bi bilo enakopravni zastopanosti lokalnih okolij v RTV-programih,

novinarskim profesionalnim standardom, pa tudi potrebam (in zahtevam) PPP po izdatnejšem
financiranju.
Z zmanjševanjem finančnih sredstev, namenjenih medijem, se soočajo tudi drugje. Na
Nizozemskem so v letu 2016 napovedali zmanjšanje števila t. i. medijskih mrež z 21 na 8.
Spodbujajo k združevanju izdajateljev medijev nasploh in k združevanju regionalnih medijev
in nacionalnega medija, glede slednjega bi lahko naredili vzporednico med PPP in RTV.xxxiv
Morda je reševanje tega problema lahko tudi priložnost za rešitev težav s frekvencami.
Ključne ugotovitve na javni razpravi, kjer smo govorili o podeljevanju radijskih in televizijskih
frekvenc, kažejo na določene težave. Država namreč nikoli ni sprejela strategije za razdelitev
radijskih frekvenc in večina je bila dana v uporabo že na začetku 90. let, ko še niti ni bilo
uveljavljeno podeljevanje prek obveznih javnih razpisov. Kar nekaj izdajateljev je zato
prepričanih, da frekvence v preteklosti niso bile razdeljene pravično. Kljub temu pa se večina
strinja, da t. i. »refarming« frekvenc oziroma ponovna razdelitev radijskih frekvenc ne bi bila
ustrezna rešitev, saj bi se s tem poseglo v obstoječe pravice. Nove rešitve bi bilo mogoče
iskati na področju digitalnega radijskega oddajanja (DAB), kjer pa bi morala država čim prej
določiti strateške cilje oziroma sprejeti strategijo prehoda na digitalno oddajanje. Trenutno
sicer ni zaznati posebnega interesa izdajateljev za digitalno radijsko oddajanje, prav tako
prebivalci nimajo ustreznih digitalnih sprejemnikov.
Eden od problemov na področju radijskega oddajanja je t. i. »time sharing« frekvenc, ki je v
Evropski uniji nezakonit in bi ga morala Agencija za komunikacijska omrežja in storitve (v
nadaljevanju: AKOS) čim prej odpraviti. Izdajatelji poudarjajo, da bi moral AKOS v primeru
nastalih težav pri radiodifuznem oddajanju takoj podeliti nadomestne frekvence. Prav tako bi
se morale radijskim postajam čim prej podeliti še vse preostale proste radijske frekvence, saj
jih veliko oddaja na razgibanem območju, kjer ena frekvenca ne omogoča pokritja vseh
prebivalcev. Vendar pa se v zadnjih letih, med drugim tudi zaradi spora med AKOS in Svetom
za radiodifuzijo (SRDF) podeljevanje prostih frekvenc ne izvaja, kar je nerazumljivo in celo
škodljivo za pravico do svobode izražanja.
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2.2.1 Kakšna mora biti statusna oblika izdajatelja medija, ki želi pridobiti status PPP?
Menimo, da je treba tudi doreči, kakšna bo morala biti statusna oblika medijev, ki bi lahko
pridobili status PPP. Programi s statusom programa posebnega pomena so za razvijanje in
sofinanciranje programskih vsebin, kot že zapisano, zagotovljena sredstva v okviru
proračunskih sredstev za medije. Poleg tega pa jim morajo operaterji omogočiti neodplačno
razširjanje, če za to obstajajo tehnične možnosti, in sicer tako, da so dostopni vsem
uporabnikom njihovih storitev. Programi s statusom programa posebnega pomena imajo
določene prednosti tudi na javnih razpisih za dodelitev radijskih frekvenc za opravljanje
radiodifuzije.xxxv PPP imajo torej kar nekaj ugodnosti, ki jih država zagotavlja z vidika javnega
interesa, da bi se namreč izboljšala medijska krajina in da bi prebivalci Republike Slovenije
lahko gledali in poslušali tudi programe, ki sicer niso komercialno zanimivi in tako ne
prinašajo dobička lastnikom medija. Država torej želi in mora v skladu z obstoječo
zakonodajo financirati medijske vsebine, ki so za razvoj kulture, znanosti, izobraževanja in
civilne družbe z vidika javnega interesa nujne, saj jih sicer ne bi nihče financiral oziroma
financiral v (pre)majhnem obsegu.
Zahteva zakonodajalca, da sme presežek prihodkov nad odhodki oziroma dobiček od
dejavnosti izdajatelj uporabiti samo za izvajanje radijske ali televizijske dejavnosti v skladu s
svojim temeljnim pravnim aktom, velja le za študentske in nepridobitne radijske in televizijske
programe. Če pogledamo tabelo 6, pa lahko ugotovimo, da ima velika večina (23 od 28 PPP)
status PPP na področju lokalnega ali regijskega radijskega oziroma televizijskega programa,
za katere pa ta zahteva ne velja.
Ker je izjemno težko nadzirati poslovanje medijev s statusom PPP, ki so statusnopravno
večinoma organizirani kot družbe z omejeno odgovornostjo in torej poslujejo v skladu z
Zakonom o gospodarskih družbah, če dejansko proračunski denar res porabljajo v skladu z
zakonodajo, je smotrno razmisliti o strožjih pogojih za izdajatelje glede primerne statusne
oblike.
Najbolj primerna oblika za PPP bi bil zasebni zavod, registriran v skladu z Zakonom o zavodih
(v nadaljevanju: ZZ), saj je v primeru družb z omejeno odgovornostjo in delniških družb zelo
težko, včasih celo nemogoče, izvajati nadzor nad porabo proračunskega denarja pri PPP, se

pravi ugotavljati, ali se dobiček od dejavnosti res uporablja samo za izvajanje radijske oziroma
televizijske dejavnosti in ne morebiti za izplačilo dividend lastnikom. Zakon o zavodih v
1. členu določa, da so zavodi organizacije, ki se ustanovijo za opravljanje dejavnosti vzgoje in
izobraževanja, znanosti, kulture, športa, zdravstva, socialnega varstva, otroškega varstva,
invalidskega varstva, socialnega zavarovanja ali drugih dejavnosti, če cilj opravljanja
dejavnosti ni pridobivanje dobička. V 18. členu pa ZZ nadalje določa, da zavod lahko opravlja
gospodarsko dejavnost, če je ta namenjena opravljanju dejavnosti, za katero je zavod
ustanovljen.
To seveda ne pomeni, da bi moral zasebni zavod delovati zgolj nekomercialno, nasprotno,
lahko deluje tudi izrazito komercialno, le dobiček se ne bo delil lastnikom, ker jih zavodi
nimajo, imajo le ustanovitelje in svet zavoda, ki bedi nad poslovanjem in programskimi
usmeritvami zavoda. Zagotovo pa to pomeni, da bi se zavod kot izdajatelj medija moral
ukvarjati le z medijskimi vsebinami in ne še s čim drugim, kar ni povezano s programskimi
vsebinami, ker je ob številnih dejavnostih še bolj nemogoče nadzorovati porabo javnega
denarja in morebitno prelivanje prihodkov iz državnega proračuna v dobiček, ki si ga lastniki
delijo ali morda prelivajo v druge dejavnosti podjetja.xxxvi
Če bi imeli izdajatelji programa, ki so pridobili status PPP, tudi predpisano jasno statusno
obliko zasebnega zavoda, bi se, tako menimo, izognili številnim težavam pri nadzoru porabe
javnega denarja. Tako ustanovljen medij bi lahko dobil javni denar hkrati s pridobitvijo statusa
PPP, lahko bi seveda ustvarjal tudi komercialne vsebine in pridobival prihodke prek trženja
oglasnega prostora, ne bi pa imel prav nobene možnosti, da bi dobiček prelival kamor koli
drugam kot le nazaj v program.
Primerne bi bile tudi druge neprofitne statusne oblike, ki so obdelane v 6. poglavju Izhodišč.

2.2.2 Financiranja medijske produkcije posebnega pomena
Slovenija bi se lahko v iskanju novih modelov financiranja medijske produkcije posebnega
pomena oprla na primera dobre prakse, ki ju nudita Nizozemska in Francija.
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Na Nizozemskem medijsko produkcijo trenutno podpirajo s tremi različnimi skladi, ki
podeljujejo denarno pomoč. Prvič, medijski sklad financira kulturno produkcijo, namenjeno
javnemu predvajanju na televizijskih kanalih. Prav tako podpira razvoj radijskih in televizijskih
produkcij, spletnih strani ter prepletanje teh kanalov. Z januarjem 2017 bo ta sklad ukinjen,
njegove naloge pa bo prevzel regulator javne televizije, Nederlandse Publieke Omroep.
Drugič, sklad CoBo podpira koprodukcijo filmov in dokumentarcev več javnih televizij ali
javnih televizij in neodvisnih producentov. Tretjič, sklad za promocijo novinarstva podpira
neodvisnost, pluralnost in kakovost v novinarstvu. Finančno pomoč nudi časopisom ali
novičarskim tednikom v finančni stiski in tudi spletnim stranem novinarjev in inovativnim
medijskim projektom. Financiranje tega sklada je vedno le začasno, kar preprečuje, da bi
posamezna novinarska organizacija postala odvisna od državne pomoči.xxxvii
Francija s programom COSIP sofinancira avdiovizualna dela, ki izkazujejo poseben javni
pomen na področju kulture, družbe, tehnike, znanosti ali ekonomije (v primeru evropskih
koprodukcij mora vsaj četrtino sredstev prispevati francoski producent). Sredstva razdeljuje
Nacionalni center kinematografije in risanega filma (Centre national du cinéma et d l’image
animée, CNC), do sofinanciranja pa so upravičena dela fikcije, animacije in dokumentarnega
filma, pa tudi posnetki in prenosi avtonomnih umetniških del. Izrecno pa je izključeno
sofinanciranje informativnih ali športnih oddaj, resničnostne televizije in razvedrilnih
programov drugih vrst.xxxviii Sredstva za subvencije CNC zbira z namenskim davkom, ki ga
plačujejo izdajatelji in distributerji televizijskih programov, ne glede na kanal distribucije –
vključeni so tudi kabelski in mobilni ponudniki.xxxix

2.3

Kaj pa lastniki?

Po podatkih iz registra, ki ga vodi AKOS (tabela 6), je med 90 radijskimi programi samo 57
imetnikov dovoljenj (med 90 televizijskimi je 71 imetnikov dovoljenj). Iz tega je mogoče
sklepati, da je v primeru radijskih in televizijskih programov prišlo do lastniškega povezovanja,
kjer je en lastnik postal lastnik večjega števila medijev. Zakon o medijih v devetem oddelku
govori o zaščiti pluralnosti in raznovrstnosti medijev izključno skozi različne oblike
koncentracije lastništva. Raznovrstnost in različnost medijskega prostora je vsekakor

področje, ki sodi v javni interes. V več kot desetletju od sprejema zakona, ki naj bi to področje
ustrezno zavaroval, se je izkazalo, da nobena od omejitev, navedenih v zakonu (ki naj bi
varovala pluralnost in raznovrstnost), ni preprečila nepregledne ali politično motivirane
prodaje in nakupa medijev. Ne le, da noben od zaščitnih ukrepov ni bil uveljavljen, izkazalo se
je tudi, da številne institucije, ki bi morale ukrepati, tega niso mogle ali pa želele storiti. V
sistemu »porazdeljene odgovornosti« pri izvajanju ukrepov se je izkazalo, da na koncu nihče
ne ukrepa. In prav to je tisto, kar lahko označimo za škodljivo regulacijo, ki bi jo nova
zakonodaja morala preprečiti. Na enak način je treba preprečiti, da javna podjetja, ki izvajajo
posebne storitve za državljane in državljanke (npr. komunalne storitve), kupujejo medije.
Dobiček, ki ga ta podjetja ustvarjajo, morajo vlagati v izboljšanje storitev ali pa za znižanje
njihove cene, nikakor pa ga ne smejo prelivati v dejavnosti, ki z njihovimi temeljnimi
dejavnostmi nimajo nobene povezave. Kot je ugotovilo Računsko sodišče Republike Slovenije:
»mora biti poslovanje gospodarskih subjektov, kot izvajalcev posebnih in
izključnih pravic (ali drugih organizacijskih oblik subjektov, ki vsaj deloma
delujejo tudi na trgu), usmerjeno v opravljanje temeljne dejavnosti, zaradi katere
so bili ustanovljeni, in da se mora pretežni del poslovanja nanašati na izvajanje
posebnih ali izključnih pravic v javnem interesu. Vsako sodelovanje takšnega
subjekta na trgu je izjema, ki jo moramo tolmačiti izrazito restriktivno«.xl

2.4

Zakaj mreže?

Radijske in televizijske mreže so še ena posebnost slovenske medijske regulacije, kjer se z
zakonom legalizira obstoječe stanje (partikularni zasebni interes), ki potem obvelja kot pravno
zavezujoča norma za prihodnost. Zgodovina podeljevanja radijskih in televizijskih frekvenc,
predvsem komercialnim ponudnikom, in privatizacija takrat delujočih lokalnih radijskih
programov je zgodovina napačnih in škodljivih odločitev, katerih posledice lahko ugotavljamo
danes.
Od leta 1995, ko je bilo ustanovljeno neodvisno telo, ki naj bi skrbelo za podeljevanje
frekvenc in nadzor nad njihovo uporabo, so bile vse pomembnejše frekvence že razdeljene –
mimo javnega interesa, brez javnega nadzora in brezplačno. Odločitev, da se uradno ne
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podelijo dovoljenja za oddajanje komercialnih radijskih in televizijskih programov na
nacionalni ravni oziroma da gre vsaka frekvenca posamično na javni razpis, je v praksi
pripeljala do tega, da so se dobitniki posameznih frekvenc (frekvence so bile podeljene za
oddajanje konkretnega programa) lastniško in programsko povezovali na nepregleden način
in v škodo javnega interesa. Mreže je treba obravnavati kot trenutno dejstvo in jih formalno
urediti s podeljevanjem regionalnih ali pa nacionalnih dovoljenj.

2.5

Regulacija platform prihodnosti

Nova strategija mora postaviti temelje regulacije za prihodnost. Med cilji, ki jim mora slediti
nova medijska zakonodaja, so:
■ nove definicije medija in novinarja ter javnega interesa;
■ ustvarjanje pogojev za nastajanje novih in inovativnih novinarskih projektov;
■ zadovoljevanje specifičnih informacijsko-komunikacijskih potreb skupin, ki so
sistematično izključene iz obstoječe medijske ponudbe;
■ podpora neprofitnim medijem in kakovostnemu novinarskemu delu.
Naloga države je predvsem v izvajanju aktivne medijske politike, ki bo načrtovala razvoj
medijev v prihodnje in ne bo »popravljala« anomalij obstoječega stanja, ki so rezultat
številnih napačnih in škodljivih odločitev v preteklosti.
Raziskava, ki jo je za Ministrstvo za kulturo pripravila agencija Valicon, xli je pokazala, v kolikšni
meri se spreminjajo medijske navade ljudi. Za pridobivanje informacij uporabljajo platforme,
ki jih obstoječa zakonodaja sploh ne definira kot medije. Čeprav obstaja splošno prepričanje
(v njegovem ustvarjanju in recikliranju so bistveno vpleteni tudi sami mediji), da upad
uporabe določenega medija (npr. drastično zmanjševanje števila bralcev tiskanih medijev)
pomeni zaton celotne medijske sfere, je realno stanje na globalnih medijskih trgih bistveno
drugačno. Število bralcev tiskanih medijev dejansko upada, narašča pa število bralcev, ki
uporabljajo druge poti dostopa do medijskih vsebin – na platformah, ki prevzemajo večino
oglaševalskega denarja, same pa ne proizvajajo originalnih medijskih vsebin.

Posebej je treba opozoriti na generacijo mlajših medijskih uporabnikov (»milenijska
generacija«), katerih »eksodus« na druge platforme predstavlja resen izziv za vse medije –
posebej pa za javne medije. Neobstoj ustreznega poslovnega modela, ki bi nadomestil upad
oglaševanja, je izziv za prihodnost. Žal pa se v Sloveniji prav na tem področju trdovratno
razraščajo najbolj netransparentne in škodljive oblike medijskega poslovanja. Gre za
»paralelni medijski sektor«, ki je pod popolnim vplivom političnih centrov moči na lokalni
ravni.
Javne razprave so pokazale, da si ljudje želijo več informacij iz lokalnega okolja, na drugi
strani pa se medijske vsebine vse bolj usmerjajo na pokrivanje dogajanj v središču države.
Zaradi racionalizacije poslovanja se medijski lastniki odločajo za ukinjanje dopisniških mest,
zmanjševanje števila zaposlenih novinarjev, uporabo že proizvedenih novic (servisi tiskovnih
agencij) in njihovo recikliranje, za trivializacijo vsebin, opuščanje raziskovalnega novinarstva.
Trendi, ki jih površno opisujemo s pojmom »kriza medijev«, trajajo že dlje časa in nobenega
dvoma ni, da ne bo več vrnitve na stanje pred krizo. Monetizacija vsebin na spletu še dolgo
ne bo prinesla tolikšnih finančnih sredstev, kot jih je medijski (predvsem pa tiskani) sektor
poznal v preteklosti.
Zlasti tiskani mediji se morajo znebiti štirih prevladujočih iluzij, ki v slepo ulico peljejo vse
vpletene v iskanje rešitev (novinarje, lastnike, politike, javnost). Kot ugotavlja Julia Cage, gre
za iluzijo o oglaševalskih prihodkih, iluzijo konkurenčnosti, iluzijo sofinanciranja in iluzijo o
prihodu nove zlate dobe.xlii Hitreje kot se mediji znebijo teh iluzij, lažje bo iskati nove rešitve
zunaj obstoječih modelov urejanja medijske sfere.
Medijev verjetno ne bo mogoče »rešiti«, kar pa je nujno treba zavarovati, je novinarstvo.
Profesionalno novinarstvo, ki lahko proizvaja visokokakovostne medijske vsebine v interesu
javnosti. To je najpomembnejši dolgoročni strateški cilj. Zato je tehten premislek o tem, kaj je
v javnem interesu, ključnega pomena. Na svetovni ravni obstajajo številni poskusi iskanja
alternativnih modelov financiranja novinarskega dela. V ZDA se nekateri od najbolj zanimivih
novinarskih in medijskih projektov financirajo z donacijami bogatih posameznikov in fundacij.
Ironija celotnega procesa razvoja medijev je, da se po skoraj dveh stoletjih delovanja
modernih medijskih sistemov vračamo na modele financiranja, ki so obstajali v 18. stoletju.
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Pravico do informiranja, kot temeljno človekovo pravico, smo prepustili finančni podpori in
osebni izbiri tistih, ki imajo denar.
Kot možen model financiranja novinarskega dela se ponuja tudi zbiranje denarja na različnih
platformah množičnega financiranja (»crowdfunding«). Od 28. aprila 2009 do 15. septembra
2015 je na Kickstarterju finančna sredstva pridobilo 658 novinarskih projektov v skupni višini
6,3 milijona dolarjev. Skoraj dve tretjini projektov (71 %) so prijavili posamezni novinarji ali pa
majhne skupine novinarjev, ostali pa so šli na račun medijskih organizacij in javnih ustanov,
kot so univerze.xliii Čeprav je »crowdfunding« možen vir financiranja za določene medijske
projekte, nikakor ne more zagotoviti dolgoročno delujočega medijskega sistema.
Tretji možni način financiranja je povezan z iskanjem podpore med bralci. Odvisnost od
oglaševalskega denarja je večino medijev oddaljila od svojih bralcev. Graditev ponovnega
zaupanja med mediji in bralci je pogoj za ustvarjanje takšnega finančnega modela, kjer bi
bralci postali podporniki (zadružniki oziroma lastniki) svojega medija. V kolikšni meri so lahko
takšni projekti dolgoročno finančno vzdržni, je vprašljivo. Vsekakor pa je v strateškem
premišljevanju pomembno iskati rešitve zunaj obstoječega sistema financiranja. V tem vidimo
pomembno vlogo države. S pomočjo premišljene politike varovanja javnega interesa lahko
ustvari pogoje za dolgoročni razvoj novih medijskih modelov.
Slovenska zakonodaja je v svoji sedanji obliki zakonodaja 20. stoletja. Je nepregledna, brez
jasnih ciljev in učinkovitih mehanizmov nadzora, pristojnosti pa so razdeljene med institucije,
ki ne sodelujejo in ne delujejo v javnem interesu. Tako proizvaja za delovanje medijev več
problemov kot spodbud ali razvoja. Namesto preobsežne regulacije in drobnjakarskega
pogleda na medijsko delo je treba razvijati regulacijo, ki bo varovala interese javnosti (ne
glede na to, na kateri platformi sprejema informacije) in bo omogočala visokokakovostno
medijsko produkcijo.

2.6

Komisija priporoča

Na področju programov posebnega pomena bi bilo smiselno:
■

preveriti, ali obstoječi PPP še vedno izpolnjujejo pogoje za ohranjanje statusa;

■

spremeniti zakonodajo o podeljevanju statusa PPP na način, ki omogoča finančno
preglednost in sledljivost denarja iz t. i. medijskega sklada;

■

zagotoviti enakomerno regijsko pokritost na način, da na eno statistično regijo status
PPP pridobita ena radijska in ena televizijska postaja/program/mreža, ki ponujata
najboljše programe v javnem interesu, ki temeljijo na profesionalnih novinarskih
standardih;

■

preveriti možnost implementacije kakovostnih programskih vsebin, ki jih proizvajajo PPP
v programe RTV;

■

presoditi, kakšna je primerna statusna oblika PPP.

