
Pozdravljeni,
Pošiljam vam odgovore na sklepe, ki jih je sprejel Aktiv novinarjev.

Spoštovani kolegi.
»Zahtevamo!«, je formulacija, na katero ne morem pristati. Lahko se 
pogovarjamo, novinarji lahko predlagajo, predstavijo konstruktivne ideje. 
Odgovorni urednik (skupaj s preostalim vodstvom) je tisti, ki ima določene 
odgovornosti in kompetence. Predvsem pa odloča tisti, ki ima mandat in 
odgovornost. Zastrupljanje ozračja med nami s širjenjem laži in dezinformacij 
nam je v zadnjih dnevih naredilo veliko škode, ne vem, če se vsi tega 
zavedate.

1. Seznama trenutno nimam. Če oziroma ko ga bomo imeli, bomo imena 
pregledali najprej z vodstvom, potem s socialnimi partnerji.

2. Letos ste od mene dobili že dva programa z jasno programsko vizijo, o 
mojem mandatu ste glasovali trikrat (dvakrat v januarju in enkrat v juliju). 
Menim, da bo to za nekaj časa kar dovolj. Svetujem, da si oba programa 
preberete (če si ju morda še niste): v prvem so bile napovedane kratkoročne 
poteze, ki smo jih večino uresničili ali pričeli uresničevati že v prvih mesecih, 
tudi dokončanje prenove, začete pred štrimi leti - predvsem kar zadeva 
grafični in vizualni del. V drugem programu sem nekoliko bolj razdelala 
strategijo razvoja našega programa in povezovanje z drugimi. O dodatnih 
izobraževanjih se dogovarjate z urednico DIO in svojimi uredniki uredništev. 
Pred poletjem in dopusti smo se na sestanku (veliko vas je bilo prisotnih) 
dogovorili, da bomo v jeseni omogočili tudi tečaje montaže, snemanja, 
predavanja o story tellingu.... Nadpovprečno veliko vas je bilo v zadnjih 
sedmih mesecih v tujini, na različnih izobraževanjih ali službenih poteh; 
verjamem, da ste jih dobro izkoristili za osebnostno rast. Na zaposlovanje 
nimam posebnega vpliva, saj je seznam kolegov in kolegic, ki jih bodo 
zaposlili letos in v prihodnjih letih, že pripravljen in usklajen s strani vodstva 
in sindikatov. Sicer pa imam pri sebi razdelano kadrovsko vizijo tega 
programa.
Zakaj ste o spremembah obveščeni iz medijev? Ne vem, vprašajte tiste, ki 
laži, dezinformacije in polresnice plasirajo v različne medije.

3. Vaša skrb, dragi kolegi, je odveč. Z večino ekipe iz oddaje Tarča sem bila 
tako ali drugače v stiku. Na kratko (vseh podrobnosti ne bom pisala, ker jih 
bom najbrž brala že danes v kakšnem časopisu; tisti, ki jih morajo poznati, jih 
poznajo) - voditelj ostaja; začasni urednici je mandat, kot sva bili 
dogovorjeni, s koncem sezone iztekel; z ostalimi bom govorila, ko pridejo z 
dopusta. S skrajšanjem Tarče smo pridobili elitni termin za Globus; kar do 
sedaj ni uspelo nobenemu odgovornemu uredniku in le upam lahko, da bodo 
kolegi iz zunanjepolitične redakcije izkoristili res izjemno priložnost.



4. Ne bo šlo. Urednike si odgovorni urednik izbira sam, enako velja za vse 
ostale kadrovske poteze v programu. Direktorica nam je Bojana Travna 
prijazno posodila in samo upam lahko, da nam ga bo pustila še nekaj časa, 
saj nas čaka še kak pomemben projekt. Kot vodja projekta nadgradnje 
vizualne podobe dnevnoinformativnih oddaj bo občasno, nekajkrat na 
mesec, sodeloval tudi kot urednik Dnevnika že zato, da bo nekaj mesecev 
preverjal na prvi bojni liniji, kako stvari tečejo in ali bomo morali še kje pri 
grafiki kaj popravljati. Ker ostajamo brez ene urednice, Irene Ulčar, ki jo 
čakajo novi izzivi, bosta urejanje Dnevnika prevzela še voditelja oddaje 
Manica Janežič Ambrožič in Dejan Ladika, vrhunska novinarja z veliko 
informacijami, tako da tudi tukaj pričakujem premike in veliko novih idej.
Traven je občinski svetnik neodvisne liste, ne politične stranke; torej 
nepoklicni funkcionar. Na spletni strani KPK lahko najdete več podatkov o 
tem, katere vrste funkcionarjev zakon določa. Ravno tako zakon o integriteti 
in preprečevanju korupcije določa, v kakšnih primerih pride do nasprotja 
interesov oziroma nezdružljivosti funkcij (tudi ko gre za lokalne skupnosti). 
Tukaj torej nič spornega. In zdaj - "Bojan Traven velja za novinarja/urednika, 
ki je največkrat kršil Kodeks novinarjev Slovenije"..... Velja? Kaj je to? Je ali ni 
kršil? Velja ni nič. Saj nismo več v komunizmu. Naj nekdo od vas preveri 
dejstva in prešteje "kršitelje". Morda bi bil zanimiv prispevek. Če odprete 
spletno stran DNS, je na strani razsodb za letošnje leto največkrat videti ime 
kolegice s Pop TV Tjaše Slokar Kos. Pa navsezadnje Traven sploh ni član ne 
tega ne onega društva ali združenja, in jaz tudi ne. In najbrž še marsikdo v tej 
hiši ni. 
Tisto, kar je pomembno za vse nas, je kodeks RTVS, kjer so določena 
poklicna merila in načela novinarske etike. 

Zame kot odgovorno urednico je pomembno spoštovanje našega kodeksa 
pri novinarskem delu v naši hiši in POLITIČNA NEODVISNOST! In za oboje 
želim in pričakujem, da se bo odražalo tudi na našem programu. Tako kot do 
zdaj bom z mojo ekipo urednikov poskrbela, da bodo dobre, zanimive in 
verodostojne zgodbe objavljene v našem programu, če bodo ekskluzivne, še 
toliko bolje.  VSAK DAN bo treba delati BOLJŠE oddaje; novinarji boste 
morali še bolj delati na sebi in svojem znanju, virih in zgodbah; uredniki in 
novinarji boste morali še bolj tesno sodelovati; predvsem pa se MORA VSAK 
ZAVEDATI KAJ JE NJEGOVO DELO. Novinarji naj bodo pravi novinarji in 
uredniki naj bodo pravi uredniki. Za tiste, ki želijo delati in sodelovati v timu, 
bo vedno prostor v tem programu. Morda je zdaj zadnja priložnost, da se vsi 
izkažemo. Sicer bomo lahko tale aktiv spremenili v pasiv in se dogovorili le 
še, kdo naj ugasne luč ob odhodu iz TVS.

Jadranka Rebernik
Odgovorna urednica Informativnega programa


