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Podpora Sindikata Glosa stavkajočim na RTV Slovenija 

 
 
 

Novinarji in ustvarjalci naše nacionalne radiotelevizije so pred petimi tedni napovedali prvo 

stavko, ki se je odvila 23. maja 2022;  ker njihove zahteve vse do danes niso izpolnjene, se bo 

20. junija 2022 zgodila nova. 

 

Stavkovne zahteve  (1. Novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija;  2. Dogovor o 

kadrovski politiki in pogajanja o dvigu najnižjih plač na RTVS;  3. Vzpostavitev socialnega 

dialoga;  4. Plačilo stavke;  5. Umik predlaganih statutarnih sprememb (Informator št. 

21/2022), h katerim je dal soglasje programski svet 9. 5. 2022;  6. Vodstvo je dolžno poskrbeti 

za izpolnitev še nerealiziranih zavez vlade o financiranju javnega zavoda na podlagi 

Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev (Ur. l. RS, št. 80/2018);  7. Če ne bo sklenjen 

sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev do 30. 5. 2022, naj sledi odstop generalnega 

direktorja Andreja Graha Whatmougha, odgovorne urednice Informativnega programa TVS 

Jadranke Rebernik, vršilca dolžnosti urednika uredništva za nove medije Igorja Pirkoviča ter 

predsednika programskega sveta Petra Gregorčiča.)  se nam zdijo resne in trdne,  kakor so 

se nam zdele pravilne in prepričljive tiste izpred petih tednov. 

 

V zavodskem in krovnem sindikatu Glosa zato stavkajoče podpiramo tudi tokrat, predvsem, 

ker: 
 

• je RTV Slovenija žrtev sovražnega političnega prevzema, s katerim se 

državljanom in drugim prebivalcem Slovenije odvzema javni medijski in 

informacijski servis ter se ga pretvarja v državni servis za politično propagando; 

• aktualno vodstvo, skupaj s programskim in nadzornim svetom, deluje v škodo 

javnega servisa z arbitrarnim spreminjanjem programsko - produkcijskega 

načrta, ukinjanjem prominentnih oddaj z neverodostojnimi argumenti in 
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uzurpiranjem programskega časa za promocijo ideologije, katero so volivci 

plebiscitarno zavrnili; 

• je aktualno vodstvo, skupaj s programskim in nadzornim svetom, v 

zmanipuliranem postopku spremenilo statut javne RTV Slovenija; 

 

• je aktualno vodstvo osiromašilo javno RTV Slovenija tako, da je spodbujalo 

odhod kadrov; 

 

• je aktualno vodstvo zrušilo ugled javne RTV Slovenija z razsežnostjo, ki je 

zgodovina ne pomni; 

 

• SMO ZA GLOBUS IN PROTI PLOŠČATI ZEMLJI! 
 

 

Tovariši/ce,  za več in boljše namesto za manj in slabše  pogumno naprej! 

 

 

V Ljubljani, 18. 6. 2022. 

 

 
 

 

 

     Predsednik Glose RTV       Predsednik Glose 
 

          Denis Miklavčič                 Mitja Šuštar 

    
                                    
 
 
 
 
 
 