V letu 2016 se na pristojnih ministrstvih pripravlja ali zaključuje delo na nekaterih strategijah,
ki bi jih bilo smiselno razširiti s področjem medijev: Strategija razvoja lokalne samouprave v
Republiki Sloveniji, Strategije razvoja nevladnih organizacij in prostovoljstva, Strateški projekt
spodbujanja socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije in Strategija
razvoja socialne ekonomije.xliv
Bilo bi v javnem interesu, če bi omenjene strategije zajele tudi problematiko mladih
novinarjev in cilj enakopravne, neodvisne obveščenosti vseh državljanov, zlasti na lokalni
ravni. S tem bi v celoti sledili tudi ciljem vladne politike po transparentni porabi javnega
denarja in v skladu s koalicijskim sporazumom o sodelovanju v Vladi Republike Slovenije za
mandatno obdobje 2014–2018 iz septembra 2014xlv o poslanstvu Vlade Republike Slovenije o
povrnitvi zaupanja ljudi v državo in njene temeljne stebre državotvornega delovanja, pri
čemer med njena temeljna izhodišča sodita tudi odločen boj proti korupciji in ničelna
toleranca do korupcije, to pa je tudi del osrednjih prednostnih političnih vsebin nadaljnjega
razvoja Slovenije.
Komisija zato priporoča:
■ Da se v vseh omenjenih strategijah opredeli odnos do medijev in reševanja medijske
problematike.
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■ Da mora nova medijska zakonodaja jasno definirati javni interes in vključiti konkretne
ukrepe, s katerimi je ta javni interes možno uresničiti. Podpora kakovostnemu
novinarskemu delu mora biti izpostavljena kot najpomembnejši strateški cilj.
■ Da se občinam naložita podpiranje in spodbujanje neodvisnih medijskih projektov na
ravni statističnih regij.
■ Da omenjeni deležniki, zlasti Ministrstvo za javno upravo, proučijo možnost, kako bi
lahko regionalne nevladne organizacije (v nadaljevanju: NVO) postale nosilke
medijskih mrež. V statističnih regijah delujejo regionalna stičišča NVO in usmeritev
vlade je krepitev vloge NVO pri načrtovanju in izvajanju javnih politik na lokalni
in nacionalni ravni. Vizija je namreč dobro razvit, učinkovit, inovativen in trajnostno
naravnan nevladni sektor, ki je sposoben ustrezno identificirati in nasloviti potrebe
svojega okolja in se nanje učinkovito in uspešno odziva. Regionalni NVO bi lahko bili
nosilci medijskih mrež, saj s svojim delom prispevajo k družbeni povezanosti in
solidarnosti, zagotavljajo vsem dostopne kakovostne storitve in že imajo ustrezno
sistemsko podporno okolje za svoje delovanje in razvoj.
■ Da bi v pravni in finančni ureditvi nevladnega sektorja iskali rešitve, ki bi jih uporabili
za medijske mreže na regionalni ravni.
■ Občinam je treba naložiti popolno transparentnost pri prikazu porabe javnega denarja
na področju informiranja, izdajanja publikacij in poslovanja z medijskimi podjetji,
povečan nadzor in sankcije za kršitve.

3 Višja raven medijske pismenosti
3.1

Ocena stanja

Medijska pismenost se v številnih evropskih dokumentihxlvi pojavlja kot eden temeljnih
strateških ciljev medijske politike in mora biti sistemsko urejena tudi v strategiji, kar narekuje
že NPK. Pri tem je treba pojem medijske pismenosti razumeti veliko širše kot zgolj potrebo po
različnih kampanjah, ki imajo za cilj opismenjevanje medijskih potrošnikov (predvsem otrok).

Medijsko pismenost razumemo kot pravico vsakega državljana in državljanke. Nujna je kot
del osnovnega izobraževanja, kar so potrdile tudi javne razprave. Za zagotavljanje te pravice
pa je neposredno odgovorna država, ne samo Ministrstvo za kulturo.
Slovenija nima sistemskih in celovitih politik, s katerimi bi dvigovala raven medijske
pismenosti. Predmet vzgoja za medije je v učni načrt za zadnje tri razrede osnovne šole prišel
na začetku prejšnjega desetletja, takrat so izšli tudi didaktični pripomočki.xlvii Toda vzgoja za
medije je ostal izbirni predmet. Po oceni iz diplomskega dela Marjetke Pezdir Kofol ga izvaja
le 10–20 % osnovnih šol.xlviii Na tem področju obstaja samo ena novejša slovenska raziskava,
ki je pod vodstvom Mateje Rek nastala na Fakulteti za medije.xlix
Otroci in mladostniki so, kar zadeva medijsko pismenost, najbolj ranljiv del družbe. Zanje tudi
velja, da so se odmaknili od klasičnih medijev. To kaže raziskava Ministrstva za kulturo, ki jo je
aprila 2016 pripravila družba Valicon.l Evropski projekt EU Kids Online je leta 2010 ugotovil, da
se slovenski otroci z internetom v povprečju prvič srečajo pri devetih letih, tako kot drugi
evropski otroci.li So pa zato slovenski otroci nad evropskim povprečjem, kar se tiče pogostosti
uporabe interneta. Kar 74 % otrok, starih 9–16 let, internet uporablja vsak dan ali skoraj vsak
dan, uporaba pa se s starostjo povečuje. Žal pa raven medijske pismenosti ne dosega
digitalne pismenosti, kjer imajo slovenski otroci v evropski primerjavi nadpovprečno razvite
veščine iskanja informacij in varne rabe interneta.
Resna in celovita politika medijske pismenosti je nujna, če želi Slovenija postati družba
aktivnih državljanov. To je tudi strateški cilj, ki ga je Vlada Republike Slovenije zapisala v Viziji
2050:
Če želimo, da bo Slovenija do leta 2050 postala generator uspešnih zgodb,
moramo postati družba aktivnih državljanov. Zavedamo se namreč, da so in
bodo naša največja prednost ljudje. Prek zaupanja ter odprte in inovativne
družbe lahko ustvarimo pogoje za večjo kakovost našega življenja, ki ga
omogoča proces celostnega in ozaveščenega učenja. Brez tega tudi ne bo
številnih pozitivnih sprememb, kot so medsebojno spoštovanje, varnost in mir,
samozavest in odgovornost do narave in okolja, kar se bo posledično prepoznalo
tudi na identiteti države. Torej, osrednji cilj vizije je, da Slovenija do leta 2050
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postane družba aktivnih državljanov, ki bodo kritično in tvorno sodelovali v vseh
družbenih procesih.lii

Aktivni

državljani

in

državljanke

pa

potrebujejo

določene

institucionalne

pogoje:

izobraženost, informiranost, medijska pismenost, obstoj forumov za izmenjavo mnenj in
mehanizmi, ki zagotavljajo vpliv državljana na dejanske odločitve na vseh nivojih.
Medijska pismenost bi potemtakem morala postati prioritetni medresorski projekt Vlade
Republike Slovenije, za katerega komisija v pričujočem dokumentu prispeva razmisleke s
področja medijev s priporočenimi ukrepi. Kot prilogo (glej poglavje 7.2) pa dodajamo tudi 17
kategorij za ocenjevanje politik na področju medijske pismenosti iz projekta ABC … Media
Literacy White Paper. Kategorije jasno kažejo, na katerih področjih bi bilo potrebno ukrepanje.

3.2

Kdo so novinarji in kaj je novinarstvo?

Zaradi novih načinov ustvarjanja in razširjanja medijskih vsebin, prevladujočega vpliva
svetovnega spleta pri dostopu do informacij in tudi spremenjenih porabniških navad se je
izgubilo jasno ločevanje med mediji in ostalimi oblikami posredovanja informacij. Tako
postajajo za uporabnike vsi podajalci informacij podobni. Velikokrat skoraj ne ločijo več, kje
so informacijo prebrali ali videli, verodostojnost vira in novinarsko delo postajata samo eden
od možnih pogledov na svet. Za dvigovanje ravni medijske pismenosti v državi bi bila
zato še kako pomembna profesionalnost novinarjev oziroma jasna ločnica, kdo je
novinar (in kaj novinarstvo) in kdo/kaj drugi podajalci informacij.
Velikokrat sta problem že znanje in uporaba slovenskega jezika oziroma govorna kultura.
Prispevki so napisani ali povedani vse bolj poenostavljeno in površno. Ali kot je že pred leti
zapisala filozofinja Onora O’Neill, so mediji krivi za novinarsko »obrekovanje, zasmehovanje
in roganje, za psovanje, zmerjanje in oštevanje. Nekateri prispevki temeljijo na bebavi količini
trivialnosti, drugi napačno predstavljajo, tretji opravljajo, četrti nihajo na robu klevetanja. […]
Toda, če mediji zavajajo ali če bralci ne morejo presoditi o bistvu sporočila, sta javni diskurz in
javno življenje zastrupljena«.liii

Uporabnik od profesionalnih medijev bolj kot kdaj koli pričakuje uredniško ali novinarsko
vodenje po vsebini, in če ga ne dobi, je zanj časopis enak zapisu na socialnih omrežjih,
novinar pa poistoveten s komer koli, ki objavlja na spletu. Medijska pismenost temelji na
visoko profesionalnem, odgovornem, kritičnem, poglobljenem in do ranljivih skupin
spoštljivem novinarskem delu. Spoštovanje profesionalnih standardov mora postati temeljna
zaveza novinarske skupnosti do javnosti. V javnem interesu, ki ga zasleduje ta strategija, pa je
zagotovo, da državljani in državljanke razvijejo kritični odnos do medijskih vsebin, da so
sposobni ločiti kredibilne vire informacij od nekredibilnih in tudi, da so sposobni aktivno
delovati v primeru neodgovornih medijskih praks.
Kot vse, kar je javno objavljeno, ni medij, tudi vsakdo, ki javno objavlja, ni novinar. Čeprav se
zdi, da je danes lahko vsak novinar in da lahko vsak informira javnost, je profesionalno
novinarstvo veliko več kot pojavljanje v medijih. Učinkovita medijska politika si mora za
enega temeljnih ciljev postaviti podpiranje in varovanje profesionalnosti novinarskega
poklica. Pri oblikovanju ukrepov za dvig medijske pismenosti je treba finančno podporo
določenim programom postaviti v odvisnost od tega, ali ima medij zaposlene ali pogodbeno
vezane novinarje in ali medij spoštuje etične standarde, ki veljajo za novinarski poklic. Razpisi,
namenjeni zagotavljanju javnega interesa, morajo biti kot vsi drugi finančni ukrepi usmerjeni
tudi k podpori notranjih mehanizmov za zagotavljanje profesionalnih novinarskih standardov
(mediji naj bi v skladu s svojimi notranjimi pravili omogočili mentorstvo mladim novinarjem,
ustanovili in podpirali mehanizme odgovornosti do javnosti). Javni zavod RTV Slovenija bi
moral posebno pozornost nameniti dvigu profesionalnih standardov dela vseh zaposlenih,
razvoju kulture odzivnosti do javnosti, spoštovanju inštituta varuha pravic gledalcev in
poslušalcev in podpori raziskovalnemu delu.
Finski medijski strokovnjaki v svoji viziji strateškega razvoja finske medijske krajine do leta
2020 ugotavljajo, da bodo leta 2020 profesionalni novinarji redkost.liv Tudi iz slovenske
perspektive časi novinarstvu niso naklonjeni, mladim, ki se izobražujejo in vstopajo v ta poklic,
pa je zelo težko doseči že nivo profesionalnosti oziroma sploh opravljati svoje delo. Zato je
več razlogov. V zadnjih 20 letih so se bolj razvijali drugi poklici s področja komuniciranja, kot
so odnosi z javnostmi in trženje, rasla sta njihova strokovna organiziranost in ugled.
Uredništva so pogosto najemala študente ali mlade diplomante, saj je tako postalo delo
redno zaposlenih bolj lagodno. Skoraj noben medij namreč nima resnega pristopa
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vrednotenja dela in učinkovitosti uredništva oziroma novinarjev v korelaciji s prodajo oziroma
bilanco poslovanja.

3.3

Uporabniki in potrošniki – predvsem pa kritični in aktivni
državljani

Aktivno državljanstvo predpostavlja, da so ljudje seznanjeni, kako delujejo državne institucije
(na lokalni kot tudi nacionalni ravni). Medijska pismenost mora vključevati tudi vzgojo za
aktivno državljanstvo.
Če imamo v državi težave s pismenostjo in funkcionalno pismenostjo, o čemer govori tudi
Nacionalna strategija za razvoj pismenosti iz leta 2006,lv je ključnega pomena podpora
celovitemu pristopu razvoja medijske pismenosti. Učinkovitost doseganja tega strateškega
cilja ni samo naloga Ministrstva za kulturo, temveč tudi Ministrstva za izobraževanje, znanost
in šport ter vseh ostalih vladnih in nevladnih organizacij, ki sooblikujejo izobraževalno politiko
na tem področju.
Aktivni državljan pozna delovanje političnega sistema na lokalni ravni. Zato je ključnega
pomena, da se pri oblikovanju konkretnih ukrepov podpore razvoja medijske pismenosti
vključi tudi Ministrstvo za javno upravo. Državljani so lahko aktivni, če vedo, kaj se dogaja
okoli njih, kako lahko na to vplivajo in kje lahko dobijo potrebne informacije, na temelju
katerih se lahko odločajo. Komisija ugotavlja, da je prav obveščanje na lokalni ravni treba
temeljito urediti – od definicije medija do načina financiranja. Kot ugotavlja Albin Igličar:
Slovenska lokalna samouprava je bila v novi državi Sloveniji ustavno
vzpostavljena l. 1992, nato pa konkretizirana v Zakonu o lokalni samoupravi,
Zakonu o ustanovitvi občin ter določitvi njihovih območij, Zakonu o financiranju
občin, Zakonu o lokalnih volitvah, njena vsebina pa je bila konkretizirana v več
deset področnih zakonih. Pri zakonskem urejanju lokalne samouprave so v
Sloveniji prevladali politični vplivi nad strokovnimi oziroma pravnimi argumenti.
Zato je bil na primer Zakon o lokalni samoupravi, ki je bil sprejet leta 1993, v
naslednjih letih kar neverjetnih osemintridesetkrat noveliran, spremenjen z
odločbami ustavnega sodišča in razlagan s strani državnega zbora.lvi

Zato je današnja situacija na področju lokalne samouprave po analizi, ki jo je opravil Stane
Vlaj, naslednja:
Če pogledamo teritorialne in vsebinske vidike naše lokalne samouprave, lahko
ugotovimo, da smo dobili veliko občin kot »plen« posameznih političnih strank
in/ali lokalnih veljakov. Polne lokalne samouprave pa ni, saj prebivalci sploh
nimajo besede pri upravljanju njihovih občin, so odrinjeni od odločanja ali pa
zavedeni (npr. z interpretacijo, da je pravica do lokalne samouprave pravica do
ustanovitve lastne občine – primer občine Ankaran). V občinah se odločanje
prepušča organom, imamo močan županski sistem, oblike neposrednega
odločanja prebivalcev pa so neuresničene, tako klasične kot nove, ki jih sicer
omogoča sodobni razvoj.
Marsikje so župani najvišja oblast v občini. Sveti občin so večinoma pročelje
lokalne samouprave, nadzorni odbori pa pogosto le okrasek legitimnosti ravnanj
občinskih organov. V nasprotju s sodobnimi težnjami v Evropi sta tudi skoraj
stoodstotna profesionalizacija županov in ustanavljanje upravnega aparata tudi
v najmanjših občinah. Javna etika na lokalni ravni ni uveljavljena.lvii

Če upoštevamo navedeno, je razumljivo, zakaj državljani aktivno ne sodelujejo pri upravljanju
lokalnih zadev. Položaj lokalnih medijev je zaradi pomanjkljive medijske politike najbolj
ogrožen. Majhno število tistih medijev, ki še vztrajajo pri informiranju o lokalnih zadevah,
mora »konkurirati« velikemu številu občinskih glasil, ki ne spoštujejo temeljne prvine
profesionalnega novinarskega dela, nimajo avtonomne uredniške politike, niso odgovorni
javnosti in ne prispevajo k temu, da bi imeli državljani na lokalni ravni verodostojne vire
informacij. V skandinavskih državah je podpora lokalnim virom informiranja in dvigu
profesionalnosti lokalnih medijev eden ključnih mehanizmov medijske politike. Finci so tako v
svoji medijski strategiji do leta 2020 prav lokalnim medijem namenili posebno vlogo pri dvigu
kakovosti lokalnih vsebin, pa tudi vključenosti državljanov v sooblikovanje lokalne medijske
politike. Vizija medijske skupnosti prihodnosti za Fince vodi po lokalnih cestah.lviii
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3.4
■

Komisija priporoča
Nujni so sistemski ukrepi, ki povezujejo več vladnih sektorjev, zlasti pa Ministrstvo za
kulturo in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

■

Medijska vzgoja, zdaj izbirni predmet, bi morala postati obvezni predmet, in to od
1. razreda osnovne šole naprej. Predmet medijske vzgoje je treba povezati z
informacijsko tehnologijo, razviti je treba didaktična gradiva in oblikovati nov steber na
področju šolstva – šola, otroci, aktivni državljani, medijska pismenost.

■

K oblikovanju predmeta in stebra bi bilo treba pritegniti civilno družbo, in to z javnimi
razpisi (Ministrstva za kulturo in Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport). Tako bi
lahko pridobili več mobilizacijskih in kreativnih projektov, ki so lokalni, neprofitni in
usmerjeni v prihodnost. V večji meri bi morali vključiti lokalne skupnosti in skupine
medijskih ustvarjalcev, med njimi tudi režiserje in fotografe (slednji opravljajo med
medijskimi ustvarjalci vedno bolj razvrednoten poklic, kot so pokazale javne razprave).

■

Treba je razviti javni poklic »medijski pedagog« in k sodelovanju pri pouku pritegniti
javne delavce ter medijske in druge strokovnjake. To se lahko zgodi le v zavezništvu s
šolami in ravnatelji, denimo v obliki vsakoletnega programa gostovanj v šolah.

■

RTV Slovenija naj poveča obseg programov, ki načrtno dvigujejo raven medijske
pismenosti. Dobro bi bilo spodbujati nastanek »malih Medijskih prež« (oziroma »Media
Watch«) po vzoru projekta, ki ga je dolga leta vodil Mirovni inštitut in je zaradi
pomanjkanja sredstev žal usahnil.lix

■

Angažiranje lokalnih medijev je nujno. Novinarji naj sodelujejo z lokalno skupnostjo –
predavanja na šolah, stik učencev s prakso (dober primer vpetosti medija v lokalno
okolje je britanski časnik Guardian), aktivno vključevanje starejših in številnih lokalnih
iniciativ.

■

Oblikovati posebne razpise za razvoj medijske pismenosti, del projektov pa mora
upoštevati sodelovanje s tujino oziroma skupne projekte z novinarji iz tujine.

4 RTV
4.1 Ocena stanja
RTV Slovenija je javni zavod posebnega kulturnega in nacionalnega pomena, ki opravlja javno
službo na

področju radijske in televizijske

dejavnosti, z

namenom zagotavljanja

demokratičnih, socialnih in kulturnih potreb državljanov Republike Slovenije in Slovencev po
svetu, pripadnikov slovenskih narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in na Madžarskem, italijanske
in madžarske narodne skupnosti v Republiki Sloveniji ter druge dejavnosti v skladu z
zakonom o RTV Slovenija.
RTV pripravlja, skupaj z regionalnimi centri, pet televizijskih in osem radijskih programov.
Poleg tega mora RTV Slovenija pripravljati tudi poseben nacionalni televizijski program,
namenjen neposrednim prenosom in predvajanju posnetkov sej Državnega zbora Republike
Slovenije in njegovih delovnih teles. Realnost programske sheme 3. televizijskega programa
že zdavnaj ne ustreza osnovnemu namenu oziroma definiciji.
Skladno z zakonom o javnem servisu mora RTV Slovenija spoštovati načela resničnosti,
nepristranskosti in celovitosti informacij, človekovo osebnost in dostojanstvo, politično
uravnoteženost ter svetovnonazorski pluralizem. Spoštovati mora načela ustavnosti in
zakonitosti pri oblikovanju programov, vključno s prepovedjo spodbujanja kulturne, verske,
spolne, rasne, narodne ali kakršne koli druge nestrpnosti. Javni zavod mora zagotavljati
celovito in nepristransko obveščenost ter svobodo oblikovanja mnenj, spoštovati mora načelo
politične

neodvisnosti

in

avtonomnosti

novinarjev,

uveljavljati

profesionalno

etiko

poročevalcev, dosledno razločevanje informacij in komentarjev v novinarskih prispevkih ter
varovati otroke in mladino pred vsebinami, ki bi lahko škodljivo vplivale na njihov duševni in
telesni razvoj. Sedanji 4. člen Zakona o Radioteleviziji Slovenija, ki opredeljuje naloge RTV, je
podroben, na videz dober, zagotavlja pluralnost, zadovoljevanje interesov specifične javnosti
in spoštovanje osnovnih postulatov, kot so verodostojnost, nepristranskost in kakovost.
Brez analiz in utemeljenih razprav o izpolnjevanju temeljnih zavez, zapisanih v zakonu, ni
mogoče upravičiti nobene od sprememb v programski in organizacijski strukturi RTVS.
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Po zadnji spremembi statuta RTV (2015) so na primer brez strokovno izdelanih analiz ukinili
Uredništvo za mlade na Radiu Slovenija in s tem marsikatere vsebine in tudi projekt
Novinarske delavnice, ki je bil zelo uspešen pri medijskem opismenjevanju mladih. Ukinjeno
je bilo tudi Uredništvo za razvedrilo in s tem oddaje razvedrilnega formata, ki so bile plod idej
zaposlenih v tem uredništvu. Na temeljni vprašanji, ali RTV zastopa javni interes in kaj od RTV
pričakujejo državljani in državljanke, ni odgovora. Gledanost, poslušanost in klikanost so
podatki, ki jim sledijo oglaševalci. Zaupanje v program RTV, zadovoljstvo s programi in
občutek pripadnosti javnemu servisu pa so ustreznejši pokazatelji, ali je javna RTV
služba ustrezno opravljena.
Za potrebe priprave medijske strategije je Ministrstvo za kulturo naročilo Raziskavo odnosa do
medijev, ki jo je izvedla družba za trženjske raziskave Valicon.lx Posebna pozornost je bila
namenjena vlogi RTV kot javnega servisa. Raziskava kaže, da so se medijske navade v zadnjih
petih letih spremenile. Opazno se je povečalo dnevno spremljanje »medijev«, kot so Google,
Facebook in Twitter, največji padec pa so doživeli dnevni časopisi oziroma tiskani mediji.
Zmanjšalo se je tudi spremljanje TV SLO in radia Slovenija, čeprav oba medija po
priljubljenosti ostajata med prvimi petimi informativnimi mediji (TV SLO na 1. mestu in radio
Slovenija na 4.). TV SLO igra glavno vlogo pri informiranju o dogajanju v Sloveniji in svetu,
informacije iz lokalnega okolja pa imajo manjši pomen (TV SLO na 4. mestu). Po nudenju
servisnih informacij sta TV SLO na 1. mestu in radio Slovenija na 4. mestu, kar zadeva
gospodarstvo in finance, šport, kulturo in umetnost, kroniko ter dogajanje v Evropski uniji, pa
je TV SLO na 1. mestu. Po mnenju anketirancev so v javnem interesu predvsem naslednje
vsebine RTV-programov: informiranje, politika, prometne informacije, varstvo okolja, kultura,
izobraževanje, znanost in tehnologija, ekonomija, zgodovina ter prenosi sej državnega zbora.
Anketirancem se zdi pomembno, da je z novicami pokrita celotna Slovenija, da program
ponuja različne izobraževalne vsebine, da je objektiven, zastopa vse interesne skupine in je
podan na visokem jezikovnem nivoju.

