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Novinarsko častno razsodišče
Skupni organ Sindikata novinarjev Slovenije in Društva novinarjev Slovenije

Poročilo o delu v letu 2011 

Obdobje 20. 11. 2010 do 20. 12. 2011

1. Novinarsko častno razsodišče, skupni organ Sindikata novinarjev Slovenije in Društva 
novinarjev Slovenije je v obdobju od 20. novembra 2010 do 20. decembra  2011 prejelo 53 
veljavnih vlog.

V primerljivem obdobju leta 2010 je NČR prejelo 44 vlog. Leta 2009 je NČR prejelo 42 vlog, leta 
2008 41 vlog, leta 2007 pa 30 vlog.
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2. V letu 2011 je NČR sprejelo 45 razsodb oz. stališč.

Od tega je v 20 primerih ugotovilo, da novinar ali novinarji niso storili nobene od očitanih jim 
kršitev Kodeksa novinarjev Slovenije. V 25 primerih je ugotovilo, da so novinarji v eni ali več 
točkah kršili Kodeks novinarjev Slovenije.



3. NČR je v letu 2011 razrešilo največ vlog – 7 – povezanih z delom novinarjev Dela.

Sledijo Kanal A (6), Dnevnik (5), POP TV, Primorske novice in TV Slovenija (po 4) ter Večer 
in Reporter (po 2 razsodbi / stališči).

Pri primerih, kjer je NČR ugotovilo kršenje Kodeksa novinarjev Slovenije, novinar največkrat 
ni storil kršitev v vseh, ampak samo v nekaterih očitanih točkah.
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4. Največ vlog je na NČR v letu 2011 vložil pritožnik Zavarovalnica Triglav. NČR je 
obravnavalo in razrešilo 6 vlog tega pritožnika.

V treh primerih je NČR ugotovilo kršitev Kodeksa s strani novinarja, v treh pa ne. 

Sledijo pritožniki Pomorski Muzej Piran s 4 razrešenimi vlogami (3 kršitve, 1 nekršitev), 
Sekcija dimnikarjev pri GZS s 4 razrešenimi vlogami (1 kršitev, 1 nekršitev), Nova 
Ljubljanska banka z dvema (1 kršitev, 1 nekršitev) ter SCT z dvema razrešenima vlogama – 
pri obeh je NČR ugotovilo, da novinar Kodeksa novinarjev Slovenije ni kršil.

Ostali pritožniki so na NČR vložili po eno vlogo.

5. Največ pritožnikov se je v letu 2011 na NČR obrnilo s pritožbo o kršenju 1. člena 
Kodeksa novinarjev Slovenije.

NČR je prejelo 32 prijav kršitve 1. člena Kodeksa, ki se nanaša na preverjanje točnosti  
zbranih informacij in izogibanje napakam ter njihovo popravljanje, in ugotovilo 10 kršitev 1. 
člena Kodeksa.

NČR je prejelo 29 prijav in ugotovilo 9 kršitev 2. člena Kodeksa, ki pravi, da se mora 
novinar izogibati nekorektnemu, osebno žaljivemu predstavljanju podatkov in dejstev.

18 pritožnikov je novinarjem očitalo kršitev 3. člena Kodeksa, ki pravi, da mora novinar pri  
objavljanju informacij, ki vsebujejo hude obtožbe, pridobiti odziv tistih, ki jih te informacije  
zadevajo, praviloma v istem prispevku, sicer pa takoj, ko je mogoče. Enako mora storiti tudi,  
ko povzema hude obtožbe iz drugih medijev ali arhivov. Če novinar odziva ni mogel pridobiti,  
mora to javnosti pojasniti. NČR je ugotovilo 5 kršitev 3. člena Kodeksa.
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4. člen Kodeksa, ki pravi, da novinar ne sme zamolčati informacij, ključnih za razumevanje  
obravnavane teme, naj bi bil po mnenju pritožnikov kršen 11-krat, NČR pa je ugotovilo le eno 
kršitev tega člena. 

Prijav kršitev 9., 16., 23., 24., 25., 26., 27., 28. in 29. člena Kodeksa novinarjev Slovenije NČR v 
letu 2011 ni prejelo.

Prijave kršitev in ugotovljene kršitve členov Kodeksa
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Priloga:  Seznam vseh razsodb / stališč NČR v obdobju od 20. 11. 2010 do 20. 12. 2011.

Pripravila: 

Nika Logar

v.d. generalne sekretarke Društva novinarjev Slovenije

V Ljubljani, 20. 12. 2011
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