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JAVNO PISMO PODPORE ZA OHRANITEV KAKOVOSTNEGA INFORMATIVNEGA
PROGRAMA

V času epidemije koronavirusa je postalo jasno, da je ustrezno informiranje javnosti glede najnovejših
dognanj znanosti, raziskav, razvoja, visokotehnoloških inovacij in drugih novosti s področja inoviranja
ključno za ustrezno spopadanje z epidemijo. Nikoli do zdaj se ni bolje izkazalo, da mora biti javnost
ustrezno seznanjena z najnovejšimi odkritji na področju znanosti, visokih tehnologij in biomedicine, ki
vsak dan posegajo v naša življenja in delovanje družbe. Univerza v Ljubljani, Univerza v Mariboru,
Univerza na Primorskem in Koordinacija samostojnih raziskovalnih inštitutov Slovenije (KOsRIS) se
zavzemamo za čim višji delež informativnih oddaj, ki pokrivajo tovrstne tematike v najbolj
pomembnih terminih in programski shemi slovenske javne televizije.
Hkrati podpiramo prizadevanja uredništva Informativnega programa RTV Slovenija za ohranitev
kakovostnega javnega informativnega programa, brez predlaganih sprememb v Programsko
produkcijskem načrtu za leto 2022, ki bi ga lahko okrnile in marginalizirale.
Zaskrbljeni smo zaradi informacij, ki so se pojavile v javnosti, da namerava vodstvo RTV Slovenija
ukiniti gospodarsko oddajo Točka preloma. Če so te informacije točne, pozivamo vodstvo, naj ta
predlog umakne. Ker je to na slovenskih televizijah edina tovrstna analitična gospodarska oddaja, ki
poglobljeno obravnava različne gospodarske in tudi z znanostjo, raziskavami in inovacijami povezane
teme, smo prepričani, da bi bila ukinitev nedopustna in škodljiva za slovenski medijski prostor.
Razlogov za ukinitev ne poznamo, v nobenem primeru pa gledanost ne bi smela biti odločilni kriterij
za tako radikalne posege. Menimo, da gre za kakovostno oddajo in da bi oddaja, ki poglobljeno
obravnava zahtevne gospodarske, visoko tehnološke in teme povezane z raziskavami in razvojem,
morala ostati med prednostnimi oddajami Informativnega programa na RTV Slovenija in ohraniti
ustrezno mesto na prvem programu, kjer bi še naprej imela stalen in stabilen termin. Upoštevati je
potrebno tudi poslanstvo javnega zavoda, ki mora tudi zahtevnejšim gledalcem ponuditi ustrezne
vsebine in analitično obdelane teme. Točka preloma je v gospodarskih in akademskih krogih
prepoznana kot referenčna oddaja s široko paleto tem.
Še enkrat vas pozivamo, da ponovno pretehtate predlagane spremembe in umaknete škodljive
predloge.
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