4.2 Kdo vodi, kdo usmerja, kdo nadzira, kdo ukrepa?

Med temeljnimi strateškimi cilji komisija izpostavlja spremembe v načinu vodenja, upravljanja
in nadzora RTVS. Programski svet, ki skrbi za interese javnosti, se mora osvoboditi kakršnega
koli zasebnega in posebnega interesa. Svetniki in svetnice se morajo zavedati, da zastopajo
interese celotne družbe in ne tiste skupine, ki jih je predlagala v ta organ.
Glavni problem RTV je način vodenja, kot ga dopušča zakonodaja, saj omogoča pragmatično
delovanje vodstvu, ki vedno znova išče rešitve, ki bodo všečne programskemu svetu in
nadzornemu svetu, hkrati pa omogoča vodstvu, da lahko zaradi nejasnih določil o nadzoru in
ukrepih ta dva organa tudi ignorira. Učinkovito vodenje RTVS predpostavlja jasno razmejene
pristojnosti med organom upravljanja (generalni direktor s svojo ekipo), organom nadzora
(nadzorni svet) in svetovalnim organom, ki naj se posveča programu, in implementacijo
javnega interesa v program (programski svet). Sedanje stanje, v katerem so pristojnosti
prepletene in razdeljene, ne omogočajo učinkovitega vodenja, predvsem pa ne učinkovitega
razvoja.
Vodenje RTV je treba temeljito spremeniti. Programski svet je preobsežen, predvsem pa služi
uresničevanju interesov skupin, strank ali drugih institucij. Programski svet ima prevelike
kadrovske pristojnosti. Ker svetniki odločajo o imenovanju programskih direktorjev, posredno
tako vplivajo na programsko politiko hiše, kar slabi neodvisnost RTV in onemogoča učinkovito
vodenje. Zakon o RTV Slovenija omogoča podrejanje, nadzor in discipliniranje urednikov,
novinarjev in drugih zaposlenih na RTV. Generalnega direktorja RTV in tudi njemu podrejene
svetnike potiskajo v podrejen in ustrežljiv položaj. Število svetnikov bi bilo treba zmanjšati na
največ 15, kar je optimalno za kakovostno in predvsem učinkovito delo.
Tudi oba aktiva novinarjev, tj. televizije in radia, pogosto opozarjata na nedopustno poseganje
programskega sveta v programsko politiko. Aktiv novinarjev Informativnega programa TV
SLO, uredništvo slovenskega programa Koper, upravni odbor Društva novinarjev Slovenije in
IO Aktiva novinarjev radia Slovenija so aprila 2016 podpisali Odprto pismo članom
programskega sveta RTV Slovenija. V njem so opozorili, da programski svet z obravnavami
konkretnih oddaj, prispevkov in novinarjev grobo posega v novinarsko in uredniško
avtonomijo.lxi
Temeljna naloga programskega sveta je varovanje javnega interesa v programih, ki jih ustvarja
RTV Slovenija. To nalogo opravlja z oblikovanjem dolgoročne programske politike in ne z
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obravnavanjem posamičnih programskih prispevkov. Spoštovanje vloge in pomena Varuha
gledalcev in poslušalcev, javnost delovanja, odgovornost pri spoštovanju zastavljenih
programskih ciljev je način, kako programski svet varuje javni interes.
Zakon o RTV Slovenija, po katerem 21 od 29 članov sveta potrjuje parlament, je bil že pred
desetletjem deležen kritik. Karol Jakubowicz, nekdanji predsednik vodilnega odbora za medije
pri Svetu Evrope, je že takrat dejal, da »zakon o RTV Slovenija prinaša slabša jamstva za
odprto in pluralno družbo«.lxii
Imenovanje večine članov in članic programskega sveta je v rokah vsakokratne politične
oblasti, kar je v nasprotju z načelom nepolitičnega delovanja sveta. Postopki imenovanja
članov niso transparentni in ne vključujejo strokovnih kriterijev za izbor oziroma oblikovanje
predlogov za odločanje. Zakon o RTV zato omejuje avtonomijo javnega zavoda. Povečal je
tveganje političnega vpliva nad upravljanjem in vodenjem, kar omejuje neodvisnost
novinarskega delovanja in posledično tudi ustavno pravico javnosti do obveščenosti. Treba je
zagotoviti neposredno in politično nepristransko interesno zastopstvo različnih predstavnikov
civilne družbe.
Tudi pri nadzornem svetu je sporna njegova sestava. Od 11 članov jih pet imenuje državni
zbor, štiri pa vlada, torej kar devet članov potrjuje politika. Nadzorni svet kot organ nadzora
vpliva tudi na programsko in kadrovsko politiko, še posebej s sprejemanjem ključnega akta
javnega zavoda (statuta) in s sprejemanjem poslovnih odločitev (npr. poraba t. i. razvojnih
sredstev, določanje cen storitev, ki niso del izvajanja javne službe). Problematičnost pozicije
nadzornega sveta ni le v njegovi sestavi – torej v dejstvu, da gre za organ, ki ga sestavljajo ob
manjšini dveh zaposlenih le neposredno od politike potrjeni predstavniki, ki so po volji
aktualne politične oblasti – temveč tudi v razširitvi pristojnosti, ki jih je ta organ pridobil na
račun programskega sveta.
Pri nadzornem svetu ni jasne razmejitve med funkcijo nadzora in upravljanja. Nadzorni svet se
lahko vmešava v povsem poslovne odločitve (kot že omenjeno določa cene, namesto da bi jih
le potrjeval), hkrati pa ima pri klasičnih (finančno) nadzornih funkcijah premalo pristojnosti –
funkcionira bolj kot nekakšna notranja revizijska komisija brez revizijskih pooblastil. Ima kar
nekaj nalog, a prav nobenih pooblastil za ukrepanje, če in ko ugotovi nepravilnosti.

Če ugotovi nepravilnosti, naloži generalnemu direktorju, da jih odpravi, in ima pravico in
dolžnost, da v primeru ugotovljenih nepravilnosti predlaga pristojnim organom ukrepe iz
njihove pristojnosti, nima pa prav nobenih pristojnosti predlagati sankcije programskemu
svetu (npr. razrešitev generalnega direktorja) ali kakšne izvesti tudi sam (npr. zmanjšanje
variabilnega dela plače odgovornim za kršitve v finančnem poslovanju, če le-ta obstaja, ali
celo plače, če bi bilo takšno določilo v pogodbi o zaposlitvi).
Nadzorni svet ne more učinkovito nadzirati, če v rokah nima učinkovitih sankcij (kaznovanje
za neustrezno delovanje – prekinitev pogodbe o zaposlitvi). Imenovanje in razrešitev
generalnega direktorja bi torej morala biti v pristojnosti nadzornega sveta, saj je primarna
naloga generalnega direktorja odgovornost za finančno poslovanje, naloga nadzornega sveta
pa nadzor nad poslovanjem.
Če želimo doseči korenite spremembe v delovanju in vodenju RTV-ja, moramo predvsem pri
nadzoru in upravljanju v temeljih spremeniti sistem, in sicer tako, da bo politika neposredno
(ali posredno) imela čim manj vpliva na program. Ne bi se smelo zgoditi, da bi se programski
svet lahko vmešaval v povsem konkretne programske rešitve ali celo dejansko odločal, kakšne
in katere oddaje naj RTV proizvaja. Naloga programskega sveta bi morala biti strateška, torej
postavljanje kratkoročnih in dolgoročnih vizij, postavljanje temeljev javnega interesa in
usmeritev za tematske programe, na primer imeti nadzor nad doslednim razmejevanjem
javne službe od tržne dejavnosti itn.
Pri upravljanju in vodenju je nujno treba dati generalnemu direktorju možnost, da sestavi
svojo ekipo, ki bo delila njegovo vizijo in jo tako seveda lažje implementirala. Generalni
direktor bi moral zato imeti pristojnost sam imenovati direktorja radia in televizije in tudi
člane ožjega vodstva, ki se ne ukvarjajo z vsebinami, temveč so podpora programskim
funkcijam, kar po sedanjem zakonu lahko stori le delno, saj na ti dve najbolj ključni direktorski
vodilni poziciji s svojim soglasjem še kako vpliva programski svet.
Ker v tej analizi stanja predlagamo popolno prenovo sestave obeh za RTV najbolj pomembnih
organov, je treba preučiti tudi Zakon o zavodih,lxiii ki določa, kakšna upravičenja in naloge ima
do javnega zavoda ustanovitelj, v primeru RTV torej Republika Slovenija – kako nujno je torej,
da ima pristojnost imenovati člane teh dveh organov ustanovitelj. Ta analiza je potrebna, da
lahko razmejimo, kje politiko lahko izločimo in pri tem ustanovitelju še omogočamo
55

kompetence, ki mu jih daje Zakon o zavodih.
Zakon o zavodih v 29. členu določa, da zavod upravlja svet ali drug kolegijski organ
upravIjanja. Svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja, predstavniki delavcev zavoda
ter predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti. Sestava, način imenovanja
oziroma izvolitve članov, trajanje mandata in pristojnosti sveta se določijo z zakonom ali
aktom o ustanovitvi oziroma s statutom ali pravili zavoda.
Nadalje ta zakon v 30. členu določa, da svet zavoda sprejema statut oziroma pravila in druge
splošne akte zavoda, sprejema programe dela in razvoja zavoda ter spremlja njihovo
izvrševanje, določa finančni načrt in sprejema zaključni račun zavoda, predlaga ustanovitelju
spremembo ali razširitev dejavnosti, daje ustanovitelju in direktorju zavoda predloge in
mnenja o posameznih vprašanjih ter opravlja druge z zakonom ali aktom o ustanovitvi
oziroma s statutom ali pravili zavoda določene zadeve.
Kaj dikcija teh dveh členov pomeni za RTVS? RTV je javni zavod, ki ga je ustanovila država in
ima za svoje delovanje natančno podlago v specialnem zakonu. RTV Slovenija ima glede na
večino ostalih javnih zavodov, ki delujejo le na podlagi zakona o zavodih in lastnega statuta,
določene specifike. Ena najpomembnejših razlik je, da zakon zanj predvideva kar dva organa s
pristojnostmi, povezanimi z nadzorom nad vodenjem in upravljanjem zavoda. Zakon o
zavodih v zgoraj omenjenih členih definira naloge, ki so v največjem delu v primeru RTV-ja
naloge nadzornega sveta (v večini drugih javnih zavodov je to svet zavoda).
Ker 29. člen Zakona o zavodih določa, da svet zavoda sestavljajo predstavniki ustanovitelja,
predstavniki delavcev zavoda in predstavniki uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti, bi
lahko rekli, da je povsem dovolj in tudi zakonito, da ustanovitelj svoja zakonska upravičenja
izvršuje v enem organu – tistem, ki ima naloge in pravico nadzora nad financami in vodenjem
oziroma upravljanjem.
Programski svet tako ne bi smel imeti pristojnosti, ki posegajo v upravljanje in nadzor, zato ni
prav nobene potrebe (niti zakonske zahteve), da bi imela politika oziroma ustanovitelj tako
velik vpliv na ta specifičen organ, ki ga drugi javni zavodi ne poznajo. Naša rešitev omogoča
jasno razmejitev med obema svetoma in ustanovitelju daje pravico, da na delovanje RTV
vpliva le prek enega organa – nadzornega sveta. Politika naj torej ima vpliv na nadzor (pa še

tu minimalnega, ker ima RTV status javnega zavoda posebnega pomena), nikakor pa ne na
programske vizije in strategije, saj se danes programski svet zlorablja za pritisk na vsebine in
na ljudi, ki te vsebine ustvarjajo.

4.3 Razvoj v skladu s potrebami državljank in državljanov
Javna RTV je osrednja medijska hiša, ki ima za osnovno poslanstvo uresničevanje javnega
interesa. Zadostiti mora potrebam vseh skupin v družbi na vseh področjih družbenega
življenja. Pri tem mora še posebno skrb nameniti otrokom in mladostnikom, ponujati vsebine
za njihovo medijsko opismenjevanje in o njih poročati tankočutno. Upoštevati bi morala
Smernice za poročanje o otrocih, ki so nastale pod okriljem Varuha človekovih pravic RS, Zveze
prijateljev mladine Slovenije, Društva novinarjev Slovenije, Mirovnega inštituta in druge
strokovne javnosti.lxiv
Pri vsebinah, namenjenih otrokom in mladostnikom, gledanost, poslušanost in klikanost
nikakor ne smejo biti merilo uvrščanja ali črtanja iz programskega sporeda. Programske
vsebine, namenjene otrokom in mladostnikom, morajo imeti za javni medij poseben pomen.
V programih, ki jih ustvarja javni medij, mora biti posebna pozornost namenjena tudi drugim
družbenim skupinam, ki so potisnjene ali pa izrinjene na obrobje naše družbe, kot so starejši,
ljudje s posebnimi potrebami, pripadniki drugih etničnih skupin. Fokus delovanja RTVS bi
moral biti usmerjen k pluralnosti vsebin, pluralnost pa še zdaleč ni nenehno iskanje
ravnovesja med »levim« in »desnim«. Pluralnost je mnogo več kot to – je nagovarjanje
celotne javnosti, vseh družbenih skupin, tudi tistih, katerih glas pogosto ni slišan. Da ni slišan,
še ne pomeni, da ne obstaja.
V medijski kulturi, kjer prevladujejo komercialne, senzacionalistične, negativne novice, je prav
v programih javnega medija treba razvijati kulturo strpnega dialoga, solidarnosti med
različnimi skupinami v družbi ter razširjanje pozitivnih pristopov in praks. Na pomanjkanje t. i.
»dobrih zgodb« in dobrih praks velikokrat opozarjajo poslušalci in gledalci. RTVS bi zato
morala izvajati redne letne raziskave odnosa poslušalcev in gledalcev do njihovih
programskih vsebin kot tudi »merjenja« verodostojnosti in zaupanja v programske vsebine, ki
bi presegle komercialno merjenje poslušanosti in gledanosti. Izsledki teh raziskav kot tudi
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javne razprave, v katere bi bili v čim večji meri vključeni poslušalci in gledalci, morajo postati
osnova, na temelju katere se oblikuje programska ponudba.
Javna RTV mora gledalcem in poslušalcem ponuditi več kot le odsev dogajanj v domovini,
zagotovo mora neprestano nuditi tudi kritični pogled v širše, svetovno dogajanje. Hkrati
morajo biti gledalci in poslušalci obveščeni o dogajanjih v vseh lokalnih okoljih, v katerih
živijo. Živimo v času, v katerem je globalno lokalno in lokalno globalno. RTVS mora svojim
gledalcem in poslušalcem slediti na vseh tehnoloških platformah. Tehnološke spremembe
spremljajo tudi spremenjene navade dostopa do programskih vsebin. V tem pomenu mora
RTVS prevzeti vodilno medijsko vlogo. Vrhunskost produkcije programskih vsebin pa mora
biti enaka na vseh platformah.
RTVS kot varuh javnega interesa mora v vseh svojih programskih vsebinah spoštovati najvišje
profesionalne standarde. Zaščita uredniške in novinarske avtonomije in kontinuirana podpora
vrhunskemu novinarskemu delu sta pogoj za izvajanje javne službe. Odgovornost do javnosti,
zavezanost najvišjim programskim standardom, vrhunska programska produkcija, spoštovanje
dela vseh zaposlenih in nenehna kritična refleksija lastnega dela morajo biti standardi, ki jih
RTVS zasleduje pri svojem delu.
Sprememba Zakona o Radioteleviziji Slovenija mora temeljito preurediti način vodenja in
upravljanja RTVS, obenem pa poskrbeti, da se omogoči programski razvoj v skladu s
potrebami državljanov in državljank. Strateški cilji morajo pri tem upoštevati tudi naslednje:
■

Opredelitev programov mora biti bolj fleksibilna in mora omogočiti
programske tematske kanale.

■

RTV je treba bolj jasno določiti podlage za digitalizacijo programov oziroma za
t. i. tematske programe.

■

Namesto predlaganih kvot bi lahko jasneje opredelili vlogo in poslanstvo
glasbenih korpusov (Simfonični orkester, Big Band, Komorni zbor ter Otroški in
mladinski pevski zbor RTV Slovenija), ki večino svojega dela namenijo
ustvarjanju in poustvarjanju glasbenih del ter prek snemanja del bogatijo arhiv
glasbene zakladnice RTV Slovenija, oziroma – potreben je neki drug temeljit
razmislek glede glasbenih kvot.

■

Multimedijski center RTV Slovenija bi moral postati stičišče radijskih in
televizijskih vsebin na spletu. Treba bi bilo jasneje določiti pravila delovanja
spletnega portala in mu nameniti ustreznejšo pozornost.

Uslužbence RTV bi bilo treba izvzeti iz sistema javnih uslužbencev. Čeprav je RTV javni
zavod, se od velike večine izvajalcev javne službe v Sloveniji zelo razlikuje. Zaradi svoje
specifičnosti zahteva manj rigiden sistem z večjo prehodnostjo in pretočnostjo kadrov
znotraj organizacije. Tako pa je RTV še vedno organizirana v tri vsebinske enote, kar
zaposlenim onemogoča prehajanja, organizacijo pa ovira pri uresničevanju strategije
moderne medijske hiše. Vključenost zaposlenih na RTV v javni sektor tako ni le
problematična zaradi osnovne dileme, ali so novinarji sploh lahko javni uslužbenci, temveč
prinaša tudi okornosti, ki ovirajo sprejemanje poslovnih odločitev v hitro spreminjajoči se
medijski krajini.
Med

sedanjimi

pomanjkljivostmi

lahko

izpostavimo

omejevanje nagrajevanja

in

napredovanj, ki velja za ves javni sektor, ob hkratni nezmožnosti, da bi omejili
nesorazmerno visoke plačne dodatke (denimo za dvojezičnost). Iz javnega sektorja izhaja
rigidnost v sistemizaciji delovnih mest, ki je problematična v medijski organizaciji.
Sistematizacija nalaga obvezno izpolnjevanje formalnega izobrazbenega pogoja. Vendar
pa talenti na področju novinarstva, zvoka, slike, montaže, maske, scenografije niso nujno
vezani na formalno izobrazbo. RTV bi imela bolj kakovostno kadrovsko politiko, če bi bila v
rokah odgovornega vodstva RTV, ne pa podvržena zakonskemu avtomatizmu. Vendar pa
izstop iz sistema javnega sektorja ne sme pomeniti konec nadzora nad porabo javnih
sredstev. Zagotoviti je treba primerne varovalke.
■

Razčistiti je treba vprašanje, ali naj še naprej obstaja tretji program televizije, t. i.
parlamentarni program. Komisija ugotavlja, da zakonska določila glede tretjega
programa niso izpolnjena. Ker je za pripravo tega programa v celoti pristojna TVS,
bi bilo priporočljivo, da se programske omejitve za tretji kanal odpravijo.

■

Prednostna naloga RTV je uresničevanje javnega interesa na nacionalni in lokalni
ravni. RTV mora zagotoviti enakovreden novinarski pristop do dogajanja v vseh
lokalnih okoljih v Sloveniji. Lokalne novice morajo biti sestavni del osrednjih
informativnih oddaj RTV-programov. RTV mora s sredstvi, kadri in uredniško
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politiko uravnotežiti vsa področja, ki sodijo v javni interes, enako pozornost mora
nameniti informativnemu, umetniškemu, kulturnemu, izobraževalnemu, otroškemu
in mladinskemu, zabavnemu ter športnemu programu.
■

RTV mora še bolj promovirati in spodbujati spoštovanje osnovnih človekovih
pravic, razumevanje in spoštovanje drugačnosti ter spodbujati kulturni dialog.

■

RTV mora spoštovati pravico do zasebnosti posameznikov, še posebno otrok in
mladih,

starejših

in

ljudi

s

posebnimi

potrebami,

in

se

izogibati

senzacionalističnemu poročanju.
Preučiti je treba tudi možnost, da RTV ustanovi organizacijsko enoto (d. o. o.), zadolženo za
filmsko in avdiovizualno produkcijo, hkrati s tem pa črtati tiste člene Zakona o medijih in
Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah, ki eksplicitno ali prikrito veljajo tudi za RTV in
tako vnašajo zmedo v tolmačenje obveznosti RTV.

