
 
 
 
 
 
 
SPOROČILO ZA JAVNOST      Ljubljana, 23. 9. 2022 

 
Nadaljuje se stavka in boj za javni RTV ter avtonomijo!  
 
Ker vodstvo RTV Slovenija še naprej in odločneje siromaši in uničuje informativni program javne televizije ter 
pritiska na kritične zaposlene ter tako ogroža pravico javnosti do obveščenosti, novinarski sindikati RTV-ja v 
ponedeljek, 26. septembra 2022, zaostrujemo stavkovne aktivnosti. Stavka bo ta dan trajala od 00.00 do 24.00 
in je tretji opozorilni stavkovni dan. Stavkovne aktivnosti s prekinitvijo dela zaostrujemo predvsem na Televiziji 
Slovenija in v uredništvu MMC-ja. Novinarji in ustvarjalci v večini uredništev na TV Slovenija in v uredništvu 
MMC-ja ta dan ne delajo, vsebine oddaj in program so prilagojeni stavki. Stavka je organizirana tako, da je v 
času stavke zagotovljen minimum delovnega procesa. 
 
V vseh radijskih in televizijskih programih RTV Slovenija, na MMC-ju, pa tudi v slovenskih manjšinskih uredništvih 
Informativnega programa Radia Capodistria in Pomurskega madžarskega radia so na dan opozorilne stavke, 26. 
septembra 2022, vsebine prilagojene stavki in stavkovnim zahtevam. V televizijskih oddajah, po radiu in na 
spletnih straneh RTV-ja je javnost ves dan obveščena o stavki. 
 
Kako bo potekala stavka? 
 
V vseh oddajah se predvaja pasica z obvestilom, da na RTV Slovenija poteka stavka. 
 
V vseh oddajah informativnega programa TV Slovenija bosta predvajana le zakonsko določen minimum javne 
službe in stavkovno sporočilo. V oddajah o športu in kulturi, ki sledijo dnevnoinformativnim oddajam, bosta 
predvajana le zakonsko določen minimum javne službe in stavkovno sporočilo. V oddajah Razvedrilnega 
programa se predvaja kolaž vsebin iz preteklega tedna, ni premiernih predvajanj. Na parlamentarnem programu 
se opravlja le zakonsko določen minimum javne službe – prenos sej iz državnega zbora. V uredništvu novih 
medijev (rtvslo.si) bodo pripravljali le zakonsko določen minimum javne službe, na naslovni strani bo prispevek, 
posvečen stavki in stavkovnim aktivnostim. 
 
Na Radiu Slovenija (Prvi, Val 202, ARS) bo poročanje o stavki del rednih programov in informativnih oddaj. Na 
radijskem spletu bodo objavljene stavkovne zahteve. 
 
V regionalnih centrih se tudi pridružujejo stavki, informativni program Televizija Koper bo v oddaji Primorska 
kronika opravljal le zakonsko določen minimum javne službe, poročal o stavki in predvajal stavkovno sporočilo. 
Radio Koper bo v informativnih in drugih oddajah poročal o stavki, predstavljal problematiko v drugih oddajah in 
pogovorih, se javljal v živo in poročal iz shoda. Na Radiu Maribor bo poročanje o stavki del rednih programov in 
informativnih oddaj. Na radijskem spletu bodo objavljene stavkovne zahteve. Osrednja informativna oddaja TV 
Maribor bo prilagojena stavki. 
 
Radio Capodistria, radijski program za italijansko narodno skupnost, bo v svojih informativnih oddajah poročal o 
stavki, predstavljal problematiko v drugih oddajah in pogovorih. Na valovih radijskega programa za madžarsko 
narodno skupnost Pomurskega madžarskega radia bo ponedeljkov program prilagojen stavkovnim zahtevam. 
 
Namesto reševanja razmer zaostrovanje 
 
Pogajanja o razreševanju stavkovnih zahtev po več kot treh mesecih niso prinesla nobenih rešitev. Generalno 
vodstvo RTV Slovenija od avgusta dalje dodatno zaostruje razmere z množičnimi grožnjami z disciplinskimi 
postopki oziroma opozorili pred odpovedjo delovnega razmerja zaposlenim in stavkajočim delavkam in 
delavcem, poglablja pritisk na avtonomijo novinarskega in uredniškega dela ter nadaljuje program zmanjševanja 
števila zaposlenih, ne glede na programske zahteve in kadrovske potrebe javne radiotelevizije. Vodstvo RTV-ja te 
dni stopnjuje pritisk na stavkajoče in skuša na različne načine preprečiti stavko,  grozi celo z neplačilom stavke 
honorarnim sodelavcem in stavkajočim in naroča sezname stavkajočih. Pritiski na urednike in novinarje s posegi 
v vsebino poročanja se izvajajo na dnevni ravni, prisilno se premešča neposlušne.  
 



