
Programski svet RTV Slovenija je na 5. redni seji dne 21.5.2018 sprejel: 
 
 

ETIČNI KODEKS ČLANIC(OV) PROGRAMSKEGA SVETA 
RADIOTELEVIZIJE SLOVENIJA (PS RTVSLO) 

 
 

 
Kodeks  določa načela ravnanja članic(ov) PS RTVSLO v času in v okviru njihovega mandata. 

 
Članica ali član Programskega sveta RTV Slovenije: 
 
1. sprejema polno odgovornost delovati pošteno, pravično, razvidno in v skladu s pravnimi 

pravili, ki veljajo za članico ali člana sveta, ter z obče veljavnimi vrednotami, odgovorno 
deluje po uveljavljenih etičnih kriterijih in vrednotah evropske in slovenske  družbe; 
 

2. v razmerju do države kot tudi do drugih formalnih in neformalnih centrov moči ter 
interesov deluje neodvisno in nepristransko v korist javne radiotelevizije in vseh 
prebivalcev Slovenije; 

 
3. v svoji komunikaciji spodbuja odkrito razpravo, nastopa spoštljivo in strpno, kritike izraža 

dobronamerno ter se izogiba spodbujanju in poveličevanju diskriminacije, nasilja, 
nestrpnosti, sovražnega govora in neprimernega vedenja. S svojim delovanjem ne škoduje 
imenu in ugledu Programskega sveta in javne radiotelevizije; 

 
 

4. do širše skupnosti deluje vključevalno in povezovalno, v svetu pa išče skupne vsebine in 
skupne točke. Pri odločanju spoštuje in upošteva mnenja različnih publik in stroke, v svojih 
stališčih navaja argumente, tudi argumente interesov. S tehtnimi razlogi  uveljavlja 
interese strok in skupin, posebej zapostavljenih pri oblikovanju programa RTVSLO; 
 

5. svojega položaja ne izkorišča za pridobitev zasebne koristi. Izogiba se situacijam, v katerih 
bi lahko dajal vtis, da deluje pod vplivom osebnih interesov proti interesom javne 
radiotelevizije in njenih sporočil v javnem medijskem prostoru; 

 
6.   je zavezan spoštovanju dostojanstva človekove osebe in človekovih pravic 
 
Ta kodeks navaja načela in pravila, po katerih se ravnajo članice in člani Programskega sveta 
RTV Slovenija v času svojega mandata kot članice ali člani sveta. Kodeks se ne nanaša na 
njihovo ravnanje v njihovem drugem (zasebnem, osebnem in delovnem) življenju. Programski 
svet v razpravi lahko samo ugotavlja neprimernost ravnanja, kadar članica ali član po mnenju 
večine sveta krši katero od norm kodeksa.  

 
 

Programski svet Radiotelevizije Slovenija  

Ciril Baškovič, predsednik, l.r.  

 
 
 
 
 
 


