Programski svet RTV Slovenija je v skladu s prvo alinejo 16. člena Zakona o RTV Slovenija
in 12. členom statuta zavoda na 8. redni seji redni seji, dne 28.11.2006 sprejel naslednje

PROGRAMSKE STANDARDE
Radiotelevizija Slovenija deluje v interesu javnosti ob upoštevanju 39. člena Ustave RS, ki
zagotavlja vsem fizičnim in pravnim osebam pravico do svobode izražanja. Svoboda izražanja
za javna glasila, kamor sodi tudi RTV Slovenija, pomeni, da so neodvisna in samostojna.
Interes javnosti pa se uveljavlja tudi z doslednim spoštovanjem evropske Konvencije o
varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin z dodatnimi protokoli, Evropske listine o
regionalnih ali manjšinskih jezikih ter z Deklaracijo OZN o pravicah človeka ob upoštevanju
etičnih in poklicnih meril, ki so opredeljena v Poklicnih merilih in načelih novinarske etike v
programih RTV Slovenija, določil Muenchenske deklaracije, h katerim so zavezani novinarji, pa
tudi s pogodbami, direktivami in priporočili Evropske unije, ki določajo vlogo in poslanstvo
javne radiotelevizije pri zagotavljanju najširšega javnega interesa.
V interesu javnosti RTV Slovenija deluje tako, da
-

spoštuje ustavne pravice slovenskih državljanov;

-

spoštuje temeljna načela demokracije;

-

neguje verodostojnost, ki je temeljna značilnost javnega radijskega in televizijskega
servisa v demokratični družbi;

-

je zavezan poklicnim in drugim etičnim standardom in v skladu z njimi posreduje
neodvisne, zanesljive, nepristranske, profesionalno pripravljene informacije;

-

v programih zagotavlja raznolikost mnenj in stališč, spoštuje različnost, politična in
verska prepričanja ljudi in prispeva k strpnosti, posreduje vrednote, ki pomagajo – ob

spoštovanju razlik – ustvarjati soglasje o temeljnih vprašanjih slovenske družbe s
poudarjanjem solidarnosti med ljudmi,
-

skrbi za slovensko besedo, ki je temelj identitete Slovencev doma, v zamejstvu in po
svetu,

-

ne dopušča izražanja, ki ni v skladu s splošnimi družbenimi normami, razen v nujnih
primerih stilne zaznamovanosti govora v umetniških zvrsteh ob upoštevanju mere in
dobrega okusa,

-

v oddajah in programih dosledno uveljavlja ločnico med duhovitostjo in vulgarnostjo
oz. zasmehovanjem ter preprečuje žalitve, smešenje in druge oblike poseganja v
integriteto ljudi,

-

upošteva in spoštuje pluralni in večkulturni značaj slovenske družbe

-

predvaja programe v ustreznem ravnotežju novic, kulturnih, umetniških, glasbenih,
izobraževalnih, verskih, zabavnih, športnih vsebin, programe za otroke ter programe
za avtohtone narodne skupnosti in Rome,

-

spodbuja poznavanje in spoštovanje nacionalne zgodovine, krepi državljansko zavest
in dviga državljansko kulturo, širi in utrjuje slovensko narodno identiteto ter identiteto
avtohtonih narodnih skupnosti,

-

je kot javni medij in osrednja nacionalna kulturna ustanova dolžna spodbujati
vsestransko slovensko ustvarjalnost in ustvarjalnost avtohtonih narodnih skupnosti ter
spodbuja razvoj njihovega jezika in kulture,

-

se zavzema za skladen razvoj Slovenije kot enega bistvenih ciljev splošnega napredka
države, pripravlja programe, ki so pomembni za vse regije v državi, seznanja s kulturo
in vrednotami lokalnih skupnosti in jih spodbuja,

-

spodbuja mednarodno kulturno izmenjavo, s čimer bogati slovensko kulturo kot del
kulture širše skupnosti,

-

spodbuja skrb za zdravo življenje in okolje,

-

s sorazmernim vključevanjem invalidskih vsebin v vse vrste radijskih in televizijskih
programskih vsebin glede na 10% delež invalidov v slovenski družbi, spodbuja
ustvarjalno življenje invalidov in drugih oviranih oseb,

-

odgovarja javnosti in ne centrom politične in gospodarske moči, pri čemer jo usmerja
javna korist,

-

posameznikom vsebinsko dostopno in tehnično čim popolneje posreduje vsebine, ki
jim omogočajo dejavno vključevanje v družbeno dogajanje, posreduje znanje, ki
ljudem omogoča vključevanje v dejavno in odgovorno državljansko življenje tako, da

se bodo, ko bodo odločali o skupnih zadevah, zavedali pomena, dosega in posledic
svoje odločitve,
-

zagotavlja vrhunsko podobo svojih programov v skladu z estetskimi vrednotami v
vsebinskem, slikovnem, jezikovno-govornem in glasbenem pogledu,

-

spodbuja vsestransko slovensko ustvarjalnost in ustvarjalnost avtohtonih narodnih
skupnosti ter spodbuja razvoj njihovega jezika in kulture,

-

civilni družbi zagotavlja prostor v družbenem dialogu,

-

umešča oddaje, ki bi lahko škodovale otrokovemu telesnemu, duševnemu ali etičnemu
razvoju v primeren programski čas,

-

aktivno podpira ukrepe za zaščito državljanov in potrošnikov pred vsako obliko
izkoriščanja neobveščenih in neozaveščenih,

-

oblikuje svojo podobo tudi s plačanimi oglasi, zato uvršča v program le sporočila, ki
so v skladu z zakonom, etičnimi merili, ki jih določajo Kodeks oglaševanja, Poklicna
merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija ter meje dobrega okusa,
jezikovne kultiviranosti in programski kontekst.

Ustvarjalci radijskih in televizijskih programov RTV Slovenija so pri svojem delu neodvisni
in avtonomni ter zavezani k profesionalnosti, zlasti tako, da
-

zagotavljajo spoštovanje človekovega dostojanstva ter osebne integritete posameznika
in njegove pravice do zasebnosti,

-

namenjajo posebno skrb slovenskemu jeziku in jezikoma avtohtonih narodnih
skupnosti v narodnostnih programih,

-

zadovoljujejo splošne interese vseh družbenih slojev in skupin,

-

se izogibajo senzacionalističnemu slogu,

-

se izogibajo javnemu solidariziranju s kakršnimi koli akcijami političnih strank pa tudi
združenj, društev ter drugih interesnih skupin in skupin za pritisk, kar bi bilo mogoče
razumeti kot podporo javnega medija.

-

ne smejo poslovno ali vsebinsko sodelovati z ustanovami in organizacijami javnega ali
zasebnega značaja, ki so predmet njihovega novinarskega poročanja.

Vodilni delavci RTV in uredniki so dolžni ob neupoštevanju programskih standardov, kar
predstavlja težko kršitev delovnih obveznosti, ukrepati v skladu z zakonodajo, ki ureja

delovne odnose. Spoštovanje programskih standardov mora biti tudi obvezno določilo vsake
individualne pogodbe, ki jo sklene RTV Slovenija.

Ljubljana, 28.11.2006

Predsednik Programskega sveta RTV Slovenija
dr. Stane Granda, l.r.