 
 
 
Stavkovni odbor še naprej pričakuje izpolnitev naslednjih stavkovnih zahtev: 
1. Zahtevamo novinarsko, uredniško in institucionalno avtonomijo. 
2. Zahtevamo dogovor o kadrovski politiki in pogajanja o dvigu najnižjih plač na RTV. 
3. Zahtevamo vzpostavitev socialnega dialoga. 
4. Zahtevamo plačano stavko. 
 
Posebne stavkovne zahteve 
5. Umik predlaganih statutarnih sprememb (Informator št. 21/2022), h katerim je dal soglasje PS na seji 9. maja 
2022. 
6. Vodstvo naj poskrbi za izpolnitev še nerealiziranih zavez vlade o financiranju javnega zavoda na podlagi 
Sporazuma o razreševanju stavkovnih zahtev iz leta 2018 (Uradni list RS, št. 80/2018). 
7. V kolikor ne bo sklenjen sporazum o razreševanju stavkovnih zahtev do 30. 5. 2022, zahtevamo odstop 
generalnega direktorja RTV Slovenija Andreja Graha Whatmougha, odgovorne urednice Informativnega 
programa Televizije Slovenija Jadranke Rebernik in v. d. urednika uredništva za nove medije Igorja Pirkoviča ter 
odstop predsednika Programskega sveta RTV Slovenija Petra Gregorčiča. 
 
Stavko zaostrujemo, ker po 12. krogu pogajanj o razrešitvi stavkovnih zahtev ni nobenega napredka, odgovorni  
se še naprej izogibajo vsaki odgovornosti, ki jim jo nalaga tudi Statut RTV, uredništva  izčrpavajo in šikanirajo.  
 
Od 20. junija 2022, ko je bil 2. stavkovni dan, vodstvo RTV Slovenija nadaljuje pritiske in poskuša disciplinirati 
ustvarjalce informativnega programa TV Slovenija, hkrati grozi tudi vsem, ki se solidarno postavijo za svoje 
sodelavce. Vodstvo krši veljavni programsko-produkcijski načrt, ki ga je samo sprejelo. Generalni direktor je z 
dopisom političnim strankam dejansko posegel v oblikovanje programskega časa in to zunaj referendumskega 
obdobja, hkrati angažira zunanje, glede na izkazane izkušnje, nekompetentne sodelavce za vodenje 
najpomembnejših oddaj informativnega programa, deprofesionalizacija na javni TV se nadaljuje. 
 
In na koncu:  kar je tako imenovano generalno vodstvo RTV Slovenija v številnih manevrih izogibanja odgovornosti 
in manipulacijah zakonitosti stavke, ki jo je 13. maja 2022 napovedalo generalno vodstvo stavkovnega odbora 
novinarskih sindikatov RTV, je pobuda za mediacijo. Stavkovni odbor ocenjuje, da je ta pobuda samo zavlačevalni 
manever, ne pa iskren predlog za razreševanje ali zbližanje stališč na kateri koli točki stavkovnih zahtev, zato jo 
je soglasno zavrnil. 
 
Zainteresirano javnost in podpornike vabimo na NOVINARSKO KONFERENCO IN ZBOR ZAPOSLENIH PRED RTV 
SLO MED 14.00 IN 15.00 TER OB 19.00 NA SHOD  ZA JAVNI RTV NA TRG REPUBLIKE.   
 

Informacije tudi na spletnih straneh rtvslo-stavka.si in tukajsmo.info. 

 

Stavkamo, ker se v javni radioteleviziji uničuje javni interes in oži prostor pluralne javne komunikacije. 

Stavkamo za avtonomno in dostojanstveno delo vseh zaposlenih. Ne bomo dopustili uničenja javne 

radiotelevizije, ki bi morala biti tu za vse nas. 

 

Nikogaršnji hlapci! RTV smo! 

 
Stavkovni odbor in pogajalska skupina Koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija 
 
Helena Milinković, predsednica 
predsednica generalnega vodstva stavkovnega odbora in predsednica KNS 


