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Ljubljana, 15. november 2007
Zadeva: Protestno pismo
Spoštovani gospod Granda,
S pričujočim pismom Vas želim v imenu stranke, ki jo vodim, kot predsednika
Programskega sveta RTV Slovenija obvestiti o diskriminatornem in v več ozirih
zakonsko spornem ravnanju direktorja in odgovornega urednika TV Slovenije g. Možine
in g. Geriča ter proti temu odločno protestirati. Na njuno zahtevo je namreč g. Vodušek,
voditelj oddaje Vroči stol, preklical vabilo in mojo predhodno potrjeno udeležbo v
oddaji, ki je bila na sporedu v ponedeljek, 12. novembra 2007. V ta namen je bilo z
njegove strani 8. novembra 2007 na predsednika Državnega zbora RS naslovljeno
nenavadno pisno vprašanje: »(...) ali lahko RTV v oddajo povabimo tudi predsednika
Zares Gregorja Golobiča. (...) Ali gre za parlamentarno stranko ali zgolj za poslansko
skupino državnega zbora. Odgovor je pomemben za nadaljna soočanja parlamentarnih
političnih strank pred naslednjimi volitvami, saj je stališče pomembno.«
Najprej želim izraziti odločen protest nad takšnim ravnanjem odgovornih v javnem
zavodu RTV Slovenija oziroma TV Slovenija, saj gre za nesprejemljivo in skrajno
nenavadno dejanje, ki tudi nima primere v zgodovini demokratične Slovenije. S tem, ko
je bila stranki Zares kot edini izmed strank, zastopanih v Državnem zboru, povsem
samovoljno odvzeta pravica do enakopravnega nastopa na javni televiziji, je bila
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nesporno kršena zakonsko zagotovljena pravica državljank in državljanov do celovite,
nepristranske in verodostojne obveščenosti o političnem dogajanju v državi (kar
predsedniške volitve nedvomno so). Ob tem je bila očitno kršena tudi obveznost
novinarjev, da med drugimi, tudi profesionalno‐etičnimi standardi, v prvi vrsti
spoštujejo načelo resničnosti, nepristranskosti in celovitosti informacij (5. čl. Zakona o
Radioteleviziji Slovenija, Ur. l. RS, št. 96/ 2005).
V oddaji Kako smo volili so 12. novembra 2007 na TV Slovenija, ki je javni zavod in bi
moral kot tak zasledovati obči, javni interes, ne pa partikularnega, politično
pristranskega, sodelovali predsedniki oziroma najvišji predstavniki vseh, v državnem
zboru zastopanih strank, razen stranke Zares ‐ nova politika, čeprav jo v državnem
zboru v tem trenutku zastopa 7 poslank in poslancev, povezanih na podlagi sklepa
kolegija predsednika DZ v parlamentarno politično poslansko skupino Zares.
Samo po sebi škandalozno spraševanje predsednika Državnega zbora o tem, kdo
konkretno (ne) sme nastopiti v posamezni televizijski oddaji, je še toliko bolj sporno v
luči sklicevanja na domevno razlikovanje med parlamentarnimi in neparlamentarnimi
strankami. Slovenski pravni red tega razlikovanja ne pozna. Veljavni zakon o RTV
Slovenija v svojem 12. členu razlikuje med »strankami, ki so zastopane v državnem
zboru oziroma v Evropskem parlamentu«, vendar se posledice tega razlikovanja
nanašajo izključno (!) na čas volilne kampanje, kakor ga opredeljuje zakon o volilni
kampanji in ki se prične 30 dni pred razpisanim datumom volitev.
Iz tega razloga je na tem mestu nerelevantno odpirati razpravo o tozadevnem statusu
stranke Zares. Samo mimogrede opozarjam na dejstvo, da se kolegij predsednika
državnega zbora o tem še ni izrekel, in da mnenje predstavnice za odnose z javnostmi
predsednika državnega zbora, ki je bilo poslano v odgovor novinarju g. Vodušku, tega
ne more nadomestiti. Bistveno je, da iz zgoraj navedenih pravnih dejstev nedvoumno
izhaja, da javna RTV Slovenija omenjenih zakonskih določil ne sme in ne more
uporabljati v obdobju, ko volitve niso razpisane. Niti pravno niti vsebinsko torej ni
nobenega utemeljenega in dopustnega razloga, da bi predstavniki stranke Zares ‐ nova
politika ne smeli ali mogli sodelovati v oddajah TV Slovenija.
Da gre pri vsem skupaj za nedopustno samovoljo, ki je morda celo politično motivirana,
kaže dejstvo, da je do tovrstnih težav začelo prihajati šele po ustanovitvi stranke Zares ‐
nova politika. Takoj po ustanovni konvenciji je bilo na enak način odpovedano
predhodno dogovorjeno gostovanje novega predsednika stranke v oddaji Odmevi, kar
je sicer utečena praksa zadnjih nekaj let.
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Prav danes pa smo ugotovili tudi, da so nas uredniki TV Slovenija izločili iz oddaje,
namenjene predstavitvi stališč opozicijskih strank dan po samostojnem nastopu
predsednika vlade. Paradoksalno in docela v skladu z našimi zgoraj argumentiranimi
stališči je pred nekaj meseci in še v času obstoja zgolj skupine nepovezanih poslancev
njen vodja dr. Matej Lahovnik 19. junija letos nastopil v oddaji Pogovor z opozicijo in sicer
v proporcionalnem deležu časa glede na številčnost poslanske skupine.
Izražam pričakovanje, da boste kot predsednik najvišjega organa RTV Slovenije
nemudoma zagotovili spoštovanje zakonov v smislu nediskriminatorne obravnave
strank, ki so zastopane v Državnem zboru Republike Slovenije, in na tak način tudi
uresničevanja javne funkcije ter s tem povezanega poslanstva javnega zavoda RTV
Slovenija. Zato pričakujem, da se boste do nastalega problema opredelili v najkrajšem
možnem času.

