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name ste naslovill odprto pismo, v katerem me seznanjale z vplivom svetovne energetske krize in
dviga plaa v.iavnem sektorju na finandno slanje oziroma stabilnost RTV Stovenija.

Blazitev energetske in prehr3nske draginje.ie ena izmed ktju6nih prioritet vlade, zato je v sodelovanju
in dialogu s kljudnimi delezniki Vlada Republike Slovenije 2e spreiela celovit paket omilitvenih in ciljno
usmerjenih ukrepov. Eden izmed poglavitnih ciljev vseh sprejetih ukrepov je oblikovanie
predvidljivega in vamega okolja za potro6n,ka, gospodarstvo in drzavo. Zavedamo se, da energetska
kriza prinasa tudi Stevilne izzive za zagotavljanje pozitivnega poslovanja javnih zavodov.

Dolznost ustanovitelja Radiotelevizije Slovenija ni le zagotavljanje primernega financiranja, temvea
predvsem zagotavljanje institucionalne avtonornije in uredni$ke neodvisnosti Rry Slovenija.

Dogajanie na javni radioteleviziii v zadnjih mesecih kaze, da obstojeca zakonska ureditev omogoea
razmere, v katerih prihaja do omejevanja svobode izrazanja oziroma do mornosti vplivanja politike
na programske odbeitve RTV Sloveni.ja. Zaposleni opozar.iajo na nevzdrzne razmere v
informativnem programu Televizi.,e Slovenija, poseganje v novinarsko in urednigko avtonomijo,
ukinjanje oddaj, zava.ianje javnosti in zaposlenih, ,-tstrahovanje ...

Javno dostopne informacije izkazutejo tudi padec gledanosti TV Slovenija in obiskanosti portala
MMC. Gledanost TV SlovenUa je v 6asu vasega vodstva padla za 20 odstotkov (v obdobju od aprila
2021 do agrila 2022),, pada pa tudi obiskanost spletnega mesta.

lz vsega navedenega izhaja, da upravi6eno dvomjmo o zakonitosti in uspesnosti vasega dela, zato
vas pozivamo, da v skladu s svojim i pristojnostmi nernudoma zagotovite izvajanje nalog javne sluZbe
in temeljnega poslanstva Radiotelevizije Slovenija, to je zagotavljanja demokratienih, socialnih in
kulturnih potreb drzavljanov.

Novela Zakona o Radioteleviziji Slovenija celostno obravnave umik politike iz upravljanja in vodenja
zavoda ter vraea avtonomajo zaposlenim na RTV Slovenija. Vprasanja, povezana s financiranjem

JAVNI ZAVOD RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA
Gospod Andrej Grah Whatmough, generalni direktor
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ZADEVA: Odziv na odprto pismo generalnega direktorja RTV Slovenija

Spostovani generalni direktor RTV Slovenija,
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Slovenija, ko

Poslati:
- naslovniku
- Ministrstvo za kulturo, ministrica, gp-IlN@Sgv.gl
- Generalni sekretariat vlade, qp.qs@qcv.si
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