4.5 RTV-naročnina
Od RTV se zahteva, da ne popusti v kakovosti, ko opravlja svoje naloge javnega in
nacionalnega medija. Podobno bi lahko pričakovali, da se v realnem smislu najmanj ohranja
višina glavnega vira prihodkov RTV, naročnina. Če je smiselno pričakovati, da je – bolj kot je
bogata družba – bolj bogat tudi program nacionalnega medija, si lahko privošči in je
upravičena pričakovati, da bi lahko višino naročnine vezali na kazalec gospodarske razvitosti,
denimo bruto domači proizvod (v nadaljevanju: BDP).
Mehanizem vezave bi lahko bil podoben mehanizmu, s katerim se usklajujejo pokojnine (te so
sicer vezane na povprečno plačo) – torej enkrat letno, na primer aprila, po uradni objavi
Statističnega urada o višini BDP v preteklem letu. Z zapisom takega mehanizma v Zakon o
Radioteleviziji Slovenija bi se tudi omejilo tveganje, da vsakokratna vladajoča koalicija posega
v avtonomijo financiranja javnega nacionalnega medija. Sorodno rešitev (vezano na
povprečno plačo in ne na BDP) uvaja Zakon o hrvaški radioteleviziji. V 35. členu določa, da
lahko višina mesečne naročnine znaša največ 1,5 % povprečne mesečne plače zaposlenih v
Republiki Hrvaški in da izračun temelji na statističnih podatkih za preteklo leto.lxv

4.4 Komisija priporoča
■ RTV naj se naloži, da redno izvaja temeljite raziskave med svojimi gledalci in
poslušalci. Izsledke naj spremlja poglobljena analiza.
■ Opredeliti bi bilo treba merila oziroma pogoje za članstvo v nadzornem svetu in
programskem svetu (npr. izpit za člana NS, obvezna ekonomska znanja, pet let
delovnih izkušenj, najmanj univerzitetna izobrazba).
■ Zakon o RTV bi morali dopolniti tako, da bo na novo razmejil pristojnosti nadzornega
(v nadaljevanju: NS) in programskega sveta (v nadaljevanju: PS). Spremeniti je treba
predvsem postopek imenovanja v oba organa in doreči število članov posameznega
organa. V sedanji ureditvi sta namreč oba preštevilna, da bi bila operativna in
učinkovita.
■ Natančno je treba doreči, kdo naj bodo člani PS in NS. Članov PS ne bi smela
imenovati politika – ne politične stranke in ne državni zbor. Politično imenovanje
članov NS, ki bedijo nad finančno in poslovno razsežnostjo RTV, pa je upravičeno v
pojmovanju pravic države kot lastnice zavoda. Vendar pa je ta interpretacija
zavajajoča, saj države v tej ustanovi ne bi smeli obravnavati kot lastnice, temveč kot
skrbnice javnega interesa in nadzornice pravilnosti poslovanja zavoda v imenu
javnosti. Zato bi bilo smiselno zmanjšati vpliv politike tudi na imenovanje članov NS.
Zaradi operativnosti, ki je izjemnega pomena za učinkovit nadzor, bi moral NS šteti
pet članov (in ne 11, kot zdaj).
■ Za imenovanje članov PS je treba najti druge modele. Ena od možnosti je denimo
neposredno imenovanje predstavnikov institucij, denimo 15, ki naj imajo sedež v PS.
Članov PS naj torej ne imenuje več državni zbor, temveč naj pravico do stalnega
članstva pridobijo institucije civilne družbe s seznama, ki ga potrdi državni zbor.
Institucije torej avtonomno imenujejo svojega predstavnika (glej poglavje 7.3).
■ Pomembno skrb si zaslužita razvoj nelinearnih načinov ponujanja vsebin (MMC, RTV
4D, HBB T), s katerimi mora RTV doseči mlajše gledalce, in integracija novinarskih in
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ustvarjalnih procesov (npr. v obliki multimedijskega »informativnega centra«). Vendar
se moramo zavedati, da TV še ni v zatonu in ji je treba zato še vedno posvečati veliko
pozornosti – programska shema je ključ do (ne)uspeha televizije. Profiliranje kanalov
je nujno, razvoj kanalov pa mora biti bolj fleksibilen. Radiu se kot mediju zaradi svoje
specifike – zahteva le poslušanje, mobilnost – za prihodnost za zdaj ni treba bati.
Zaradi majhnega potencialnega občinstva za tematske kanale v Sloveniji je treba
vodstvu RTV in programskemu svetu dopustiti možnost, da odločijo o številu in
vsebini tematskih kanalov.
■ Ustanovitev multimedijskega centra bi bilo dobro predpisati z zakonom in ga
opredeliti kot posebni program, hkrati pa določiti zavezo RTV za zagotavljanje
ustreznih sredstev za delovanje. MMC bi moral imeti svojega direktorja, ki bo v
organizacijski shemi zasedal enako raven kot direktorja radia in televizije.
■ RTV potrebuje predlog ureditve sistema delovnih mest, ki bi bil ustrezno finančno
ovrednoten.
■ Pri spremembi Zakona o Radioteleviziji Slovenija je treba zagotoviti enakovredno
zastopanost vseh programskih vsebin. Spoštovanje te programske zaveze je
neposredna odgovornost generalnega direktorja. Na koncu vsakega leta RTVS javno
predstavi natančno programsko strukturo po posameznih programskih vsebinah.
■ Varuh človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) in Informacijski pooblaščenec naj
imata svojo tedensko oddajo, v kateri naj obravnavata pereče teme. Predvsem Varuhu,
ki nima možnosti izvajanja inšpekcij in izrekanja glob, tako kot Informacijski
pooblaščenec, je treba dati glas in sliko, saj ga slovenska družba premalo upošteva. Za
zagotavljanje najvišjih profesionalnih standardov bi moral RTV sprejeti zavezujoča
poklicna pravila.
■ V primeru poročanja o otrocih predlagamo, da se kot izhodišče za pripravo teh
standardov uporabijo Smernice o poročanju o otrocih.
■ RTVS mora opraviti široko notranjo in zunanjo javno razpravo za sprejem novih
Poklicnih meril in načel novinarske etike v programih RTV kot tudi Programskih

standardov. Spoštovanje poklicnih meril mora biti obvezujoče za vse ustvarjalce
medijskih vsebin.
■ RTV bi morala biti prva medijska organizacija v državi, ki v celoti moderira forume na
svoji spletni strani www.rtvslo.si in tako preprečuje sovražni govor že pred samo
objavo. Upoštevati je treba, da forumi niso del pravic do svobode izražanja gledalcev,
poslušalcev in bralcev. Zagotavljanje forumov ni obveza RTV. Pravice bralcev niso
kratene, če forumov ni ali so vsebinsko omejeni. Posamezniki torej nimajo pravice
zahtevati prostora za izražanje svojih misli, temveč si ga morajo poiskati sami (npr. v
obliki svojega spletnega dnevnika – bloga).
■ RTV mora pazljivo izbirati goste oddaj. Pri tem mora določiti jasna pravila javnega
nastopanja in vabljene sogovornike nanje že vnaprej opozoriti in na ta način tudi v
oddajah in ne samo na internetu zmanjševati možnost sovražnega govora.
■ Preveriti je treba ekonomsko vzdržnost sedanjega modela določanja višine RTVnaročnine.

5

Tiskani mediji in njihova prihodnost

5.1 Ocena stanja
Javni interes ne zadeva samo medijske vsebine, temveč tudi medijski trg. Kateri mediji so
substituti, se pravi konkurenti za pozornost občinstva? Kateri so komplementi, kar pomeni, da
spremljanje enega medija dvigne tudi občinstvo drugega? Kateri mediji pa delujejo na
popolnoma drugačnih trgih in imajo neprimerljivo občinstvo?
To so osnovna vprašanja, na katerih mora temeljiti ekonomska politika. Žal pa se nanje v
Sloveniji ne da odgovoriti na objektiven in kvantitativen način. Razlog tiči v dejstvu, da takih
podatkov ni – ni javno dostopnih časovnih vrst o cenah na obeh straneh medijskega trga,
torej o cenah za bralce in cenah za oglaševalce. Nujno je namreč treba upoštevati, da mediji
delujejo na dvostranskem trgu. Hkrati se namreč prodajajo bralcem in oglaševalcem.lxvi Zelo
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poenostavljeno: več kot je oglasov, nižja je lahko cena medija za bralca, in več kot je bralcev,
višja je lahko cena za oglaševalce. Tržna analiza mora zato hkrati zajeti oba vidika.
Govorimo lahko zgolj o nakladah nekaterih tiskanih medijev, tako da se je smiselno
osredotočiti

na

naklade

splošnoinformativnih

dnevnih

časopisov.

Deloma

zaradi

razpoložljivosti podatkov, deloma pa zato, ker ta kategorija medijev tradicionalno velja za
branik javnega interesa.

5.2 Doba padajočih naklad
Odkar je Oglaševalska zbornica Slovenije v drugi polovici leta 2004 začela objavljati podatke
o njihovih nakladah,lxvii so se naročnine v povprečju zmanjšale za 47,1 %, kolportaži prodani
izvodi pa za kar 70,3 %. Splošnoinformativni dnevniki so v letu 2015 odvisni od svojih
naročnikov. Naročnine pomenijo kar 86,4 % vse prodane naklade, medtem ko je bil ta delež
pred enajstimi leti še 78,2-odstoten. Kolportaža izginja in vprašanje časa je, kako dolgo bodo
tiskani dnevniki še ohranjali široko distribucijsko mrežo. Če so v tretjem četrtletju leta 2004
prodali 4,0-krat toliko naročnin kot kolportaž, je to razmerje v drugem četrtletju leta 2015
doseglo 7,5.
Sektor tiskanih medijev je v zadnjih dveh desetletjih, bolj kot ostali sektorji, postal izključno
tržno naravnan. Upad oglaševanja (veliko bolj kot v ostalih delih medijskega sektorja), upad
bralstva, nezmožnost pridobivanja ustreznega plačila za novinarske vsebine, objavljene na
spletu, zmanjševanje števila zaposlenih novinarjev in novinark, pomanjkanje poslovnega
modela, ki bi nadomestil umik oglaševalcev in bralcev, kaže na globoke razsežnosti krize
sektorja. V slovenskem prostoru je tem težavam treba dodati še posledice, nastale zaradi
finančnega

izčrpavanja

medijev,

netransparentnega

in

škodljivega

lastninjenja

ter

neučinkovitosti vodstev medijskih hiš pri pridobivanju novih bralcev. Odvisnost od naročnikov
od medijskih hiš zahteva popolnoma drugačen odnos do bralcev in njihovih komunikacijskih
potreb.
Ekonometrična analiza naklad tudi pokaže, da bralne navade slovenskih časopisnih bralcev
nihajo v letu skupaj z letnimi časi. Poleti pade naročniška naklada, poveča pa se število tistih,

ki si izvod svojega priljubljenega časnika kupujejo v kolportaži. Jeseni naročniške naklade spet
zrastejo, najvišja prodaja pa je v zimskih mesecih.
Še natančneje: v prvem četrtletju vsakega leta se naročniške naklade v povprečju povečajo za
0,8 % glede na (padajočo) trendno črto, v drugem četrtletju padejo za 0,1 %, v tretjem padejo
za 1,8 %, v četrtem pa se v povprečju povečajo za 1,1 %. Sezonska nihanja so pri kolportažah
veliko bolj izrazita kot pri naročninah. V prvem četrtletju padejo za 2,4 % glede na trendno
črto, v drugem za 1,5 %, v tretjem zrastejo za 11,3 %, v četrtem pa v povprečju znova padejo
za 6,5 %. Naročniške naklade slovenskih časnikov so sicer občutljive na gospodarski cikel,
medtem ko prodaja v kolportaži ni.
Kolportažne naklade so v veliko večji meri kot naročnine podvržene »šokom«, tj. vplivu
dnevne medijske vsebine (torej vse, česar v ekonometričnem modelu ne moremo razložiti niti
z vplivom neodvisnih spremenljivk niti z gibanjem trenda niti z učinkom sezone – v primeru
kolportaže so ti šoki denimo novice, ki bralce zanimajo do te mere, da gredo v trafiko po
časopis, čeprav niso njegovi naročniki, pa tudi fotografije na naslovnici, ki premamijo
mimoidoče, oglasi za časnik, ki zbudijo njihovo zanimanje itd.). Kolportažni bralci Dnevnika se
odzovejo na nasprotne šoke kot bralci Večera ali Slovenskih novic, bralci Večera na del enakih
šokov kot bralci Slovenskih novic ali Dela, med šoki na kolportažne naklade Dnevnika in Dela
pa ni nobene statistično značilne povezave.

5.3 Bralcev vedno manj, dobički pa ostajajo
Čeprav je gibanje naklade eden ključnih dejavnikov prihodkov časopisnih hiš, pa so te s
spremembami svojega poslovnega modela omilile negativni vpliv padajočih naklad na
poslovne rezultate.
Statistični urad je zbral podatke, kako se je gibalo poslovanje slovenskih medijev od začetka
gospodarske krize.lxviii Tako se je v obdobju med letoma 2008 in 2013 število časopisnozaložniških podjetij zmanjšalo za 10 % (s 60 na 54), število izdajateljev revij in druge periodike
pa za 4,3 % (s 140 na 143). Zato pa se je za 8,4 % povečala populacija podjetij z radijsko
dejavnostjo (s 131 na 142). Pri televizijski dejavnosti je bila rast še bolj izrazita, 86,4-odstotna
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(s 103 na 192). Za 17,2 % se je povečalo tudi število podjetij, ki so registrirana kot tiskovne
agencije (s 64 na 75).
V omenjenem časovnem obdobju so izdajatelji časopisov celo povečali svoj bruto poslovni
presežek, in sicer za 3,5 % na povprečje 4,3 milijona evrov, vendar tudi za ceno 21,7odstotnega znižanja plačne mase (ob 20,1-odstotnem znižanju števila zaposlenih iz leta 2008
glede na leto 2013). Izdajatelji revij in druge periodike so svoj bruto poslovni presežek
povečali za 43,9 % na povprečnih 4,1 milijona evrov, kar je med drugim uspelo s 26,6odstotnim znižanjem plačne mase (pri 22-odstotnem padcu števila zaposlenih). Presežek
radiev se je povečal za 1,7 % na povprečnih 2,5 milijona evrov, medtem ko se je plačna masa v
povprečju zmanjšala za 26,4 % (število zaposlenih pa za 25,6 %). Povprečna izguba televizije
je bila leta 2013 pri slabih 10 milijonih evrih kar 13,4-krat višja kot v letu 2008, medtem ko se
je plačna masa povečala za 14,9 %, število zaposlenih pa v povprečju za 5 %. Bruto poslovni
presežek tiskovnih agencij se je povečal za 6,9 %, plačna masa za 1,4 %, število zaposlenih pa
za 9,9 %.
NPK je kot eden od strateških ciljev na področju medijev izpostavil razvoj časnikov, časopisov
in revij ne glede na platformo razširjanja medija. Glede na rezultate analize (predvsem
dogajanj na trgu splošnoinformativnih dnevnih časopisov) lahko rečemo, da so na eni strani v
veliko večji meri odvisni od svojih rednih bralcev, na drugi strani pa prevladujoči poslovni
model temelji večinoma na krčenju števila zaposlenih. Sofinanciranje programskih vsebin
medijev, tako kot poteka zdaj, bolj ustreza velikim medijskim hišam (ki imajo večje število
zaposlenih novinarjev in več oglaševalskih prihodkov) kot manjšim ali pa šele nastajajočim.
Platforma razširjanja medija ne more biti ključni element razvoja tega segmenta medijskega
trga. Razširjanje vsebin je odvisno od njihovega ustvarjanja. Zato tudi v tem primeru lahko z
gotovostjo trdimo, da je najbolj učinkovit mehanizem zagotavljanja javnega interesa prav
podpora profesionalnemu novinarskemu delu. V Sloveniji imamo na področju radijskih in
televizijskih programov z zakonom določen status opravljanja javne službe (RTV Slovenija) in
zagotavljanje programskih vsebin v javnem interesu (programi posebnega pomena). Za
sistemsko rešitev tega vprašanja bi bilo treba podoben status zagotavljanja javnega interesa
zagotoviti tudi na primeru splošnoinformativnih dnevnih časopisov. Tudi tiskani mediji lahko
opravljajo javno službo.

5.4 Komisija predlaga
■ Da bi revidirane podatke o tiskanih, prodanih in distribuiranih nakladah na četrtletni
ravni objavljali vsi v Medijski razvid vpisani izdajatelji tiskanih dnevnikov, tednikov in
mesečnikov.
■ Da se vzpostavi redno posodobljena centralna podatkovna baza cen, ki jih tiskani
mediji dosegajo v kolportažni in naročniški prodaji.

6

Novi lastninsko-upravljavski modeli

6.1 Ocena stanja
Pregled medijske krajine iz leta 2014,lxix ki podaja tudi pregled lastninske strukture slovenskih
medijev, kaže, da vse tiskane medije izdajajo zasebne gospodarske družbe. Pri radijski in
televizijski dejavnosti je lastninska struktura bolj raznolika. Razen javnega zavoda RTV
Slovenija, ki opravlja javno službo na področju oddajanja radijskih in televizijskih programov
in katerega delovanje ureja posebni zakon (Zakon o Radioteleviziji Slovenija), imamo
komercialne RTV-programe, ki jih izdajajo zasebne gospodarske družbe, programe
posebnega pomena, katerih programske vsebine v javnem interesu država sofinancira s
posebnimi letnimi razpisi in so v zasebni lasti, ter neprofitne in študentske programe. Po
oceni strokovne komisijelxx je od skupnega števila medijev, vpisanih v razvid medijev, približno
10 % medijev, ki jih izdajajo občine, različna društva, izobraževalne ustanove in druge
institucije, katerih način delovanja ne ustreza definiciji »medija«, kot jo pozna stroka, kot
»medij« pa jih prepozna Zakon o medijih (2. člen). Za te »medije« je značilno, da se skoraj v
celoti financirajo iz javnih virov po nepreglednih postopkih in brez nadzora javnosti (velik del
jih pridobiva še dodatna finančna sredstva iz komercialnih virov).
Pregled medijske krajine kaže, da v Sloveniji obstajata zgolj dve obliki lastninskoupravljavskega modela medijev: državna (javni zavod RTV) in zasebna. Medijske družbe v
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zasebni lasti so klasične kapitalske družbe, ki pri poslovanju izključno zasledujejo dobiček
oziroma zasebni interes lastnika/lastnikov. Pluralnost medijske krajine je treba zagotoviti tudi
s pluralnostjo lastninsko-upravljavskih modelov, pri katerih, v skladu z NPK, izpostavljamo
zadruge in medijske kooperative.
V številnih razpravah in prispevkih deležnikov medijskega sektorja se že vrsto let ponavljajo
iste ugotovitve:
Položaj medijev in novinarjev je slabši kot kdaj koli prej. Profesionalni mediji izgubljajo svoje
občinstvo, naklade tiskanih medijev padajo, pravega recepta za trženje spletnih medijev ni,
javna RTV je ves čas v primežu političnih interesov, komercialni mediji pa pri zasledovanju
profita vse manj vlagajo v kakovostne medijske vsebine. Ob takšni medijski krajini javnost
izgublja možnosti, da bi bila dobro obveščena, novinarstvo izgublja prihodnost, novinarji, ki v
ta poklic še verjamejo, resno tvegajo, da novinarskega poklica ne bodo mogli (več) opravljati.
Politično vodena privatizacija, prodajanje in kupovanje medijev s strani lastnikov, ki jih
dolgoročno vlaganje v novinarstvo in razvoj medija zanima samo toliko, kolikor služi
zasebnemu interesu, so pripeljali do točke, ko je treba razmere sistemsko urediti. Strateški cilj
je zagotoviti prihodnost in ne legalizirati anomalij v sektorju, ki so se kopičile desetletja.

6.2 Zadružništvo ali medijske kooperative
Po statističnih podatkih Mednarodne zadružne zveze (ICA) zadruge v svetu povezujejo
milijardo članov in zaposlujejo 100 milijonov ljudi ali za petino več ljudi kot vse svetovne
multinacionalke skupaj. V ZDA in Nemčiji je član zadruge vsak četrti prebivalec, na Japonskem
in Norveškem vsak tretji, na Finskem pa je več kot polovica prebivalstva včlanjena v skupino
potrošniških zadrug.lxxi
Kako pomembne so zadruge v Evropski uniji, dokazujejo naslednji podatki: na področju
bančništva deluje 58.225 zadrug z več kot 44 milijoni članov in skoraj 700 tisoč zaposlenimi,
potrošniki so povezani v 4.416 zadrug s skoraj 450 tisoč zaposlenimi in 33 milijoni članov,
proizvodnih zadrug je 70.870 s skoraj 8 milijoni članov in 1,2 milijona zaposlenimi.lxxii

V Sloveniji, ki ima na področju zadružništva več kot 150-letno tradicijo, danes govorimo samo
o kmetijsko-gozdarskih zadrugah, socialna ekonomija, kamor sodijo, pa je povsem nerazvita.
Leta 2011 je bil sprejet Zakon o socialnem podjetništvu, ki je prinesel nekaj premikov, vendar
veliko manj od pričakovanj. Šele v letu 2015 se je začelo medresorsko usklajevanje za pripravo
nove zakonodaje in izkazan je bil bolj jasen namen po pripravi strategije na tem področju.
Medijska strategija vidi zadružništvo in socialno ekonomijo kot enega temeljnih strateških
ciljev.
Na področju zadružništva, ki je ena od oblik socialne ekonomije, je kriza najmanj prisotna,
delovna mesta se ohranjajo, dejavnosti živijo in se razvijajo. V zahodni Evropi socialno
podjetništvo oziroma zadružništvo predstavlja 10 % BDP in 10 % zaposlenih, pri nas
zanemarljiv odstotek ali dva.lxxiii
V Veliki Britaniji je leta 2012 izšla obsežna študija, ki dokazuje, da so kooperative kot
alternativna oblika lastništva eden od možnih izhodov iz medijske krize. Tako je njen
avtor Dave Boyle v uvodu zapisal: »Novičarski mediji so lačni recepta, da bi njihovi izdelki
postali finančno vzdržni, javnost pa je lačna medijev, ki bi jim lahko zaupala. Kooperative so
lahko odgovor na oba problema.«lxxiv
Tudi NPK je sledil analizam, argumentom in rezultatom s področja delovanja medijskih
kooperativ. V njem je zapisano, da je v državi treba omogočiti nastanek in razvoj »novih
lastninsko-upravljavskih modelov« medijev, ki bodo že v samem izvoru nasprotje dosedanjim
lastniškim medijskim praksam, zaradi svoje narave pa lahko odgovorijo tudi na druge pereče
probleme medijske krajine: profesionalnost, znanje, mentorstvo, etika, kršitev človekovih
pravic, proaktivnost medijskih ustvarjalcev in novinarjev, samoiniciativnost, vrednote,
humanost, priložnost za mlade.lxxv
Benjamin C. Bradlee, legendarni urednik Washington Posta, je sredi osemdesetih let
prejšnjega stoletja dejal: »Lastništvo vpliva na vsebino medija, zato je najbolje, da je v zasebni
lasti nekoga, ki ve, kaj hoče s časopisom (medijem) in ga ima rad.«lxxvi
Ko danes opazujemo slovensko medijsko krajino, lahko rečemo, da lastniki nimajo
dolgoročnih strategij za svoje medije, ne vedo, kaj bi z njimi v profesionalnem smislu počeli,
pogosto pa se je izčrpalo tudi njihovo zanimanje nad tovrstno lastnino. Zakaj so lahko
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kooperative ali zadruge dober primer drugačnega, medijskemu delovanju primernejšega
lastništva?
Za zadružno obliko medijev obstaja veliko razlogov:
■ Kooperativa ali zadruga je samostojno združenje ali skupnost posameznikov, ki so
se prostovoljno povezali, da bi zadovoljili svoje ekonomske, socialne, kulturne in
druge potrebe ali težnje.
■ Zadruga je podjetje in kot pri vsakem drugem poslovnem subjektu je dobiček temelj
uspešnosti. Bistvena razlika je v tem, da zadruge ne zasledujejo interesa dobička,
temveč je ves morebitni dobiček namenjen razvoju.
■ Zadruge delujejo na temelju vrednot, ki jih morajo imeti zapisane v temeljnih aktih:
samoodgovornost, demokracija, enotnost, enakopravnost in solidarnost. Člani
kooperativ nadaljujejo tradicijo svojih ustanoviteljev in verjamejo v etične vrednote
poštenja, odprtosti, socialne odgovornosti in obče skrbi za druge.
■ Vse te vrednote je treba vrniti v novinarstvo, saj je eden bistvenih razlogov krize
medijev prav izguba zaupanja javnosti v njihovo verodostojnost.
■ Logika delovanja zadruge je popolnoma nasprotna kot v podjetjih oziroma družbi
nasploh: ni čakanja na to, da bo kdo drug zate nekaj naredil, ampak deluješ v smeri,
kaj lahko narediš sam. Zadružnik se sprašuje, kaj lahko on prispeva zadrugi, da ta
izboljša svoje delovanje in svoje delo, kajti zadružniku gre dobro, če gre dobro zadrugi
oziroma kooperativi. Če bi to miselnost prenesli v slovenski medijski prostor, bi to
pomenilo, naj iniciativo za boljši položaj medijev in novinarjev ter boljše informiranje
javnosti prevzamejo novinarji in javnost. Dejstvo pa je, da sta za to potrebna
spodbuda države in primerno poslovno okolje.
■ V svetu je veliko primerov medijskih kooperativ: poseben model so leta 2009 začeli
razvijati v Kanadi na lokalnih ravneh z Media Co-op, zadružno je organizirana največja
tiskovna agencija na svetu Associated Press. V sosednji Italiji je medijskih in drugih
zadrug zelo veliko, seveda pa tudi izkušenj na tem področju. Tudi najpomembnejša
italijanska tiskovna agencija ANSA je zadruga, prav tako slovenski Primorski dnevnik, ki
izhaja v Trstu.

