
  
  

Ljubljana, 29. april 2019   
 
Televizija Slovenija 

Kolodvorska 2 

1550 Ljubljana 

Manica J. Ambrožič,  

odgovorna urednica informativnega programa 
  

Zahteva po resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij v skladu z zakonoma o 

RTVSLO in volilni ter referendumski kampanji (ZVRK) 

 

Spoštovani, 

 

najprej protestiramo zoper kontinuirano neenako obravnavo politične stranke Dobra država, kar je 

razvidno iz predstavljanja kandidatnih list in programov strank za Evropske volitve, ki jo v vseh 

informativnih oddajah prakticira TV Slovenija. Druge parlamentarne in neparlamentarne stranke so 

bile v dnevnih in drugih informativnih oddajah TV Slovenija deležne nesorazmerno več pozornosti, 

večinoma pa Dobre države niste niti vključili v prispevke. Zadnja takšna primera sta oddaja Utrip 

z dne 27. 4. 2019, v kateri ste navedli, objavili izjave ali slikovno prikazali, vse stranke, ki so 

vložile kandidatne liste za Evropski parlament, razen stranke Dobra država. Enako se je 

zgodilo v prispevku o Evropskih volitvah v TV Dnevniku dne 28. 4. 2019 (avtor: Gregor 

Drnovšek). Zaradi slednjega pričakujemo ustrezno pojasnilo, saj je sta bili obe oddaji objavljeni že v 

terminu uradne volilne kampanje. 

 

Poleg navedenega smo v petek, 26. 4. 2019, od Nataše Rijavec Bartha, vodje projekta Volitve 

2019 na TV Slovenija, prejeli podrobnejše podatke o soočenjih TV Slovenija. Ta so v nasprotju 

z osnovnim poslanstvom javnega zavoda RTVSLO in z zakonodajo, ki ureja njegovo 

delovanje. Iz navedenih podatkov izhaja izrazito favoriziranje parlamentarnih strank, ki ste jih 

»zaščitili« pred osnovnim soočenjem z na Evropskih volitvah povsem enakopravnimi listami 

neparlamentarnih strank ali pobud državljanov:  

1. Evropske volitve namreč niso povezane s statusom strank v Državnem zboru republike 

Slovenije, zato je njihovo favoriziranje pravno in vsebinsko nesprejemljivo, 

2. pravno-vsebinsko gledano so z vidika Evropskih volitev in parlamenta »neparlamentarne« 

stranke tudi tiste, ki imajo morda poslance v DZ republike Slovenije, v Evropskem parlamentu 

pa ne, 

3. nezmožnost soočenja neparlamentarnih strank in civilnih pobud, ki s svojim nastopom na 

Evropskih volitvah ponujajo alternativo obstoječim strankam v Državnem zboru, je z vidika 

demokracije in načel, ki jih ima Javni zavod RTVSLO opredeljene v 4. in 5. členu Zakona o 

RTVSLO, kršitev zagotavljana verodostojnih in celovitih informacij. 

Zavedamo se sicer, da z načrtom soočenj načeloma »sledite« zakonskim določilom o zagotavljanju 

tretjine programske časa za predstavitev neparlamentarnih strank, kar pa vam v ničemer ne 

preprečuje organizacije soočenj vseh list. Ne nazadnje je načrt soočenj za Evropske volitve v 

nasprotju s prakso volitev v Državni zbor, kjer so imele tudi neparlamentarne stranke vsaj omejene 

možnosti soočenja s parlamentarnimi strankami. Lep pozdrav, 

 

Peter Jamnikar, 

generalni sekretar stranke Dobra država 

 
Več informacij: E: info@dobradrzava.si, T: 051 359 646 


