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ZAHTEVA za dostop do magnetograma in posnetka Posveta pri predsedniku DZ RS

RTV SLOVENIJA
Kolodvorska 2 1550 Ljubljana
Janez Lombergar, direktor TV
Ljerka Bizilj, urednica parlamentarnega programa
Miša Molk, Varuh pravic gledalcev in poslušalcev

Spodaj podpisani prosimo RTV za dostop do posnetka, posveta dela zainteresirane javnosti s
predsednikom PARLAMENTA Jankom Vebrom, z dne 3.4.2013 v veliki sejni dvorani DZ RS med
17. in 20. uro. Posvet je bil izveden na podlagi vabila predsednika DZ. Sama obravnava se je zožila na
trenutno najbolj pereč problem - nameravano samovoljno spreminjanje 90., 97., 99. in po novem tudi 148.
člena Ustave RS1/ .
Na posvetu je poleg novinarja STA, sodelovala ekipa javne radio televizije Slovenija (RTVS), ki je celoten
dogodek posnela s kamero.
Kratko poročilo s 3 urnega posveta je RTV objavila tudi v Odmevih:
http://www.rtvslo.si/slovenija/posvet-v-dz-ju-poslanci-ustavite-spreminjanje-ustave/305879
Na podlagi okrnjenih informacij tako STA kot RTV Slovenija je bilo napisanih več komentarjev npr. v
Mladini in v Novicah (v prilogi). Na podlagi necelovite informacije v medijskih opisovanjih ter
komentiranjih dogodka nastajajo nedopustna posploševanja (pavšalizmi) in mašenje »informacijskih
lukenj« lukenj« z praznimi "marnjami" in izmišljijami. Glejte primere tovrstnih člankov v prilogi.
1/

Uvodni nagovor Janka Vebra: »Posvet je bil organiziran na podlagi pobude predsednika DZ, sprejete
na zadnji seji ustavne komisije z namenom da se organizira posvet o možnih prihodnjih spremembah
pravnega reda, tudi o odpravljanju neravnotežij med organi oblasti v razmerju do neposredne demokracije
in zagotovile večje uveljavljanje neposredne demokracije.«
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Tudi na vas se obračamo, da omogočite objavo dogodka. Snemanje, ki je bilo napovedano na samem
vabilu se je izvedlo. Na spletih obvestilih DZ RS nismo uspeli najti informacije da je dogodek sploh bil:
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/mediji/danesVDrzavnemZboru?start=2013-04-03
niti ni objavljeno poročilo s posveta, niti magnetogram dogodka
http://www.dzrs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/izbranZakonAkt?uid=FB2460DBC35BBD37C1257B34006001
77&db=pre_akt&mandat=VI

P.S.:
V ponedeljek, 8. aprila 2013, bo ob 13. uri, v velikem salonu Državnega zbora potekala okrogla miza z
naslovom Sobivanje ustavnih pravic in medijsko poročanje.
http://www.dzrs.si/wps/portal/Home/mediji/danesVDrzavnemZboru?1dmy&urile=wcm%3apath%3a/dz+documents/medi
ji/danes+v+drzavnem+zboru/dogodki/71f56f27-0e45-4121-a188-4adb12e7fddc
Iz naslova ustavne pravice do odgovora in popravka javno objavljene informacije, kot govorci na
omenjenem posvetu, kot davkoplačevalci in plačniki RTV prispevka, kot zainteresirani za transparentne,
verodostojne, sledljive, ažurne in pregledne informacije in na podlagi zakonske pravice do dostopa
informacij javnega značaja, prosimo in zahtevamo neoviran in dostop do magnetograma in posnetka
celotnega posveta.
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