V skladu z javnim interesom države, da je moč demokracije odvisna od informiranih
državljanov, je omogočanje in spodbujanje zadružnih oblik poslovnih modelov potrebno na
vseh področjih, še posebej v medijskem svetu.
Ustanovitelji zadrug morajo imeti znanje iz zadružništva, vrednote zadružništva morajo živeti,
da te ne obstajajo le v teoriji. V tujini, konkretni primeri so v sosednji Italiji, zadružne zveze
pripravljajo izobraževanja in usposabljanja, saj je najprej treba razumeti bistvo zadružne
miselnosti, temu pa sledi ustanavljanje zadruge, v kateri šteje vsak glas zadružnika.
Da postati lastnik ali zadružnik ni niti najmanj enostavno, kaže tudi dogajanje sredi
devetdesetih letih prejšnjega stoletja v Sloveniji. Model privatizacije z notranjim odkupom, ki
je lastništvo medijev dala v roke zaposlenim (večinoma novinarjem) in ki so to lastnino v manj
kot desetletju odprodali najboljšemu ponudniku, je v marsičem »izvirni greh« za sedanje
stanje.
Zato je najbolj smiselno in tudi izvedljivo sprejetje mehanizmov, ki bodo spodbujali in
pomagali pri nastajanju medijskih zadrug v lokalnih oziroma manjših okoljih. Povezovalna
narava zadrug pa lahko v nadaljevanju prinese medijske zadružne zveze in druge oblike. Za
uresničitev tega cilja so nujni medresorsko delovanje in zakonske spremembe na področju
lokalne samouprave, zaposlovanja, kulture, financ in vse, kar je potrebno, da bi za zadruge
oziroma kooperative, ki so v Evropi temelj socialne ekonomije, veljali podobni zakonski
in drugi fiskalni pogoji kot v razvitih evropskih državah. Gre predvsem za
spodbudnejšo davčno ureditev in druge finančne instrumente.
Dave Boyle v študiji Good News navaja še dodatne razloge za ustanavljanje medijskih
zadrug:lxxvii
■ V razpravah o položaju novičarskih medijev danes prevladuje mnenje, da so sistemske
spremembe nujno potrebne. Kriza medijev, ki smo ji priča danes, ni samo kriza
oglaševanja in poslovnih modelov. Je tudi organizacijska kriza in kriza zaupanja.
■ Zadruge so poslovni subjekti, vredni zaupanja, ki slovijo po svoji odgovornosti do
zaposlenih, svojih članov in uporabnikov.
■ V kriznih časih se zadruge zaradi načina svojega delovanja in poslovanja lažje
prilagodijo spremembam v poslovnem okolju.
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■ Zadruge so odgovorne svojim članom. Lastništvo novinarjev lahko zagotovi primerno
zaposlovanje in novinarji tako niso več prepuščeni na milost ali nemilost lastnikov, ki
zgolj krčijo stroške. Če so lastniki bralci, pa imajo vpliv in kontrolo nad vodstvom
medija in njegovo vsebino.
■ Medij s kooperativnim lastništvom opogumlja oziroma spodbuja k odgovornosti tako
tistih, ki ga ustvarjajo, kot tistih, ki želijo sodelovati pri njegovem delu.
■ V sedanji krizi zasebni sektor išče podporo poslovnemu modelu, ki sporoča: ustvarjali
bomo samo tiste vsebine, ki prinašajo dobiček. Kooperativni model temelji na
nasprotnem modelu: če lahko ustvarjamo vsebine, bomo dobičkonosni.
■ Zadruge omogočajo uporabniku več možnosti sodelovanja kot druge gospodarske
družbe. Bralci lahko postanejo soustvarjalci in sodelavci.
■ Kooperativno lastništvo medija je bolj sodelujoče kot konkurenčno, kar je pomembno
za skupnost, združevanje različnih znanj in sposobnosti – pri dosedanjih kapitalskih
modelih so uprave običajno izbrane zaradi svojih znanj s področja financ, strateške
odločitve pa se sprejemajo v prid lastnikom in ne potrošnikov oziroma medija.
Za uresničitev tega strateškega cilja je potrebna sprememba zakona o zadrugah in vseh
ostalih s tem področjem povezanih zakonov. Ministrstvo za kulturo lahko spodbudi in
omogoči ustanavljanje zadrug s sredstvi iz medijskega sklada.

6.3 Medijske zadruge rastejo od spodaj navzgor
Slovenija ima sicer zelo močno tradicijo zadružništva, še iz časov avstro-ogrske monarhije, ki
je sprejela eno prvih zakonodaj o zadružništvu na svetu. Danes živijo in delujejo samo
kmetijske in gozdarske zadruge. Državljani in državljanke nimajo informacij o tem, kako
zadruge delujejo in zakaj bi jih bilo treba ustanavljati. Na medijskem področju, posebej na
lokalni ravni, obstaja anomalija, ki onemogoča ustanavljanje medijskih zadrug. Gre za
»občinske medije«, ki jih Zakon o medijih prepoznava za medije, glede na njihovo naravo,
način delovanja in financiranja pa je jasno, da gre za informacijske kanale pod neposrednim
vplivom izvršne oblasti na lokalni ravni. Obenem gre za publikacije, ki so v celoti financirane iz

javnih sredstev in imajo privilegiran dostop do lokalnih podjetij (v veliki meri v državni lasti) in
njihovega oglaševalskega denarja. V nekaterih okoljih so ti »mediji« neposredna konkurenca
profesionalnim medijem, glede na naravo financiranja in status pa se v gospodinjstva
distribuirajo brezplačno. V teh »medijih« so novinarji in odgovorni uredniki običajno občinski
uslužbenci iz služb za odnose z javnostmi. Če smo kot strateški interes države izpostavili
zagotavljanje javnega interesa, potem je ugotovitev komisije, da ti »mediji« v nobenem
primeru niso v javnem interesu.

6.4 Predlog ukrepov
■ Projekt Spodbujanja razvoja socialnega podjetništva, zadružništva, kreativnih industrij
in ekonomske demokracijelxxviii bi morali nujno razširiti s konkretnim področjem
medijev, ki v javnih predstavitvah doslej še ni bilo omenjeno.
■

V dokumentu Strategija razvoja socialne ekonomije in ekonomske demokracije od
2017 do 2027 bi si medijske zadruge zaslužile posebno vlogo. Predstavnik
ministrstva za kulturo naj sodeluje v strateških skupinah in to v sodelovanju z
drugimi resorji tudi zagotovi.

■

Kot velja tudi za druga področja, brez iniciative in aktivnosti samih medijskih
ustvarjalcev in medijske industrije ne more biti razvoja medijskih kooperativ. S
tem pa ne možnosti sodelovanja na različnih razpisih, pri pridobivanju spodbud
za zagon start-upov in koriščenju podpornega okolja, ki se vzpostavlja za
kooperative na splošno.lxxix

■

Tudi v študijskih programih, ki usposabljajo novinarje in medijske ustvarjalce, bi
študentje morali dobiti temeljne informacije o možnostih delovanja v
kooperativah ali socialnih podjetjih oziroma, da lahko z lastno ustvarjalnostjo in
iniciativo poskrbijo za svojo profesionalno prihodnost.
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7 Zaključek
Raziskava odnosa do medijev, ki jo je na pobudo strokovne komisije naročilo Ministrstvo za
kulturo družbi Valicon, kaže, da so mediji v očeh javnosti izgubili veliko svoje verodostojnosti,
neodvisnosti in profesionalnosti. Anketiranci ocenjujejo, da so vsebine vse bolj enolične,
zavajajoče, politično opredeljene in enostranske. V raziskavi se niso dobro odrezali niti
novinarji. Javnost pri njih pogreša lastnosti dobrega novinarja, kot so proaktivnost,
objektivnost, izobraženost in spoštljiv odnos. Obenem raziskava kaže, da vse več ljudi pri
informiranju uporablja vire informacij, ki jih obstoječa slovenska zakonodaja sploh ne
prepozna kot medije. Čeprav je naloga strategije, da postavi temelje prihodnje medijske
politike, ne more mimo dejstva, da so razmere v slovenskem medijskem prostoru
zaskrbljujoče.
Na zadnji javni razpravi 12. aprila 2016 v Ljubljani, kjer so bili predstavljeni rezultati raziskave,
je okroglo mizo »Spodbuda za družbeno odgovorno lastništvo medijev« začel gost iz Berlina
Daniel Kretschmar, urednik pri časopisu Tageszeitung, Berlin, ki je že 25 let zadruga oziroma
kooperativa. Dejal je: »V nasprotju s splošnim prepričanjem sam mislim, da živimo v zlatih
časih za novinarstvo. Čeprav se naklade časopisov, tako resnih kot tabloidov, znižujejo, je naše
bralstvo v zadnjem desetletju občutno zraslo. Splet je časopisno novinarstvo spravil do
javnosti, o katerih nekoč nismo mogli niti sanjati.« Tageszeitung je last svojih bralcev in bralk,
12.000 jih plačuje »svoj medij« in aktivno prispeva k ustvarjanju pogojev za kakovostno in
profesionalno delo novinarjev.
Obe sporočili sta lahko močen izziv za nosilce medijske politike v Sloveniji.
Strokovna komisija je pripravila izhodišča, ki naj bi postavila temelje za oblikovanje nove
medijske politike, ki bo v interesu državljanov in državljank. Medijski ustvarjalci, katerih delo
je v tolikšni meri razvrednoteno, morajo začeti aktivno sodelovati pri spreminjanju pogojev
svojega dela. Medijev brez novinarstva ni. Odgovornost za uveljavitev javnega interesa in
uresničitev predlaganih ukrepov nove medijske politike je v rokah vlade. Komisija opozarja, da
sedanje razmere zahtevajo sistemske ukrepe.
Vendar tudi najboljša medijska politika ne bo prinesla večjih premikov brez angažiranja
medijske industrije, ki je danes sploh ni čutiti ali pa dela celo proti verodostojnosti medijev, ki

so v njeni lasti. Prav tako bi lahko bila bolj aktivna akademska sfera in seveda novinarji ter
njihove institucije. Medijska vizija Finske, ki smo jo omenjali v dokumentu, ni nastajala v
politiki. Nosilci so bili raziskovalci, v delavnicah pa so združili predstavnike medijske industrije,
akademske sfere, novinarjev, urednikov, menedžerje, medijske profesionalce. Samo tako je
mogoče zasnovati tehnološki in vsebinski preboj, kombiniran z radikalnimi novimi prijemi.
Kriza, v kateri so mediji, je dolgoročna. Vrnitev na obdobje »pred krizo,« v kateri so mediji
predvsem skrbeli za ustvarjanje dobička, ni mogoča. Strategija nastaja v trenutku, ko je treba
poiskati odgovore na to, kakšne medije potrebujemo in kako zagotoviti, da bo novinarstvo v
javnem interesu preživelo. Pri tem imajo pomembno vlogo tudi državljani in državljanke. Tudi
oni se morajo zavedati, da je dobre medije treba finančno podpreti.
Komisija je v pripravi izhodišč sledila predvsem zagotavljanju javnega interesa na področju
medijev. Ključni strateški premiki, ki bi jih moralo ministrstvo za kulturo narediti v zelo
kratkem času, so:
1. Pripraviti strategijo, ki bo sledila strateškim ciljem, zapisanim v teh izhodiščih.
2. Celovito spremeniti medijsko zakonodajo, ki bo varovala javni interes. Priprava novega
Zakona o medijih mora biti prioriteta.
3. Sedanje stanje v medijih je mogoče spremeniti samo s sistemskimi ukrepi. Nova
medijska politika je odgovornost celotne vlade in ne samo pristojnega ministrstva.
4. V čim krajšem času je treba zagotoviti finančno preglednost vseh javnih virov
financiranja medijev.
5. Pristojno ministrstvo mora zagotoviti ustrezen in učinkovit nadzor nad spoštovanjem
medijske zakonodaje.
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8 Priloge
8.1 Povzetek javnih razprav
Javna razprava Koper, Središče Rotunda
Javni interes in njegova zaščita na področju medijev
Izhodišča
■ Ali so kriteriji, zapisani v Zakonu o medijih in na temelju katerih ministrstvo vsako leto
sofinancira programske vsebine medijev, dejansko tisti, ki ščitijo javni interes?
■ Ali je zaščita javnega interesa v tej obliki samo stvar medijev, njihovih lastnikov in
zaposlenih v medijih ali vključuje tudi dejanske interese in potrebe javnosti?
■ Ali obstaja soglasje v družbi o tem, kaj naj bi bil javni interes na področju medijev?
Kakšni naj bodo mediji, da bodo državljani vsestransko informirani in bolj aktivni?
Poudarki
■ Zaradi zakonskih določil so medijski razpisi neučinkoviti in neprimerni, cilji
sofinanciranja programskih vsebin medijev pa niso uresničeni.
■ Mediji premalo poznajo in upoštevajo interese javnosti in potrebe državljanov.
■ Državljani so najslabše informirani na lokalni in regionalni ravni.
■ Občinski »mediji« niso mediji, v okolju povzročajo zmedo in nelojalno konkurenco.

Javna razprava Nova Gorica, Goriška knjižnica Franceta Bevka Nova Gorica
Položaj in vloga medijev danes. Kako mediji zagotavljajo javni interes?
Izhodišča
■ Kakšna je kvaliteta medijskih vsebin danes?
■ Kakšna je vloga novinarjev?
■ Kako menjave medijskega lastništva vplivajo na pluralnost vsebin?
■ Kakšna je vloga izdajateljev medijev?

■ Ali je v javnem interesu, da medije kupujejo javna podjetja, ki bi morala skrbeti za
potrebe lokalnih skupnosti in jim izdajanje medijev doslej ni bila poglavitna
dejavnost?
Poudarki
■ Na lokalni ravni ni dovolj kakovostnih vsebin oziroma informacij.
■ Javni mediji prevečkrat sledijo logiki komercialnih medijev, zasebni mediji sledijo
interesu kapitala, javni interes, zlasti na lokalni ravni, pa ostaja neizpolnjen.
■ Iz javnih sredstev naj se financira novinarsko delo, ne pa programske vsebine – izjema
so tiste, ki jih trg ne more zagotavljati.
■ Tudi bralci in uporabniki medijev bi morali prevzeti odgovornost za financiranje nišnih
medijskih vsebin, npr. z donacijami, plačili ipd.

Javna razprava Kranj, Mestna knjižnica Kranj
Novinarska oz. uredniška avtonomija in javni interes
Izhodišča
■ Ali lahko v Sloveniji govorimo o novinarski in uredniški avtonomiji?
■ Kaj se zgodi z avtonomijo, ko interesi medijskih lastnikov trčijo na zahteve novinarjev
po odgovornem opravljanju svojega poklica?
■ Kakšno vlogo imajo pri tem oglaševalci, ki v veliki meri financirajo medije?
■ Ali imajo slovenski novinarji dovolj moči in vzvodov, da se uprejo lastniškim,
kapitalskim in političnim pritiskom?
Poudarki
■ Novinarji morajo za svoje delo prejeti ustrezno plačilo, ki bi jih tudi ščitilo pred pritiski
na njihovo avtonomijo.
■ Mediji vplivajo na aktivnost državljanov. Brez kvalitetnih novinarjev ni nadzora nad
državo, zato je treba zagotoviti financiranje novinarskega dela.
■ Za krizo medijev so odgovorni tudi mediji sami.
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■ Državljane in državljanke je treba spodbuditi k temu, da bodo pripravljeni plačati za
medijske vsebine.
■ Ali in kako naj se regulira poklic novinarja, saj je novinarstvo preveč odgovorno in
družbeno pomembno, da bi lahko bil vsak novinar.

Javna razprava Slovenj Gradec, Knjižnica Ksaverja Meška
Profesionalnost in odgovornost novinarjev, samoregulacija ter javni interes
Izhodišča
■ Profesionalnost in odgovornost pri opravljanju novinarskega poklica so temelj
demokratičnega medijskega prostora. Kdo je novinar/novinarka in kaj je novinarstvo?
■ Kako deluje samoregulacija in na kakšen način medijske hiše spoštujejo profesionalne
standarde medijskega dela?
■ Kako deluje novinarsko častno razsodišče (NČR)? Ali se njegove razsodbe spoštujejo?
Ali jih spoštujejo novinarji in lastniki? Kako povečati samoregulacijo in vzpostaviti
dodatne mehanizme za spoštovanje profesionalnih standardov? Kako medije zavezati
k odgovornemu delu, ki bo v interesu javnosti?
■ Kakšne so izkušnje drugih evropskih držav, ki so ustanovile neodvisne svete za medije?
Poudarki
■ Za vedno slabšo profesionalnost novinarskega dela je kriv predvsem slab delovni in
socialni položaj novinarjev; kadrovski cunamiji v medijih zelo slabo vplivajo na
novinarsko avtonomijo.
■ Zakonodajalec bi moral določiti etični minimum, ki naj bo zapisan v uredniškem
statutu, novinarski kodeks pa bi moral biti zavezujoč tudi za lastnike medijev.
■ Mediji odločitve NČR danes bolj spoštujejo kot nekoč, k čemur jih je treba še
spodbujati.
■ Medijske oziroma tiskovne svete (po vzoru iz tujine) naj ustanavljajo mediji sami; če je
zraven država, potem to ni samoregulacija, ampak koregulacija.
■ Na lokalnem območju skoraj ni več oglaševanja; razloge za to je treba iskati tudi v

dumpinških cenah nacionalnih medijev in nelojalni konkurenci elektronskih ter tujih
medijev.

Javna razprava Maribor, Vetrinjski dvor
Lastništvo medijev in javni interes
Izhodišča
■ Kdo so lastniki slovenskih medijev in kakšne so njihove poslovne prakse?
■ Kakšne so posledice lastniških posebnosti slovenskega medijskega prostora?
■ Kako zavarovati medije pred negospodarnimi in včasih uničujočimi prevzemi?
■ Je to področje treba v celoti prepustiti tržnim zakonitostim ali ga regulirati z
zakonom?
■ Ali lahko pričakujemo, da se bodo sedanji medijski lastniki, zlasti tiskanih medijev,
zavzemali za večjo avtonomijo novinarstva in za bolj profesionalne medije, ki bodo s
svojo vsebino zadovoljevali tudi potrebe javnosti po obveščenosti in ne zgolj zasebnih
komercialnih interesov?
■ Kakšne so alternative sedanjim oblikam medijskega lastništva? Ali državljanke in
državljani podpirajo spodbude države pri razvoju alternativnih modelov medijskega
lastništva?
Poudarki
■ Mediji v Sloveniji so že lastniško konsolidirani, z nepopravljivimi napakami v
preteklosti vred.
■ Urediti je treba lastništvo, ki mora biti popolnoma transparentno.
■ Medijske družbe potrebujejo strateške lastnike, ki jih ne bodo izčrpavali, temveč bodo
vlagali v novinarsko delo.
■ Država naj uvede spodbude za odgovorno medijsko lastništvo, zlasti za alternativne
modele, kot npr. kooperative ali skupnostne medije.
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Javna razprava Murska Sobota, Pokrajinska in študijska knjižnica
Javni interes in socialni status novinarjev
Izhodišča
■ V kolikšni meri lahko novinar/novinarka, ki mora skrbeti za svoj socialni položaj, deluje
v interesu javnosti? Ali obstajajo oziroma kakšni morajo biti pogoji za profesionalno
opravljanje novinarskega poklica?
■ Ali se nam lahko zgodi, da v Sloveniji že čez nekaj let ne bo več redno zaposlenih
novinarjev?
■ Kakšen mora biti javni interes na področju zagotavljanja socialnega statusa
novinarjev?
Poudarki
■ Profesionalnost mora biti zagotovljena ne glede na socialni položaj novinarja;
pomembno je, da imajo novinarji specifična znanja in zelo dobro poznajo temo, o
kateri poročajo, saj gre pri poročanju za vzorčenje resnice.
■ Sestavni del javnih razpisov naj bo zahteva po mentorstvu, s katerim bi prijavitelji
vzgajali in usposabljali novinarje in druge medijske delavce.
■ Odgovorni urednik je odgovoren za kakovost, strokovnost in integriteto novinarskega
dela ter je nosilec novinarske avtonomije.
■ Novinarji in novinarke ne znajo ali nočejo obsoditi svojih napak.
■ Morda je nastopil čas, da vsaj za novinarje javne RTV začnemo razmišljati o
certificiranju poklica (obvezno opravljen nekakšen strokovni izpit).

