
“NOVINARJI IN NOVINARKE JAVNE TELEVIZIJI, 

NISTE SAMI”  

Inštitut 8. marec z zavezniki in zaveznicami predal 40 tisoč podpisov v znak podpore 

Studiu City in novinarstvu  v službi javnosti. 

 

“V Sloveniji potrebujemo neodvisno in kritično novinarstvo. Zanj smo se pripravljeni 

boriti,” Kristina Krajnc, Inštitut 8. marec  

 

Tadej Golob je sporočil: “Kar se studia city tiče in javne RTV, če pade Studio City, je 

to velik korak proti tem da postane ta hiša za menoj ne javna, ampak partijska. Jaz se 

spomnim teh časov, ko je RTV bila partijska medijska hiša. Nisem si mislil, da bom 

stal pred njo in proti tej spremembi. Skratka upam, da se to ne bo zgodilo.” 

 

“Tu sem da izrazim podporo javni RTV. Hkrati moramo premisliti, naredit korak nazaj. 

Kaj je tako stanje, ki ta pritisk omogoča in ta premislek ni pretirano težek. Vsi poznamo 

zakonodajo, vsi vemo kakšen je zakon za javno RTV. Vemo, da je ta zakon v veljavi 

že 15 let. Imeli smo vmes kopico vlad, ki zakona ni spremenila. Verjetno bi odgovor 

bil, da manjka politične volje. Očitno je, da zakon ustreza še marsikomu drugemu, ne 

samo vladajoči politiki. Apeliram na prihajajočo oblast, da se zakonodaja spremeni in 

se prepreči pritiske že v štartu. Poleg tega pa prepreči politične, da ne rečem 

politikanske vplive na javno rtv, ki jo potrebujemo vsi državljani,” je povedal Boštjan 

Narat.  

 

Prebran je bil tudi del pisne izjave odvetnika Petra Čeferina:”Svobodni, od oblasti 

neodvisni tisk pomaga (kot to ugotavlja v svoji knjigi »Meje svobode tiska« doc.dr.Rok 

Čeferin) vspostavljati in oblikovati informirano javnost, pogojuje njeno sposobnost 

nadzirati vse veje oblasti ter zagotavlja učinkovito delovanje politične opozicije 

vsakokratni oblasti.” 

 

Počasen razkroj in prevzem javne televizije  

 

V zadnjem letu in pol spremljamo počasen razkroj javne televizije: menjave urednikov, 

ukinjanje oddaj in upad kritičnih vsebin so postale sestavni del vsakdana. V 

predvolilnem času je mnoge gledalce RTV tako presenetila vest, da na rednem 

programu ne bodo več spremljali nekaterih oddaj, ki so na kritičen način predstavljale 

aktualno politične tematike. Tako so v mesecu predvolilne kampanje, ko je kritično in 

neodvisno poročanje še kako pomembno, ostali brez Tarče, Studia City in Tednika.  

 

Peticija kot simbolna podpora vsem ukinjenim oddaje, za neodvisne in javne 

medije  



 

V Inštitutu 8. marec so v trenutku, ko je novica odjeknila v širši javnosti začeli zbirati 

podpise proti ukinjanju oddaj. “Podpisi pa niso samo podpisi podpore Studiu City, 

temveč vsem novinarkam in novinarjem. Danes skupaj z Danom Podjedom, Tadejem 

Golobom in Boštjanom Naratom predajamo več kot 40.000 podpisov podpore vsem 

ukinjenim oddajam, ki smo jih zbrali od 15. do 31. marca.” poudari Inštitut 8. marec.   

 

“Ne boste jih utišali” 

 

V času, ko smo priča vse pogostejšim neposrednim napadom na demokracijo, 

politizaciji in pritiskom na neodvisno novinarstvo, moramo pokazati solidarnost. Kot je 

izpostavila članica Inštituta 8. marec, Sara Ugrin: “Prav vsak podpis izraža 

solidarnost. Solidarnost do tistih, ki se borijo zato, da njihovi kritični glasovi ne bi bili 

utišani. Do tistih, ki v našem imenu postavljajo težka, neutrudljiva in neodvisna 

vprašanja. Ker imamo pravico vedeti, razumeti in biti informirani. Zato moramo ob 

tovrstnih napadih solidarno stati skupaj in ne sme nas biti strah. Napad na neodvisno 

novinarstvo javne televizije je napad na vse nas in 40.000 glasov danes solidarno 

sporoča: ne boste jih utišali.” 

 

 

 

 

 