Lep pozdrav,

Gregor Golobič
Predsednik Zares ‐ nova politika

Priloge:
- pismo novinarja TV Slovenija Vladimirja Voduška (Priloga 1)
- relevantni členi zakona o RTV Slovenija i volilni kampanji (Priloga 2).
V vednost:
- g. Antonu Guzeju, generalnemu direktorju RTV Slovenija,
- g. Jožetu Možini, direktorju TV Slovenija,
- g. Vinku Vasletu, direktorju Radia Slovenija,
- g. Rajku Geriču, uredniku informativnega programa na TV Slovenija,
- g. Matjažu Erznožniku, odgovornemu uredniku informativnega programa na
Radiu Slovenija.
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Priloga 1

"Vodusek
Vladimir"
<Vladimir.Vodusek
@rtvslo.si>

Za
Kp
08.11.

2007 10:54
Zadeva
Spoštovani!

V ponedeljek 12.11. 2007 bomo povabili v oddajo Vro•i stol predsednike
politi•nih strank, ki bodo analizirali rezultate predsedniških volitve v
drugem krogu. Glede na to, da je status poslanske skupine dobila tudi nova
stranka Zares- nova politika, vas prosim za uradno stališ•e, ali lahko RTV v
oddajo povabimo tudi predsednika Zares Gregorja Golobi•a. Zanima nas kakšno
je stališ•e predsednika DZ oziroma kolegija predsednika glede Zares.
Ali gre za parlamentarno stranko ali zgolj za poslansko skupino državnega
zbora. Odgovor je pomemben za nadaljna soo•anja parlamentarnih politi•nih
strank pred naslednjimi volitvami,saj je stališ•e pomembno.
Lep pozdrav
Vladimir Vodušek

Priloga 2
Zakon o Radioteleviziji Slovenija, Ur. l. RS, št. 96/ 2005
12. člen
(1) RTV Slovenija mora v času volilne kampanje dati brezplačno na razpolago del programskega časa za
predstavitev kandidatk in kandidatov (v nadaljnjem besedilu: kandidatov), političnih strank in njihovih programov. RTV
Slovenija je pri določitvi tega časa in oblikovanju vsebine teh oddaj dolžna upoštevati načela iz 4. člena tega zakona.
(2) Čas, namenjen predstavitvi kandidatov in političnih strank, ki so zastopane v državnem zboru oziroma
Evropskem parlamentu, je za vse enak, prav tako so enaki pogoji za njihovo predstavitev v okviru predvolilnih oddaj.
(3) Politične stranke in neodvisni kandidati, ki niso zastopani v državnem zboru oziroma v Evropskem parlamentu,
morajo imeti skupaj na razpolago eno tretjino skupnega časa, ki ga RTV Slovenija določi za vse politične stranke in
kandidate, ki sodelujejo na volitvah. RTV Slovenija tem strankam oziroma kandidatom omogoči predstavitev v okviru
njim namenjenih posebnih predvolilnih predstavitev v od oddaj iz prejšnjega odstavka ločenih terminih, tako, da je
vsaki od teh strank oziroma vsakemu od neodvisnih kandidatov omogočena medsebojno enakopravna predstavitev.
(4) Kandidatkam oziroma kandidatom za predsednico oziroma predsednika republike (v nadaljnjem besedilu:
predsednik republike) mora RTV Slovenija zagotoviti enak čas in pogoje za predstavitev.
(5) RTV Slovenija mora najpozneje 15 dni po razpisu volitev za predsednika republike oziroma volitev v državni
zbor, Evropski parlament ali lokalnih volitev objaviti način, oblike, obseg in pogoje za predstavitev kandidatov,
političnih strank in njihovih programov iz prvega odstavka tega člena v svojih programih, dnevnem tisku ali na drug
način, dostopen javnosti.

Zakon o volilni kampanji (ZVolK‐UPB1), Ur. l. RS, šrt. 119/2006
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2. člen
Volilna kampanja se lahko začne najprej 30 dni pred dnevom glasovanja, končati pa se mora najkasneje 24 ur
pred dnevom glasovanja.
Volilno kampanjo lahko organizirajo sami kandidati, predlagatelji kandidatov ali list kandidatov oziroma politične
stranke ali drugi organizatorji volilne kampanje (v nadaljnjem besedilu organizatorji volilne kampanje).
Za zakonitost izvajanja volilne kampanje je odgovoren organizator volilne kampanje. Organizator volilne kampanje
je odgovoren tudi za tista dejanja volilne kampanje, za katera pooblasti druge izvajalce.
Tuje pravne oziroma fizične osebe ne smejo organizirati volilne kampanje.
V Republiki Sloveniji ni dovoljeno izvajati volilne kampanje za volitve v drugi državi.
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