Javna razprava Velenje, Knjižnica Velenje
Podeljevanje radijskih in televizijskih frekvenc, oglaševanje in odgovornost operaterjev
do vsebin in kakovosti medijske ponudbe
Izhodišča
■ Ali so radijske in televizijske frekvence razdeljene pravično in učinkovito v skladu z
medijskimi potrebami v državi?

■ Kakšna naj bo politika razdeljevanja frekvenc v digitalnem obdobju? Kakšen je javni
interes na tem področju? Ali naj se v Sloveniji izvede postopek prerazdelitve oziroma
ponovne razdelitve frekvence (»refarming«)?
■ Ali število delujočih radijskih in televizijskih programov dejansko odseva raznolikost in
pluralnost potreb državljanov in državljank?
Poudarki
■ Frekvence v preteklosti niso bile razdeljene pravično – ne na radijskem in ne na
televizijskem področju. A ponovna razdelitev radijskih frekvenc ne bi bila dobra
rešitev. Rešitve naj se iščejo na področju digitalnega oddajanja.
■ AKOS ima »v predalu« 218 prostih frekvenc, kar je največji delež nepodeljenih frekvenc
v Evropi.
■ Radio Štajerski val oddaja na geografsko razgibanem območju, kjer ena frekvenca
enostavno ne zadostuje za celotno pokrivanje območja, zato je nerazumljivo, da AKOS
ne podeli novih frekvenc. Podobne probleme imajo Radio Univox in drugi.
■ Veliko število radijskih postaj še ne zagotavlja pluralnosti in enakovredne pokritosti
krajev v državi.

Javna razprava Trbovlje, Knjižnica Toneta Seliškarja
Javni interes in zaščita slovenskega jezika ter učinkovito upoštevanje prepovedi
spodbujanja k neenakopravnosti in nestrpnosti v medijih
Izhodišča
■ Veljavna slovenska medijska zakonodaja posebno pozornost namenja zaščiti
slovenskega jezika.
■ Kakšna je raven uporabe slovenskega jezika v medijih?
■ V kolikšni meri sofinanciranje programskih vsebin v medijih vpliva na kulturo javnega
dialoga?
■ V kolikšni meri mediji spoštujejo prepoved spodbujanja k neenakopravnosti in
nestrpnosti, ki je jasno zapisana v Zakonu o medijih?
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■ Kaj lahko stori država, kaj uredništva in kaj državljani in državljanke?
Poudarki
■ Jezikovni standardi v medijih so padli. Izdajatelji medijev bi morali biti družbeno
odgovorni (v smislu skrbi za slovenski jezik) in brez izgovorov, kaj hočejo uporabniki
oziroma kaj prinaša profit.
■ Politika je v prvi vrsti odgovorna za razmah in širjenje sovražnega govora; največ
sovražnega govora prihaja prav s strani politikov.
■ Na RTVS mora veljati ničelna toleranca do sovražnega govora.
■ Zakon bi moral omejiti priložnosti, da se sovražni govor sploh pojavi – ko pa se, ga je
treba sankcionirati.
■ Varuh pravic gledalcev in poslušalcev RTVS bi moral bolj odločno obsoditi sovražni
govor in ga pomagati preprečevati.

Javna razprava Krško, Valvasorjeva knjižnica
Javni interes na lokalni ravni in kako mediji zadovoljujejo komunikacijske potrebe
lokalnega prebivalstva?
Izhodišča
■ Ali mediji zagotavljajo enakopravno obveščenost vsem državljankam in državljanom?
■ Imajo državljani dovolj kvalitetnih informacij o dogajanju v svojem lokalnem okolju?
■ Kako državljankam in državljanom omogočiti aktivno sodelovanje v lokalni politiki?
■ Kako preprečiti nelojalno konkurenco občinskih »medijev«, ki se financirajo iz javnega
denarja, ne delujejo pa po profesionalnih standardih, veljavnih za novinarstvo?
■ Kako bi bilo mogoče preprečiti netransparentno porabo javnega denarja za lokalne
informacijske projekte in ta sredstva preusmeriti v podporo lokalnim medijskim
pobudam, ki bi zaposlovale novinarje in vključile lokalno prebivalstvo?
Poudarki
■ Lokalni mediji pokrivajo vse plasti družbenega življenja.

■ Pravica do obveščenosti za vse državljane ni izpolnjena, saj mnogi prebivalci
odmaknjenih območij nimajo dostopa do medijev. Zato na tem področju
enakopravnosti med državljani ni.
■ Obveščenost v odmaknjenih območjih pripomore k decentraliziranemu razvoju.
■ V strategiji morajo biti zajeta vsa okolja in njihovi uporabniki.
■ Nekatere občine ustanavljajo občinske medije, ki ne obveščajo občanov, ampak
izvajajo »piar« za mestno oblast. Je to možno preprečiti? Kako?
■ Občinska javna sredstva je treba preliti v profesionalne medije, ki imajo zaposlene
novinarje in so v javnem interesu.

Javna razprava Kočevje, Knjižnica Kočevje
RTV kot zastopnik javnega interesa – učinkovitost, kakovost in programske vsebine
Izhodišča
■ Ali programi RTV Slovenija še uspejo zasledovati potrebe slovenskega poslušalca,
gledalca, bralca?
■ Kaj so merila učinkovitosti programov RTV?
■ Kaj sploh je javni interes, ki ga danes zasleduje RTV?
■ Kako si uporabniki storitev RTV predstavljajo njeno delo?
■ Kako uporabniki ocenjujejo kakovost vsebin, profesionalnost novinarjev in ponudbo
oddaj RTV?
■ Kako programski svet RTV vpliva na program RTV in kako politika vpliva na
programski svet?
■ Ali sta sestava in postopek imenovanja članov programskega sveta ustrezna?
Poudarki
■ Dolžnost RTVS je, da zagotavlja javni interes za vsakega prebivalca, ne glede na to, kje
živi; pravica do informiranja bi morala biti za vse enaka. Vendar lahko RTVS celovito
pokrije le regije oziroma regionalne novice nacionalnega pomena, ki so pomembne za
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vse prebivalce.
■ Cilji in želje programov posebnega pomena (PPP) so, da postanejo podaljšana roka
RTV, saj ta ne more pokriti vseh lokalnih dogodkov.
■ Mediji s statusom posebnega pomena naj ustvarjajo program po enakih kakovostnih
merilih kot nacionalna RTV. Treba bi jim bilo predpisati statusno obliko, ki ne bi bila
profitna gospodarska družba.
■ Treba je resno razmisliti o novi, od politike neodvisni sestavi programskega sveta in
natančno definirati pristojnosti programskega in nadzornega sveta RTV SLO.

Javna razprava Cerknica, Knjižnica Jožeta Udoviča
Javni interes so medijsko pismeni in aktivni državljani. Kakšna je pri tem vloga medijev,
države, šole in drugih deležnikov? Imajo klasični mediji in novinarstvo prihodnost?
Vizija 2030?
Izhodišča
■ S kakšnimi ukrepi povečati medijsko pismenost državljanov?
■ Lahko klasični mediji brez medijsko pismenih državljanov sploh preživijo?
■ Ali zanemarjanje tega področja ne potiska mladih potrošnikov v naročje tistih, ki
producirajo tudi interesna, politična, populistična, celo sovražna sporočila prek
družbenih omrežij, saj nimajo kažipota, komu gre zaupati in kdo so profesionalni
novinarji.
■ Kaj lahko za večjo medijsko pismenost državljanov naredijo mediji sami? Kaj naj bo
bistvo vizije za 2030?
Poudarki
■ Slovenija na področju medijske pismenosti ni naredila praktično ničesar; ključno je
delovanje MIZŠ.
■ Medijska pismenost ne more biti le izbirni predmet v osnovni šoli, ampak ji je treba
posvečati pozornost od zgodnjega otroštva naprej. Postati mora osnovna izobrazba.
■ Klasični mediji težko dosežejo mlado občinstvo; ne zato, ker mladih vsebine ne bi

zanimale, temveč zato, ker se mladi otepajo klasičnih platform.
■ Tudi mediji naj vzgajajo mlade, da bodo ti nekoč del njihovega občinstva.
■ Vizija? Razmišljanje o prihodnosti vzbuja strah.

Zaključna javna razprava o medijski strategiji, Ljubljana, Ministrstvo za kulturo
Delovanje medijev je usodno pomembno za dejavno soudeležbo v življenju skupnosti,
dostojne delovne razmere novinarjev pa nujen pogoj za delovanje medijev.
1. okrogla miza: »Javni interes«
■ Treba je natančno definirati, kaj so mediji, kdo so novinarji in kaj je javni interes.
■ Ključno vprašanje medijske politike je, kako določiti merila za sofinanciranje
profesionalnih, kakovostnih in kritičnih medijev oziroma novinarjev, ki delujejo
odgovorno in v javnem interesu.
■ Država mora sprejeti učinkovite ukrepe za zagotavljanje javnega interesa na področju
medijev.

2. okrogla miza: Spodbuda za družbeno odgovorno lastništvo medijev
■ Živimo v zlatih časih za novinarstvo. Čeprav se naklade časopisov znižujejo, je število
bralcev na spletu v zadnjem desetletju občutno zraslo – v primeru berlinskega
dnevnika Tageszeitung je desetkrat večje kot v tisku.
■ Izziv je prej posloven kot novinarski, saj še vedno ni modela, kako lahko časopisne hiše
svoje rastoče spletno občinstvo unovčijo. Tageszeitung je rešila prodaja lastnim
bralcem.
■ Kontinuirano (čeprav počasno) rast financira kombinacija zadružne lastnine in
prostovoljnega plačevanja višje naročnine. Zadružnikov je 16.000, prav toliko je tudi
rednih plačnikov višje naročnine. Gre za njihov vložek v novinarstvo, za kakršnega
verjamejo, da mora soustvarjati javno razpravo v družbi.
■ Država lahko z davčnimi olajšavami ali subvencijami medijem pomaga pri prehodu v
nove poslovne modele, vendar pa lahko prihodnost novinarstva zagotovijo samo
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novinarji in mediji sami.
■ Zaradi spremenjenih medijskih navad, predvsem pri mlajših uporabnikih, je treba
vzgajati mlajše bralstvo. Slovenski spletni časopis za otroke, Časoris, je dober primer,
kako otroke navadimo na branje, spoznavanje in razumevanje medijev, saj njihovi
starši vse manj berejo časopise.
■ Novi modeli financiranja ne morejo zamenjati sistemskih ukrepov. Samo močni mediji
in dobro delujoči medijski sistemi omogočajo njihovo dolgoročno preživetje v
interesu javnosti.
■ V sklopu posebnega strateškega projekta vlade izvajajo spodbujanje razvoja
socialnega podjetništva, zadružništva in ekonomske demokracije. Vsi trije pojmi se
vežejo na odgovorno novo obliko lastništva in upravljanja medijev.
■ Portal Pod črto se iz sveta profitnih medijev premika na področje neprofitnih medijev.
Produkcijo vsebin podpirajo donatorji. Sistemski ukrepi, ki jih izvaja država, naj bi
spodbujali predvsem inovativne novinarske projekte.

8.2 Sedemnajst razsežnosti medijske pismenosti (MP)
Stanje medijske pismenosti v državi lahko analiziramo s pomočjo sedemnajstih nasprotujočih
si kategorij, kjer so z minusom prikazana merila za nerazvitost, s plusom pa merila za
razvitost.lxxx

–

+

Merila za razvitost MP

Merila za nerazvitost MP

1 Medijske veščine imajo zelo majhen
prostor v izobraževanju in vseživljenjskem
učenju.

Razvoj medijskih veščin je v ospredju in je
sistematično urejen v vseh učnih načrtih.
Zagotovljeni so primerni resursi.
MP ima prostor v izobraževalnem procesu
in zunaj njega.

2 Ni temeljnih izobraževanj za učitelje.

MP je del rednega izobraževanja učiteljev
in staršev.

3 Ni sistema vrednotenja MP.

MP ni ovrednoten samo v kontekstu
izobraževanja, temveč pomeni temeljno
vseživljenjsko veščino.

4 Slab dostop do didaktičnih sredstev.

Didaktična sredstva so na voljo učiteljem,
staršem in stroki. Obstajajo dobro
organizirani centri s sodobnimi
pripomočki.

5 Ni sistemov za vodenje in orientacijo po
MP.

Obstajajo centri za usposabljanje na
področju MP, dobri sistemi za
koordinacijo in poenotenje prizadevanj za
boljše rezultate.

6 Stalne kampanje MP ne obstajajo.

Obstajajo pomembni, obsežni in
dolgoročni dogodki in iniciative na
področju MP.

7 Ni specializiranih javnih služb ali institucij
civilne družbe za MP.

Obstajajo centri, ki na področju MP
povezujejo različna področja javne
administracije.

8 Na področju MP ni skoraj nobenega
sodelovanja civilnih združenj.

Pomembna in vplivna združenja civilne
družbe, vključena v programe MP, ki
poenotijo različne deležnike in spodbujajo
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odnose med različnimi institucijami.
9 V sistem MP ni vključenih regulatorjev.

Regulatorni organi so stalno in
sistematično prisotni na področju MP.

10 Mediji redko upoštevajo programe in
iniciative s področja MP.

Projekti MP so sistematično in redno
vključeni v javne medije, ob sodelovanju z
drugimi institucijami.

11 Postopek mediacije med medijsko
industrijo in državljani ni dobro razvit.

Mediacija je sistematična, in sicer je
posebna pozornost posvečena medijski
pismenosti v povezavi s servisi varstva
potrošnikov.

12 Javne razprave o MP so zgolj sporadične
in nepovezane ter jih skoraj ni.

Pomembni dogodki, posvečeni MP, imajo
že na osnovni ravni svoj prostor v javnosti.
Deležni so podpore javnih institucij in
državljani so aktivno vključeni.

13 Skoraj ni spodbud za kreativno produkcijo
oziroma soudeležbo državljanov.

Dobra promocija po vseh kanalih.
Obstajajo tekmovanja, mehanizmi
podpore in donacije, celo festivali in
sejmi, ki so posebej namenjeni otrokom in
mladim.

14 Raziskav o MP je malo.

Obstajajo specializirane raziskovalne
institucije, ki stalno sledijo MP in
pripravljalo študije na visoki ravni
sodelovanja v mednarodnih mrežah.

15 Institucije, pristojne za MP, se redko
udeležujejo mednarodnih iniciativ.

Pristojne institucije opravljajo vodstvene
vloge v mednarodnih iniciativah in imajo
mednarodne reference. Centri, posvečeni
MP, imajo mednarodne povezave.

16 Nizka udeležba družin v dejavnostih,
posvečenih MP.

Dobra raven udeležbe različnih
civilnodružbenih združenj, sodelovanje
med različnimi iniciativami, dobra
udeležba na mednarodni ravni.

17 Malo komercialnih iniciativ o MP.

Obstajajo posebni centri in iniciative,
posvečeni MP.

8.3 Primer možnega sestava programskega in nadzornega sveta RTV
Možni sestav programskega sveta
1. Predstavnik verskih skupnosti (člani treh največjih naj rotirajo v 4-letnih mandatih,
torej en mandat ena verska skupnost, naslednji druga itn.).
2. Predstavnik invalidskih organizacij (člani treh največjih naj rotirajo v 4-letnih mandatih,
torej en mandat eno invalidsko združenje, naslednji drugo itn.).
3. Predstavnik humanitarnih organizacij (člani treh največjih naj rotirajo v 4-letnih
mandatih, torej en mandat ena humanitarna organizacija, naslednji druga itn.).
4. Stalni mandat naj ima vsakokratni varuh človekovih pravic.
5. Stalni mandat naj ima vsakokratni predsednik SAZU.
6. Stalni mandat naj ima vsakokratni dekan AGRFT.
7. Stalni mandat naj ima vsakokratni predsednik Olimpijskega komiteja Slovenije.
8. Predstavnik italijanske skupnosti.
9. Predstavnik madžarske skupnosti.
10. Predstavnik zaposlenih.
11. Rektorji vseh treh univerz naj izberejo najbolj perspektivnega mladega doktorja
znanosti (ki je doktoriral največ pet let pred začetkom postopka imenovanja v
programski svet).
12. Glasnik digitalnih tehnologij.
13. Stalni mandat naj ima vsakokratni dekan Akademije za glasbo.
14. Predstavnik slovenskih gledališč (ki ga izmed sebe izvolijo direktorji slovenskih
gledališč tajno na dvokrožnih volitvah).
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15. Generalni direktor RTVS izbere (ali pa izžreba) enega zlatega maturanta izmed tistih, ki
so maturirali eno šolsko leto pred postopkom imenovanja v programski svet.
Varianta B
■ Programski svet ima 17 članov in v njem kot doslej ostanejo trije predstavniki
zaposlenih.
Možni sestav nadzornega sveta
6. Predstavnik zaposlenih (ki ga izvolijo vsi zaposleni na tajnih dvokrožnih volitvah).
7. Predstavnik vlade (verjetno Ministrstva za kulturo).
8. Finančni strokovnjak, ki ga imenuje Banka Slovenije.
9. Finančni strokovnjak, ki ga imenujejo dekani ekonomskih in poslovnih šol (ki imajo več
kot 20 zaposlenih).
1. Predstavnik javnih zavodov s področja kulture (ki ga izmed sebe izvolijo direktorji teh
zavodov, ki imajo več kot 30 zaposlenih).

8.4 Odgovori na dodatno postavljena vprašanja direktorja
direktorata za medije MK
8.4.1 Kaj storiti z razvidom medijev?

V takšni obliki, kot ga danes vodi MK, ga ne potrebujemo. Kar potrebujemo, je
preglednost v pridobivanju javnega denarja, ki bi preprečila nastajanje »sivega« trga
publikacij, ki po svoji naravi niso medij. V Izhodiščih strategije smo zato vključili
predlog o povečanju transparentnosti na področju izdajateljev, ki so enote lokalne
samouprave. Potrebujemo drugačno definicijo medija, ki bo sodobna, jasno določena
in v skladu s temeljnimi funkcijami, ki jih mediji opravljajo v demokratični družbi.
Pregled Razvida medijev pokaže, da se kljub jasnim določbam zakona, ki izdajateljem
nalagajo prijavo vseh sprememb podatkov, ki jih vsebuje razvid, te določbe ne
spoštujejo. Razvid bi moral zagotoviti preglednost medijske krajine, vendar te svoje
temeljne funkcije ne zagotavlja. Poročilo o delu Inšpektorata za medije dokazuje, da
MK nima ustreznih kadrovskih pogojev, da bi izvajal nadzor nad spoštovanjem
zakona. Zato bi morala novela Zakona o medijih vsebovati podrobnejša določila o
nadzoru nad njegovim izvajanjem in opredeliti sankcije proti kršiteljem, prav tako pa
bi bilo treba za učinkovito delo usposobiti inšpektorat.

8.4.2 Bi spreminjali pravico do popravka ali odgovora?

Spremembe niso potrebne. Gre za ustavni pravici, ki državljanom in državljankam
omogočajo »enakost orožij«. Bi pa pričakovali, da ima MK narejeno raziskavo o tem,
kako se spoštujejo členi zakonodaje glede uveljavljanja pravice do popravka in
odgovora. Če se izkaže, da sedanja določila omogočajo zlorabe na obeh straneh –
torej neupravičeno zavračanje legitimnih zahtev po popravku s strani medijev ali pa
ustrahovanje uredništev s strani državljank in državljanov – je treba pravico do
popravka ali odgovora opredeliti bolj natančno, morda tudi v preprostejšem jeziku.
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Treba je spodbujati samoregulacijo in spoštovanje profesionalnih standardov
novinarskega dela.

8.4.3 Kako urediti oglaševanje v medijih?

O tem pišemo v Izhodiščih strategije. Sicer pa za radiodifuzijo, avdiovizualne storitve
in elektronske publikacije to ureja Direktiva AVMS, ki je v postopku sprememb.
Komisija ne ve, kakšno stališče na pogajanjih zastopa Slovenija. Pri oglaševanju s
strani države (vseh ministrstev in drugih organov ter institucij) in podjetij v državni
lasti priporočamo, da oglašujejo v medijih, ki so v javnem interesu. Torej ne samo v
medijih z največjim dosegom, temveč tako, da bodo državljanke in državljani
enakomerno obveščeni v celotni državi. Glede na vsebino Izhodišč strategije torej v
različnih tiskanih in lokalnih medijih. To oglaševanje bi moralo biti transparentno –
vsaj v obliki zahtevanega razkritja v letnem poročilu – vendar pa teh sprememb MK
ne more uvesti samo, temveč izključno s podporo in pomočjo ostalih resornih
ministrstev.

8.4.4 Mreže – kaj narediti z njimi (če sploh kaj)?

To je obdelano v teh Izhodiščih.

8.4.5 Kakšni so vaši predlogi za ureditev lastništva medijev?

Žal ne obstaja nobena analiza, kako je MK doslej spoštovalo že veljavne zakonske
določbe. Slovenija ima – evropsko primerljivo – urejeno področje preprečevanja
nedovoljene koncentracije (urejeno v poglavju o zaščiti pluralizma in raznovrstnosti
medijev). Prav MK in SRDF morata prevzeti odgovornost za sedanje stanje v slovenski

medijski krajini. Princip »porazdeljene odgovornosti«, pri kateri na koncu nihče ne
sprejme ustreznih ukrepov, je pripeljal do serije prevzemov in nakupov medijev v
nepreglednih postopkih ter brez kakršnega koli preverjanja, ali je pri tem šlo za kršitev
omejitev iz zakona. Če MK in SRDF nimata možnosti nadzora, naj se urejanje tega
vprašanja prepusti institucijam, ki lahko ukrepajo.

8.4.6 Kako bi uredili kvote slovenske AV-produkcije?

Kvote niso strateški cilj medijske politike. Dolžnost države je, da spodbuja domačo
produkcijo. Kvote so samo eden od mehanizmov podpore javnemu interesu. Kvote
morajo biti komplementarno urejene z aktivno medijsko politiko v primeru
sofinanciranja programskih vsebin.

8.4.7 Kaj narediti s frekvencami in AKOS-om?

AKOS in njegovo delovanje ureja drugi zakon. V našem dokumentu in na javnih
razpravah smo govorili, da smo proti poseganju v že pridobljene pravice. Če država
ob podelitvi ni imela nobene strategije (frekvence so podeljene brez natančnih
kriterijev zadovoljevanja javnega interesa, v nasprotju s postopkom v večini evropskih
držav), strokovna komisija težko pove, kako naj država »za nazaj« uredi to področje.
SRDF in AKOS imata vse pristojnosti, da bi lahko na tem področju naredila red.

8.4.8 Kako preformulirati PPP – ali naj jih država ukine in te medije spodbuja samo
prek sofinanciranja?

PPP so zajeti v teh Izhodiščih.
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8.4.9 Širi se pogled, da je treba SRDF ukiniti. Kakšen je vaš predlog?

Strokovna komisija predlaga ukinitev ali preoblikovanje SRDF v posvetovalno telo pri
AKOS. MK naj premisli o ustanavljanju Nacionalnega sveta za medije (podobno kot že
obstaja Nacionalni svet za kulturo), ki bi bil posvetovalno telo MK in bi skrbelo za
strateške cilje medijske politike.

8.4.10 Kakšno naj bo razmerje operater-izdajatelj?

Treba je prepovedati, da je operater obenem izdajatelj programa. Vprašanje je
povezano tudi z definiranjem medija in določanjem »uredniške« odgovornosti
operaterja.

8.4.11 Kaj predlagate v zvezi z registrom tujih medijev oziroma dopisnikov?

Slovenija je edina država v Evropi s tem registrom. Predlagamo njegovo ukinitev.
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Maurizio Tremul
Član Programskega sveta
Predlogi sprememb in dopolnitev predloženega dokumenta
“Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024”,
junij 2016
V Strategiji razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024, junij 2016, kot jo je predložilo
Ministrstvo za kulturo Republike Slovenije, je vloga italijanske in madžarske avtohtone
narodne skupnosti in njihovih institucionalnih predstavnikov povsem odsotna. V predlogu ni
jasne in natančne opredelitve o rabi jezika italijanske in madžarske narodne skupnosti ter ni
konkretne definicije glede njune vloge v skupnem medijskem prostoru v Republiki Sloveniji.
Radijski in televizijski programi omenjenih narodnih skupnosti, ki so sestavni del RTV
Slovenije, kot tudi njihova vloga, namen in ohranjanje, niso natančno opredeljeni. Prav tako
ni jasne opredelitve glede avtonomije pri vodenju in oblikovanju radio-televizijskih
programov za italijansko in madžarsko narodno skupnost ter ni opredeljeno zastopanje
reprezentativnih organizacij italijanske in madžarske narodne skupnosti v javnem sistemu
RTV Slovenije. Zaradi vsega naštetega je omenjeni predlog nesprejemljiv in ga je potrebno na
novo oblikovati.
Poleg zgoraj naštetih splošnih ugotovitev predlagam še naslednje pripombe, spremembe in
dopolnitve k Strategiji razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024”, Junij 2016:
1) V poglavju “Poglavitni cilji”, str. 6, tretji odstavek, se doda nova točka 4A z
naslednjim besedilom: “z namenom zaščite jezika avtohtonih narodnih skupnosti se
zagotovi predvajanje italijanskih oziroma madžarskih (ter zaradi zahtev EU tudi
evropskih) avdiovizualnih del”.
2) V poglavju “Strategija”, str. 9, se doda nov zadnji odstavek z naslovom “Prisotnost
italijanske in madžarske avtohtone narodne skupnosti: njihova vključitev v nacionalni
sistem informiranja”. Za tem se doda naslednje besedilo: “Spodbuja se sožitje,
raznolikost, pluralnost, človekove pravice, pravice manjšin, pravice avtohtone
italijanske in madžarske narodne skupnosti ter multikulturni dialog. Zagotavljanje
uporabnikom verodostojnega dostopanja do izčrpnih informacij o prisotnosti,
aktivnostih in problematiki avtohtone narodnostne skupnosti je v javnem interesu.«
3) V poglavju “Perspektiva medijev”, str. 12, tretji odstavek, “Spoštovanje visokih
novinarskih standardov”, se preoblikuje besedilo in se besedilo po novem glasi:
“Mediji morajo zagotavljati spoštovanje profesionalnih standardov pri oblikovanju in
izvedbi medijskih vsebin, zagotavljati morajo spoštovanje človekovih pravic in pravic
avtohtonih narodnih skupnosti, rabo slovenskega jezika ter jezika avtohtonih narodnih
skupnosti«.
4) V poglavju “Finančna perspektiva”, str. 17, zadnji odstavek, “ Financiranje
deficitarnih medijskih vsebin v javnem interesu”, je potrebno upoštevati in vključiti
med deficitarne medijske vsebine v javnem interesu tudi vsebine avtohtone
narodnostne skupnosti.
5) V poglavju »STRATEGIJA RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA DO LETA 2024«, str.
21, »VIZIJA RTV Slovenija (javni interes)«, drugi odstavek, je potrebno vključiti v
strukturo vodenja RTV Slovenija tudi načine sodelovanja italijanske in madžarske
avtohtone narodne skupnosti pri oblikovanju programov za omenjeni narodni
skupnosti, s čimer se jima zagotovi avtonomija pri vodenju in oblikovanju programov.
1

Prav tako je potrebno opredeliti mehanizme za sodelovanje samoupravne italijanske in
madžarske skupnosti in posameznih programskih svetov pri upravljanju RTV
programov, ki so namenjeni italijanski in madžarski narodni skupnosti. V tem
kontekstu naj obstoječi nivo avtonomije in zastopanja avtohtonih narodnih skupnosti,
italijanske in madžarske, kot ju predvideva obstoječa zakonodaja (ZRTVS in ZMed),
predstavlja osnovno izhodišče in podlago za njuno nadgradnjo v bodoče.
6) V poglavju »VIZIJA RTV Slovenija (javni interes)«, str. 21, v četrtem poglavju, prva
vrstica, se po besedah “slovenskega jezika” doda še “ter jezika avtohtone narodne
skupnosti«.
7) V poglavju »STRATEGIJA«, str. 23, »Uprava«, se doda naslednje besedilo:
«Strategijo razvoja medijev naj se dopolni tako, da bo ta predvidevala direktorja za
Radio in Televizijo za avtohtono italijansko narodno skupnost ter direktorja za Radio
in Televizijo za avtohtono madžarsko narodno skupnost.«
8) V poglavju »STRATEGIJA«, str. 24, »Strokovni (doslej programski) svet«, se doda
naslednje besedilo: «Med člani Programskega sveta RTV sta tudi en predstavnik za
italijansko narodno skupnost in en predstavnik za madžarsko narodno skupnost«.
9) V poglavju »STRATEGIJA«, str. 25, »Odgovorni uredniki«, dopolniti, kot sledi:
»Strategijo razvoja medijev naj se dopolni tako, da bo ta predvidevala, da odgovorne
urednike, prijavljene na podlagi javnega razpisa, imenuje in razrešuje Uprava na
predlog direktorjev narodnostnih programov in na osnovi pridobljenega soglasja
Programskega sveta za RTV programe za avtohtono italijansko narodno skupnost
oziroma Programskega sveta za RTV programe za avtohtono madžarsko narodno
skupnost.«
10) V poglavju »Perspektiva uporabnika«, str. 27, »Enakopravnosti in celovitost
pokrivanja dogodkov v RS«, drugi odstavek, se po besedah »kjer živijo« doda:
»avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti«.
11) V poglavju »Perspektiva rasti znanja in razvoja«, str. 30, »Visok profesionalni vstopni
prag za novinarje«, se v prvem odstavku, v tretji vrstici, po besedah »slovenski jezik«,
doda še »ter jezike avtohtone italijanske in madžarske narodnostne skupnosti«.

Maurizio Tremul
Koper-Capodistria, 29. junij 2016
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Stališča Programskega odbora za italijanski narodnostni program
do Obveznosti javne službe

Na tem mestu želim dodati še stališče Programskega odbora za italijanski narodnostni
program do dokumenta “Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024”, Junij
2016.
Naloga RTVS kot javne službe je, da posveti potrebno pozornost avtohtoni italijanski in
madžarski narodni skupnosti, njuni kulturni dediščini, spodbujanju zavesti o raznolikosti
človeškega življenja in mišljenja, o večkulturnosti, večjezičnosti in sožitju ter o pomenu
medčloveške solidarnosti.
Javna služba bo morala še naprej vsebovati tudi ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranje in
oddajanje po en radijski in televizijski program za avtohtono italijansko in madžarsko
narodno skupnost. Člani Programskega Sveta RTV bi morali biti tudi en predstavnik za
italijansko narodno skupnost in en predstavnik za madžarsko narodno skupnost.
Strategijo razvoja medijev bi se morala dopolniti tako, da naj ta predvideva direktorja Radia
in Televizije za avtohtono italijansko narodno skupnost ter direktorja za Radio in Televizijo
za avtohtono madžarsko narodno skupnost. Temeljne naloge in odgovornosti direktorjev
narodnostnih programov bi morali biti:
 pripravljanje in zagovarjanje programskih standardov in programske zasnove
narodnostnih programov;
 pripravljanje in zagovarjanje programsko-produkcijskih načrtov narodnostnih
programov v okviru programsko-poslovnega načrta RTV Slovenija;
 v sodelovanju z odgovornimi uredniki pripravljanje in zagovarjanje programske
sheme narodnostnih programov;
 vodenje in usklajevanje uresničevanja letnih programskih, poslovnih in razvojnih
načrtov;
 vodenje in usklajevanje organizacijskih, poslovnih in drugih splošnih zadev
narodnostnih programov v regionalnih centrih;
 odločanje in sodelovanje pri odločanju o drugih vprašanjih, povezanih z njunimi
delovnimi področji;
 vodenje strokovno programskega dela Radia oziroma Televizije v delu, ki se
nanaša na narodnostna programa;
 direktorja sta vodilna delavca RTV Slovenija v delu, ki se nanaša na narodnostna
programa. Delo na svojem področju sta dolžna opravljati na način, ki spoštuje tista
temeljna načela, na podlagi katerih morajo delovati tudi generalni direktor in
Uprava;
 direktorja imata sedež v okviru narodnostnega programa, v katerem organizirata in
vodita delo Radia in Televizije;
 direktorja sta hkrati tudi direktorja studia italijanskega oziroma madžarskega
programa;
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mandat direktorja narodnostnih programov je štiri leta.

Strategija razvoja medijev bi se morala dopolniti tako, da naj ta predvideva da odgovorne
urednike narodnostnih programov na podlagi javnega razpisa – na predlog direktorjev
narodnostnih programov in na osnovi pridobljenega soglasja Programskega sveta za RTV
programe za avtohtono italijansko narodno skupnost oziroma Programskega sveta za RTV
programe za avtohtono madžarsko narodno skupnost - imenuje in razrešuje Uprava.
Sedanja Programska odbora za italijansko in madžarsko narodno skupnost bi se morala
preimenovati v Programski svet za italijansko narodno skupnost in Programski svet za
madžarsko narodno skupnost in bi morala imeti naslednje pristojnosti:
 na predlog direktorja narodnostnih programov sprejema programske standarde in
programske zasnove narodnostnih programov v skladu s Zakonom in Zakonom, ki
ureja področje medijev ter mednarodnimi akti;
 na predlog direktorja narodnostnih programov sprejema programsko produkcijski
načrt narodnostnih programov;
 na predlog direktorja narodnostnih programov sprejema programske sheme
narodnostnih programov, vsebin in storitev;
 daje soglasje k obsegu ter programski zasnovi narodnostnih programov;
 obravnava uresničevanje sprejete programske zasnove;
 obravnava pripombe in predloge gledalcev in poslušalcev narodnostnih programov
ter se do njih opredeli;
 daje soglasje k statutu RTV Slovenija v tistem delu, ki se nanaša na narodnostne
programe;
 na predlog direktorja narodnostnih programov daje mnenje o predlogu finančnega
načrta narodnostnih programov;
 daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja narodnostnih programov;
 daje soglasje k imenovanju in razrešitvi odgovornih urednikov narodnostnih
programov. Mandat odgovornih urednikov je štiri leta. Druge urednike imenuje in
razrešuje odgovorni urednik programa;
 sprejema svoj poslovnik;
 odloča o drugih zadevah, kadar tako določa zakon ali statut;
 v programske svete narodnostnih programov so lahko izvoljene oziroma
imenovane osebe, ki s svojim znanjem, ugledom ter poznavanjem manjšinske
problematike lahko pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi vloge in ugleda
narodnostnih programov, tako v Republiki Sloveniji kot tudi v tujini;
 programski svet narodnostnega programa sestavlja 7 članov od katerih: štiri člane
imenuje narodna skupnost; enega člana izvolijo izmed sebe zaposleni v
narodnostnih programih; dva člana imenuje Državni zbor na predlog Komisije za
narodnosti Državnega zbora Republike Slovenije;
 imenovanje in trajanje mandata članov narodnostnega programskega sveta,
njegovo konstituiranje ter delo je določeno in poteka smiselno na isti način kakor
predlog zakona predvideva za delovanje Programskega sveta RTV;
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RTV Slovenija mora objaviti sklepe, stališča in predloge Programskega sveta za
narodnostni program, ki se nanašajo na problematiko narodnostnega programa.
Programski svet RTV Slovenija se mora opredeliti do njih.

V Strategiji razvoja medijev mora biti jasno zapisano, da se narodnostnim programom
zagotavlja najmanj obstoječi obseg, zasnova in struktura.
S predlaganimi spremembami Strategije razvoja medijev na področju urejanja pravic
avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti bi zagotovili dosežen nivo zaščite
oziroma pravice italijanske oziroma madžarske avtohtone narodne skupnosti v skladu z
Ustavo in pravnim redom Republike Slovenije. Na tak način bi prav tako tudi dosledno
uresničevali evropski duh sožitja, medkulturnosti in ovrednotenja manjšinskih jezikov in
kultur ter bogatili narodni skupnosti in večinsko prebivalstvo.

5

Odziv na Strategijo razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024

PROBLEMATIKA RTV PROGRAMOV ZA AVTOHTONI NARODNI SKUPNOSTI

Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji do leta 2024 se nikjer ne opredeljuje do problematike
medijev narodnih skupnosti in posebej do RTV programov za avtohtoni narodni skupnosti, ki jih
ustvarja RTV Slovenija.
RTV Slovenija pripravlja in oddaja radijske in TV programe za madžarsko in italijansko narodno
skupnost izhajajoč iz opredelitev Ustave Republike Slovenije (posebno 61., 62. in 64.člen) in
upoštevaje veljavni zakon o RTV Slovenija (Uradni list RS, št. 96/05, posebno 1., 3., 4., 8., 21., 23. in
30. člen).
Poleg tega pravica narodnih skupnosti do informiranja v materinem jeziku izhaja iz naslednjih
mednarodnih pogodb, ki jih je podpisala in ratificirala Slovenija:
-

iz Konvencije o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin (s kasnejšimi protokoli), ki
velja od 3.9.1953,
iz Evropske kulturne konvencije, ki velja od 5.5.1955,
iz Konvencije o zaščiti narodnostnih manjšin, ki je začela veljati 1.2.1998,
iz Evropske listine o regionalnih in manjšinskih jezikih, ki je stopila v veljavo 1.3.1998.

Iz naštetih dokumentov je za področje elektronskih medijev mogoče izluščiti načelo, da bi bil
“narodnostni manjšini na voljo po en program ali kanal«.
Iz naštetih mednarodnih norm in tudi iz duha Ustave R Slovenije je mogoče razbrati tudi načelo o
nesprejemljivosti krčenja in oženja že pridobljenih pravic narodnostnih manjšin.
Spričo zgodovinskih dejstev in različnih potekov reševanja narodnostnih vprašanj v preteklosti je
manjšinski javni RTV servis, ki deluje v okviru RTV Slovenija različno razvit.
Radijski programi v italijanskem jeziku delujejo že 67 in televizijski 45 let. Ustanovitev radia sega v
zapletena razmerja odnosov med nekdanjo Jugoslavijo in Italijo, televizije pa v čas odpiranja nekdanje
Slovenije in Jugoslavije v italijanski prostor, ko je šlo za spodbujanje nove kakovosti v meddržavnih
odnosih (kasneje potrjenih v Osimskih sporazumih).
Narodnostni programi so od začetka pomembna sestavina funkcij in delovanja regionalnega RTV
centra v Kopru.
Kljub temu, da sta na nekdanjem enotnem državnem ozemlju leta 1991 nastali dve suvereni državi,
se poslanstvo in metode delovanja programov za italijansko narodnost v Kopru niso spremenili.
Obseg programske ponudbe se je v teh letih povečal (zlasti radio), TV programi pa so se
prestrukturirali (od več let poudarjeno športnih na bolj občo ponudbo) in so usmerjeni v izvajanje
funkcije javnega servisa namenjenega narodni skupnosti in prostoru v katerem ta skupnost živi in
deluje.

Filozofija obeh programov še naprej temelji na tvornem interaktivnem stiku z matično domovino
Italijo in pokrivanju širšega narodnostnega ozemlja (tudi na Hrvaškem).
Pri izvajanju narodnostnih programov v italijanskem jeziku dobro sodelujejo z RAI, ki je v minulih letih
odstopala del za negovanje italijanske kulture in jezika pomembnih programov neplačno. Za
narodnostne programe je velikega pomena tudi interaktivno sodelovanje znotraj delovne skupnosti
italofonskih RTV ustanov.
Za interaktivnost in boljšo vidnost, pretok informacij in idej z matično Italijo je pomembno tudi
dnevno reemitiranje programov med RC Koper in regionalnim centrom RAI za FJK, ki nadomešča
izpade signalov na določenih območjih in predstavlja možnost za nove programske rešitve.
Obseg narodnostnih programov v italijanskem jeziku velja za enega največjih dosežkov na področju
zadovoljevanja manjšinskih potreb v Evropi in je vseskozi deležen priznanja.

Obveznosti javne službe
Naloga RTVS kot javna služba je, da posveti potrebno pozornost avtohtoni italijanski in madžarski
narodni skupnosti, njuni kulturni dediščini, spodbujanju zavesti o raznolikosti človeškega življenja in
mišljenja, o večkulturnosti, večjezičnosti in sožitju ter o pomenu medčloveške solidarnosti.
Javna služba bo morala še naprej vsebovati tudi ustvarjanje, pripravljanje, arhiviranje in oddajanje po
en radijski in televizijski program za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost. Člani
Programskega Sveta RTV bi morali biti tudi po en predstavnik za italijansko oziroma madžarsko
narodno skupnost.
Strategijo razvoja medijev bi se morala dopolniti tako, da naj ta predvideva direktorja Radia in
Televizije za avtohtono italijansko narodno skupnost ter direktorja Radia in Televizije za avtohtono
madžarsko narodno skupnost. Temeljne naloge in odgovornosti direktorjev narodnostnih programov
bi morali biti:
 pripravljanje in zagovarjanje programskih standardov in programske zasnove
narodnostnih programov;
 pripravljanje in zagovarjanje programsko‐produkcijskega načrta narodnostnih programov
v okviru programsko‐poslovnega načrta RTV Slovenija;
 v sodelovanju z odgovornimi uredniki pripravljanje in zagovarjanje programske sheme
narodnostnih programov;
 vodenje in usklajevanje uresničevanja letnih programskih, poslovnih in razvojnih načrtov;
 vodenje in usklajevanje organizacijskih, poslovnih in drugih splošnih zadev narodnostnih
programov v regionalnih centrih;
 odločanje in sodelovanje pri odločanju o drugih vprašanjih, povezanih z njunimi
delovnimi področji;
 vodenje strokovno programskega dela Radia oziroma Televizije v delu, ki se nanaša na
narodnostna programa;



direktorja sta vodilna delavca RTV Slovenija v delu, ki se nanaša na narodnostna
programa. Delo na svojem področju sta dolžna opravljati na način, ki spoštuje tista
temeljna načela, na podlagi katerih morajo delovati tudi generalni direktor in Uprava;
 direktorja imata sedež v okviru narodnostnega programa, v katerem organizirata in
vodita delo Radia in Televizije;
 direktorja sta hkrati tudi direktorja studia italijanskega oziroma madžarskega programa;
 mandat direktorja narodnostnih programov je štiri leta.
Strategijo razvoja medijev bi se morala dopolniti tako, da naj ta predvideva da odgovorne urednike
narodnostnih programov na podlagi javnega razpisa – na predlog direktorjev narodnostnih
programov in na osnovi pridobljenega soglasja Programskega sveta za RTV programe za avtohtono
italijansko oziroma madžarsko narodno skupnost ‐ imenuje in razrešuje Uprava.
Sedanji Programski odbor za italijansko in madžarsko narodno skupnost bi se moral preimenovati v
Programski svet za italijansko in madžarsko narodno skupnost in bi moral imeti naslednje pristojnosti:
 na predlog direktorja narodnostnih programov sprejema programske standarde in
programske zasnove narodnostnih programov v skladu s Zakonom in Zakonom, ki ureja
področje medijev ter mednarodnimi akti;
 na predlog direktorja narodnostnih programov sprejema programsko produkcijski načrt
narodnostnih programov;
 na predlog direktorja narodnostnih programov sprejema programske sheme
narodnostnih programov;
 daje soglasje k obsegu ter programski zasnovi narodnostnih programov;
 obravnava uresničevanje sprejete programske zasnove;
 obravnava pripombe in predloge gledalcev in poslušalcev narodnostnih programov ter se
do njih opredeli;
 daje soglasje k statutu RTV Slovenija v tistem delu, ki se nanaša na narodnostne
programe;
 na predlog direktorja narodnostnih programov daje mnenje o predlogu finančnega
načrta narodnostnih programov;
 daje soglasje k imenovanju in razrešitvi direktorja narodnostnih programov;
 daje soglasje k imenovanju in razrešitvi odgovornih urednikov narodnostnih programov.
Mandat odgovornih urednikov je štiri leta. Druge urednike imenuje in razrešuje
odgovorni urednik programa;
 sprejema svoj poslovnik;
 odloča o drugih zadevah, kadar tako določa zakon ali statut;
 v programske svete narodnostnih programov so lahko izvoljene oziroma imenovane
osebe, ki s svojim znanjem, ugledom ter poznavanjem manjšinske problematike lahko
pripomorejo k dobremu delovanju in krepitvi vloge in ugleda narodnostnih programov,
tako v Republiki Sloveniji kot tudi v tujini;
 programski svet narodnostnega programa sestavlja 7 članov od katerih: štiri člane
imenuje narodna skupnost; enega člana izvolijo izmed sebe zaposleni v narodnostnih
programih; dva člana imenuje Državni zbor na predlog Komisije za narodnosti Državnega
zbora Republike Slovenije;





imenovanje in trajanje mandata članov narodnostnega programskega sveta, njegovo
konstituiranje ter delo je določeno in poteka smiselno na isti način kakor predlog zakona
predvideva za delovanje Programskega sveta RTV;
RTV Slovenija mora objaviti sklepe, stališča in predloge Programskega sveta za
narodnostni program, ki se nanašajo na problematiko narodnostnega programa.
Programski svet RTV Slovenija se mora opredeliti do njih.

V Strategiji razvoja medijev mora biti jasno zapisano, da se narodnostnim programom zagotavlja
najmanj obstoječi obseg, zasnovo in strukturo ter oddajanje na lastnem kanalu v digitalnem
Multiplexu RTV Slovenija, nadaljevanje emitiranja na srednjem valu, preko satelita Hot Bird 13‐stopinj
vzhod, ponujanje vsebin in oddaj na posebni aplikaciji 4D RTV Koper‐Capodistria. Oddajanje na
lastnem kanalu v Multiplexu RTV Slovenija in preko satelita je temeljnega pomena tudi za razvoj
čezmejnih projektov.

S predlaganimi spremembami Strategije razvoja medijev na področju urejanja pravic avtohtone
italijanske in madžarske narodne skupnosti, bi zagotovili dosežen nivo zaščite oziroma pravice
italijanske oziroma madžarske avtohtone narodne skupnosti v skladu z Ustavo in pravnim redom
Republike Slovenije. Na tak način bi prav tako tudi dosledno uresničevali evropski duh sožitja,
medkulturnosti in ovrednotenja manjšinskih jezikov in kultur ter bogatili narodni skupnosti in
večinsko prebivalstvo.

Predsednik Programskega odbora
za italijanski narodnostni program:
Alberto Scheriani l.r.

In risposta alla Strategia di sviluppo dei media nella Repubblica di Slovenia fino al 2024
LA PROBLEMATICA DEI PROGRAMMI RTV PER LE COMUNITÀ NAZIONALI AUTOCTONE
La Strategia di sviluppo dei mezzi di comunicazione nella Repubblica di Slovenia fino al 2024 in
nessun luogo tratta la problematica dei mezzi di comunicazione delle Comunità nazionali e in
particolare la problematica dei programmi per le Comunità nazionali autoctone prodotti e trasmessi
dalla RTV Slovenia.
La RTV Slovenia produce e trasmette i programmi radiofonici e televisivi per le Comunità nazionali
ungherese e italiana in virtù dei dettami della Costituzione della Repubblica di Slovenia (in
particolare gli articoli 61, 62 e 64) e in applicazione della Legge sulla RTV Slovenia (Gazzetta Ufficiale
della RS, n. 96/05 soprattutto gli articoli 1, 3, 4, 8, 21, 23 e 30).
Inoltre, il diritto delle Comunità nazionali all’informazione nella propria lingua deriva dai seguenti
trattati internazionali che ha sottoscritto e ratificato la Slovenia:
‐ La Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (con successivi
protocolli), in vigore dal 1953/09/03,
‐ La Convenzione culturale europea, in vigore dal 1955/05/05,
‐ La Convenzione per la protezione delle minoranze nazionali, entrata in vigore il 1998/02/01,
‐ La Carta europea per le lingue regionali o minoritarie, entrata in vigore il 1998/03/01.
Da questi documenti si deduce il principio che per quel che riguarda i media elettronici alle
"minoranze nazionali spettano un programma o un canale autonomi."
Dalle norme internazionali di cui sopra e nello spirito della Costituzione della Repubblica di Slovenia
si evince anche il principio della inammissibilità della riduzione dei diritti acquisiti delle minoranze
nazionali.
Le vicende storiche e le diverse modalità di soluzione dei problemi delle Comunità nazionali in
passato, hanno comportato uno sviluppo diversificato del servizio pubblico radiotelevisivo per le
Comunità nazionali all'interno di RTV Slovenia.
I programmi radiofonici in lingua italiana sono operativi da 67 anni, quelli televisivi da 45.
L’istituzione della Radio risale ai tempi dei complessi rapporti tra l'ex Jugoslavia e l'Italia, quella della
TV al periodo delle aperture della ex Jugoslavia, della Slovenia nello spazio italiano quando si trattava
di promuovere una nuova qualità delle relazioni internazionali (poi confermata nel Trattato di
Osimo).
I programmi per la Comunità nazionale italiana hanno rappresentato sin dall’inizio una componente
importante delle funzioni e delle mansioni del Centro regionale RTV a Capodistria.
Nonostante il fatto che nel 1991 siano sorti due Stati sovrani, la missione e le modalità di
funzionamento dei programmi per la Comunità italiana non sono cambiate.

L’ampiezza delle trasmissioni in questi anni è aumenta (in particolare alla radio), mentre i programmi
televisivi sono stati ristrutturati (dopo diversi anni di prevalenza di sport si è passati a un'offerta più
generalista) e sono diretti all'attuazione delle funzioni di servizio pubblico nei confronti della
Comunità nazionale e del territorio in cui questa comunità vive e opera.
La filosofia di entrambi i programmi continua ad essere basata su un contatto interattivo con la
Nazione madre, l'Italia e sulla copertura di un più ampio territorio nazionale (anche in Croazia).
All'attuazione dei programmi concorre una buona cooperazione con l’italiana RAI, che ha nel corso
degli anni concesso gratuitamente molte importanti trasmissioni onde favorire lo sviluppo della
cultura e della lingua italiana. Per i programmi minoritari è di grande importanza anche la
partecipazione fattiva all’attività della Comunità radiotelevisiva italofona.
Per una maggiore interattività e una migliore visibilità nonché per un maggior flusso di informazioni e
di idee con l’Italia è importante anche lo scambio quotidiano e la ritrasmissione di programmi tra il
Centro regionale di Capodistria e la sede regionale RAI per il Friuli‐Venezia Giulia, che sostituisce la
perdita del segnale in alcune zone e sono un potenziale importante per nuove collaborazioni.
L’ampiezza dei programmi per la Comunità nazionale italiana è considerata uno dei più grandi
successi nel campo dell’attuazione dei diritti delle minoranze in Europa ed è oggetto di costanti
riconoscimenti pubblici.
Gli obblighi del servizio pubblico
Il compito della RTV Slovenia in quanto servizio pubblico è quello di prestare la necessaria attenzione
alle comunità nazionali autoctone italiana e ungherese, al loro patrimonio culturale, promuovendo la
consapevolezza della diversità della vita umana e di pensiero, del multiculturalismo, del
multilinguismo e della convivenza nonché dell'importanza della solidarietà tra le persone.
Il servizio pubblico dovrà continuare a comprendere l’ideazione, la produzione, l'archiviazione e la
trasmissione di almeno un programma radiofonico e di un programma televisivo per le comunità
nazionali autoctone italiana e ungherese. Membri del Consiglio di programma della RTV dovranno
essere anche un rappresentante della comunità nazionali italiana e uno di quella ungherese.
La Strategia di sviluppo dei media dovrebbe essere modificata in modo da prevedere la nomina del
direttore della radio e della televisione per la comunità nazionale italiana autoctona e il direttore
della radio e della televisione per la comunità nazionale ungherese. I compiti fondamentali e le
responsabilità dei direttori dei programmi per le Comunità nazionali dovrebbero essere:
• preparare e sostenere gli standard e la linea editoriale dei programmi per la Comunità nazionale;
• preparare e sostenere il piano di produzione dei programmi per la Comunità nazionale nell'ambito
del programma quadro e del piano aziendale della RTV Slovenia;
• in collaborazione con capiredattori responsabili preparare e sostenere il palinsesto dei programmi
per la Comunità nazionale;
• gestire e coordinare l'attuazione dei piani annuali di programma, di produzione e di sviluppo;

• gestire e coordinare gli aspetti organizzativi, la gestione e le altre questioni generali dei programmi
per la Comunità nazionale nei centri regionali;
• il processo decisionale e la partecipazione alle decisioni su altre questioni relative alle loro
rispettive aree di competenza;
• gestire il lavoro di programmazione professionale della radio e della televisione nella parte relativa
al programma per la Comunità nazionale;
• i direttori sono dirigenti della RTV Slovenia per la parte relativa ai programmi per le Comunità
nazionali. Essi sono tenuti a svolgere il proprio lavoro in modo da rispettare i principi fondamentali
sui quali si basa l’operato del direttore generale e dell'amministrazione;
• i direttori hanno la propria sede all'interno dei programmi per la Comunità nazionale in cui
organizzano e conducono il lavoro della radio e della televisione;
• i direttori sono anche direttori dello Studio del programma italiano e ungherese;
• il mandato dei direttori dei programmi per le Comunità nazionali dura quattro anni.
La strategia di sviluppo dei mass media dovrebbe essere modificata in modo che quest'ultima
preveda che i redattori responsabili dei programmi per le Comunità nazionali siano nominati dal
consiglio di amministrazione sulla base di una gara pubblica, su proposta dei direttori dei programmi
per le Comunità nazionali e sulla base del consenso del Consiglio di programma dei programmi RTV
per la Comunità nazionale.
L’attuale Comitato dei programma per la Comunità nazionale italiana e quello per la Comunità
nazionale ungherese dovrebbero essere rinominati in Consiglio di programma per i programmi per la
Comunità nazionale italiana e rispettivamente in Consiglio di programma per i programmi per la
Comunità nazionale ungherese, e dovrebbero avere le seguenti competenze:
• approvare su proposta del direttore gli standard e la linea editoriale dei programmi per la Comunità
nazionale in conformità con la legge che disciplina i mass media e con gli atti internazionali;
• approvare su proposta del direttore il piano di produzione dei programmi per la Comunità
nazionale;
• approvare su proposta del direttore gli schemi di programma dei programmi per le Comunità
nazionali;
• esprimere il consenso all’ampiezza e alla linea editoriale dei programmi per la Comunità nazionale;
• discutere dell'attuazione della linea editoriale;
• esaminare i commenti e i suggerimenti degli spettatori e degli ascoltatori dei programmi per la
Comunità nazionale e prendere un atteggiamento nei loro confronti;
• esprimere il consenso allo statuto della RTV Slovenia, nella parte che si riferisce ai programmi per la
Comunità nazionale;

• esprimere il parere, su proposta del direttore, sulla proposta di piano finanziario dei programmi per
la Comunità nazionale;
• approvare la nomina e la revoca del direttore dei programmi per la Comunità nazionale;
• approvare la nomina e la revoca dei redattori responsabili dei programmi per la Comunità
nazionale. Il mandato dei redattori responsabili è di quattro anni. Gli altri redattori sono nominati e
revocati dal capo redattore del programma;
• adottare il proprio regolamento interno;
• decidere su altre questioni, quando ciò sia imposto dalla legge o statuto;
• nel Consiglio di programma dei programmi per le Comunità nazionali possono essere elette o
nominate persone che, con le loro conoscenze, la reputazione e la comprensione dei problemi delle
minoranze, sono in grado di contribuire al buon funzionamento e il rafforzamento del ruolo e della
reputazione dei programmi per le Comunità nazionali, sia in Slovenia che all'estero;
• il Consiglio di programma dei programmi per le Comunità nazionali è composto da sette membri, di
cui quattro membri nominati dalla Comunità nazionale; da un membro eletto tra i dipendenti dei
programmi per la Comunità nazionale; due membri sono nominati dalla Camera di stato della RS su
proposta della Commissione per le Comunità nazionali;
• la nomina e la durata del mandato dei membri del Consiglio di programma dei programmi per le
Comunità nazionali, la sua costituzione e l’operato si svolgono analogamente all’operato del
Consiglio di programma di RTV Slovenia;
• la RTV Slovenia è tenuta a pubblicare le decisioni, le posizioni e le proposte del Consiglio di
programma dei programmi per le Comunità nazionali sulle questioni relative ai programmi per le
Comunità nazionali. Il Consiglio di programma della RTV Slovenia deve prendere obbligatoriamente
una posizione in merito.
Nella strategia di sviluppo dei mezzi di comunicazione deve essere indicato chiaramente che ai
programmi per le Comunità nazionali autoctone sono assicurate almeno l’attuale ampiezza, la linea
editoriale e la struttura nonché la trasmissione sul proprio canale nel Multiplex digitale di RTV
Slovenia, la continuazione delle trasmissioni in onde medie, quelle via satellite Hot Bird 13 ° Est,
offrendo contenuti e trasmissioni su una specifica applicazione, 4D RTV Koper‐Capodistria.
Continuare a trasmettere sul proprio canale nel Multiplex di RTV Slovenia e via satellite è di
fondamentale importanza anche per lo sviluppo di progetti di collaborazione transfrontaliera.
Le modifiche proposte alla strategia di sviluppo dei mezzi di comunicazione nella regolazione dei
diritti delle comunità nazionali italiana e ungherese autoctone sono tese a garantire che il livello
raggiunto di protezione e dei diritti delle comunità nazionali italiana e ungherese è in conformità con
la Costituzione e con il diritto della Repubblica di Slovenia. In questo modo sarebbero perseguiti
anche lo spirito europeo di coesistenza, l’interculturalità e la valorizzazione delle culture minoritarie,
l’arricchimento delle Comunità nazionali e della maggioranza della popolazione.
Il Presidente del Comitato di programma dei programmi per la CNI: Alberto Scheriani, m.p.

ODZIV STUDIA MADŽARSKIH PROGRAMOV LENDAVA RTV SLOVENIJA
NA STRATEGIJA RAZVOJA MEDIJEV V REPUBLIKI SLOVENIJI DO LETA 2024

Z razočaranjem in ogorčenostjo ugotavljamo, da Strategija razvoja medijev v Republiki Sloveniji
do leta 2024 na nikakršni ravni in v nikakršnem kontekstu ne vsebuje opredelitev glede medijev
narodnih skupnosti oziroma njunega obveščanja v njihovem maternem jeziku, in ne vsebuje
določil glede programov za avtohtoni narodni skupnosti, ki jih ustvarja RTV Slovenija.
Na podlagi določb Ustave Republike Slovenije (predvsem še 61., 62. in 64. člena) in upoštevaje
določbe Zakona o RTV Slovenija (predvsem še 1., 3., 4., 8., 21., 23. in 30. člen) ter Zakona o
medijih pripravlja in predvaja RTV Slovenija v okviru izvajanja javne službe tudi radijske in
televizijske programe za madžarsko in italijansko narodno skupnost.
Pravica avtohtonih narodnih skupnosti do informiranja v maternem jeziku pa izhaja tudi iz
mednarodnih pogodb, ki jih je podpisala in ratificirala tudi Republika Slovenija (npr. Konvencije
o zaščiti človekovih pravic in temeljnih svoboščin (s kasnejšimi protokoli), Evropske kulturne
konvencije, Konvencije o zaščiti narodnostnih manjšin, Evropske listine o regionalnih in
manjšinskih jezikih).
Iz teh dokumentov je glede elektronskih medijev mogoče povzeti načelo, da bi naj bil
“narodnostni manjšini na voljo po en program ali kanal«.
Iz naštetih mednarodnih norm in tudi iz duha Ustave Republike Slovenije je mogoče razbrati tudi
načelo o nesprejemljivosti krčenja in oženja že pridobljenih pravic narodnostnih manjšin.
Zaradi zgodovinskih dejstev oziroma različnih potekov reševanja narodnostnih vprašanj v
preteklosti, sta radijski in televizijski program madžarske in italijanske avtohtone narodne
skupnosti, ki se pripravljata in oddajata v okviru RTV Slovenija, različno razvita. Tudi strategija
razvoja medijev (ter na osnovi nje izdelan Zakon o medijih) bi morala prispevati k postopni
izenačitvi statusa obeh programov za avtohtoni narodni skupnosti oziroma razvoju radijskega in
televizijskega programa v madžarskem jeziku.

PROGRAMI ZA MADŽARSKO NARODNO SKUPNOST
Radijski program v madžarskem jeziku se predvaja od leta 1958, v okviru RTV Slovenija pa od
leta 1996. Televizijski program v madžarskem jeziku pa se predvaja od svoje ustanovitve leta
1978 v okviru javne RTV. Oba medija delujeta v okviru Studia madžarskih programov v Lendavi,
ki je organizacijsko uvrščen v Regionalni center Maribor RTV Slovenija.

PO za radijski in televizijski program v madžarskem jeziku izraža v zadnjem obdobju težnjo po
večji organizacijski, kadrovski, finančni in tehnični samostojnosti Studia madžarskih programov
v Lendavi v okviru RTV Slovenija.

Obseg programske ponudbe se je v letih od ustanovitve obeh programov bistveno spremenil,
povečal in obogatil, krivulja razvoja narodnostnih programov v madžarskem jeziku je – z izjemo
zadnjih let – vseskozi naraščala. Trenutno predvajamo dnevno 13 ur in 15 minut radijskega
programa v živo, 5 ur programa pa je sestavljen iz ponovitev, ter tedensko 4 x 30 minut
televizijskega programa v madžarskem jeziku. Pri pripravi programa si prizadevamo zagotoviti
vsebine za vsako ciljno skupino.

PREDLOGI ZA DOPOLNITEV
STRATEGIJE RAZVOJA MEDIJEV V REPUBLIKI SLOVENIJI DO LETA 2024
Strategija razvoja medijev mora vsebovati jasno opredelitev glede zagotavljanja obstoječega
obsega, zasnove in strukture programov za avtohtoni narodni skupnosti. Zato predlagamo, da se
še na samem začetku dokumenta, prvi odstavek poglavja VIZIJA (javni interes) dopolni s
sledečim besedilom (med 3. in 4. povedjo):
RTV Slovenija je v okviru javne službe zadolžena tudi za ustvarjanje in razširjanje radijskih in
televizijskih programov za avtohtono italijansko in madžarsko narodno skupnost ter romsko
skupnost, ki živi v Sloveniji, Slovence po svetu ter pripadnike oziroma pripadnice slovenskih
narodnih manjšin v Italiji, Avstriji in na Madžarskem.
Poglavje STRATEGIJA Perspektive uporabnikov se dopolni z naslednjim novim besedilom:

Informiranje pripadnikov avtohtonih narodnih skupnosti
(Republika Slovenija zagotavlja pravice do informiranja pripadnikom avtohtonih narodnih
skupnosti)
Poslanstvo in temeljne programske smernice priprave medijskih vsebin za avtohtono
italijansko in madžarsko narodno skupnost naj bodo usmerjeni v celovito
zagotavljanje in uresničevanje ustavnih pravic narodnih skupnosti na področju javnega
informiranja v njunem maternem jeziku in v ohranjanje njune jezikovne, kulturne,
verske samobitnosti ter stika z matičnim narodom, in sicer v duhu sobivanja in kulturne
izmenjave v več etničnem, več kulturnem prostoru ter v evropskem čezmejnem
prostoru. Priprava radijskih in televizijskih programov v jeziku narodnih skupnosti sodi
med obveznosti izvajanja javne službe Javnega zavoda RTV Slovenija v interesu javnega
obveščanja in obveščenosti pripadnikov avtohtonih narodnih skupnosti.
STRATEGIJA REDIOTELEVIZIJE SLOVENIJE DO LETA 2024
STRATEGIJA
Perspektiva RTV (struktura in delovanje)
Obseg javne službe
Prvi odstavek se pri naštevanju javne službe (javnega interesa) dopolni z novo 8. alinejo:
‐ ustvarjanje, predvajanje in arhiviranje vsebin za avtohtoni narodni skupnosti

Tudi v tem delu dokumenta poglavje Perspektiva uporabnika ne vsebuje določb o avtohtonih
narodnih skupnostih, govori le o pokrivanju območij, kjer živijo slovenske manjšine. Besedilo bi
moralo tudi v tem delu vsebovati opredelitve glede uresničevanje ustavnih pravic avtohtone
madžarske in italijanske narodne skupnosti na področju radijskega in televizijskega javnega
obveščanja.
Na osnovi strategije pa naj tudi nov Zakon o medijih vsebuje opredelitve (glede izvajanja javne
službe, imenovanja direktorjev in odgovornih urednikov narodnostnih programov, imenovanja
predstavnikov avtohtonih narodnih skupnosti v strokovni svet (oz. programski svet),
imenovanja in delovanja programskega odbora (oz. sveta) za radijski in televizijski program v
madžarskem in italijanskem jeziku…), ki bodo služile ohranitvi in razvoju medijev avtohtonih
narodnih skupnosti oziroma obveščanju obeh narodnih skupnosti v njihovem maternem jeziku.
S predlaganimi spremembami Strategije razvoja medijev glede urejanja pravic avtohtone
italijanske in madžarske narodne skupnosti bi zagotovili dosežen nivo zaščite oziroma pravic
italijanske oziroma madžarske avtohtone narodne skupnosti v skladu z Ustavo in pravnim
redom Republike Slovenije. Na ta način bi dosledno uresničevali evropski duh sožitja,
medkulturnosti in ovrednotenja manjšinskih jezikov in kultur ter bogatili narodni skupnosti in
večinsko prebivalstvo.

S spoštovanjem,

mag. Helena Zver,
v.d. pomočnice v.d. generalnega direktorja RTV Slovenija

