
Spoštovani odgovorni urednik, dragi sodelavci, 

 

mikrobiologinjo mag. Karin Rižner sem povabila v oddajo Intervju. To je bil 

tematski intervju, v katerem sem se želela pogovarjati o drugačnem pogledu na 

zdravje in imunost od prevladujočega. Seveda je nisem povabila zato, da bi njen 

pogled na zdravje ogrožal zdravje ljudi in v niti enem delu intervjuja ne daje 

nobenih zdravstvenih nasvetov, z upoštevanjem katerih bi ljudje lahko ogrožali 

svoje zdravje. Očitki, da je ogrožala zdravje poslušalcev  z razlaganjem pogleda 

na splošno imunost organizma, ki ni omejena na boj z enim mikrobom ali z 

vsakim mikrobom posebej,  z vzdrževanjem zdravega mikrobioma, ki je 

posledično trši oreh za vse mikrobe, ne le za določenega, in s ponazoritvijo prek 

primera kolere v vodi, ne ustrezajo temu, kar je bilo povedano v intervjuju. 

Dobronameren poslušalec je prav gotovo razumel poanto, ki nima nobene 

zveze s priporočanjem pitja vode s kolero.  

Velika večina intervjuja se je vrtela okoli koncepta imunosti, ki ga je utemeljila 

na svojem znanju mikrobiologije in na izkušnjah komplementarne zdravilske 

prakse. Kot mikrobiologinja najbrž ve o virusih toliko kot pač kot 

mikrobiologinja lahko na podlagi svoje izobrazbe in zanimanja, ki ga še naprej 

goji zanje pri svojem delu, in njeno mnenje, da o virusih ve zelo malo, sem sama 

razumela tako, da stroka o virusih zelo malo ve, sploh v primerjavi z 

bakterijami, ki so bolje raziskane. Razložila je, da znanstveniki še zdaleč niso 

enotni v oceni, ali so virusi živi ali neživi in pošteno povedala, da ima nekaj več 

pristašev ideja, da vendarle so živi, a sama v to ni prepričana. Njena ocena o 

blagosti oz. resnosti virusa pač temelji na njenem znanju, pogledih in izkušnjah 

in niti na misel mi ni prišlo, da bi jo morala korigirati s svojim mnenjem ali da bi 

menila, da njeno mnenje ni primerno. V zadnjih dveh mesecih smo namreč 

lahko prebrali mnogo različnih mnenj različnih strokovnjakov, od katerih so ena 

gledala na virus kot zelo nevaren, druga pa kot na relativno blag. Različna oz. 

nasprotujoča si mnenja so imeli celo strokovnjaki, ki delajo v isti inštituciji 

(NIJZ), nekateri strokovnjaki pa so sproti spreminjali svoje mnenje. Tako ni bilo 

samo znotraj meja Slovenije, pač pa smo lahko to opazili tudi, če smo brali tuje 

vire. Seveda ni bila ambicija intervjuja, da bi določili, kdo ima prav, in to 

prikazali kot neizpodbitno resnico. Mislim, da to nasploh ni ambicija intervjuja 

kot novinarskega žanra. V intervjuju nas vendarle zanima mnenje intervjuvanca 

in ne morem si predstavljati mnenja, ki bi lahko bilo škodljivo. Z mnenjem se 

lahko seznanimo, se z njim bolj ali manj strinjamo, ni pa treba, da mu tudi 



sledimo. Odraslih ljudi mnenje najbrž ne bi smelo ogrožati, lahko ga sprejmejo, 

lahko pa tudi zamahnejo z roko in si mislijo svoje. Posameznik, ki ga ogroža 

drugačno mnenje, kot ga ima sam, najbrž nasploh doživlja stisko, če spremlja 

demokratične medije. Z nekaterimi izmed njih smo vsi, ki delamo v živem 

programu, občasno v stiku prek telefona, ko bi radi prek nas dosegli, da kdo 

zaradi njihovega prepričanja, da nima prav, spremeni svoje mnenje. Seveda nas 

to ne bi nikamor pripeljalo in se s tem kot novinarji ne ukvarjamo. 

Prepričana sem, da nisem edina, ki sem se že pred tem intervjujem seznanila z 

različnimi pogledi na »nevarnost« virusa SARS-COV2, o tem smo se kolegi tudi 

pogovarjali. Januarja in februarja in celo prve dni marca so vodilni strokovnjaki 

NIJZ trdili, da je gripa nevarnejša od covid-19, to isto je povedal tudi gost iz 

Berlina dr. Trampuž v Odmevih 5. marca in potem v drugi polovici meseca 

spremenil svoje mnenje. Vodilni strokovnjaki NIJZ so vse do menjave vlade 

ostali pri svojem mnenju, tudi po zamenjavi direktorice NIJZ je njen naslednik 

dr. Eržen menil, da je virus manj nevaren, kot to prikazuje vlada in da so 

nekateri ukrepi pretirani.  Po drugi strani smo lahko bili priča mnenju vsaj dveh 

strokovnjakov NIJZ, ki sta menila, da je virus zelo nevaren; dr. Krek je menil, da 

bi brez ukrepov umrlo 90 tisoč Slovencev, dr. Pretnar pa, da je virus zelo 

nevaren in da so bili ukrepi prejšnje vlade in NIJZ premalo radikalni. Prvega 

aprila smo lahko na hišnem portalu MMC brali izčrpen intervju kolegice Kaje 

Sajovic na to temo z v Italiji živečim britanskim epidemiologom dr. Tomom 

Jeffersonom, ki je podrobno razložil, da zaradi neprimerljivih podatkov, 

različnih politik držav glede testiranja ne moremo vedeti, kako nevaren je novi 

virus, povedal da obstaja samo ena majhna študija iz leta 2011, ki kaže, da 

omejitev socialnih stikov med ljudmi upočasni širitev virusa in da ne ve, ali je 

prav ali narobe, da zapiramo ves svet na podlagi enega takega poizkusa. V prvi 

polovici marca (12. 3.) smo lahko na Prvem programu poslušali zgodovinarko 

medicine dr. Zupanič Slavec, ki je popolnoma nasprotno, povedala, da so v 

zgodovini prav s karantenami omejevali širjenje nalezljivih bolezni in 

koronavirus zaradi nalezljivosti primerjala s kugo in menila, da lahko glede 

nujne potrebnosti karantene, potegnemo vzporednico s črno kugo. Zelo 

različna mnenja, različni pogledi, različne argumentacije različnih 

strokovnjakov. Smo si privoščili preveč mnenj, je prostor še za katero? Je 

mnenje mag. Karin Rižner, da virus ni tako nevaren kot menijo odločevalci, 

napačno? Katero od mnenj je pravilno? Mogoče februarsko mnenje dr. Ihana, 

ki je takrat menil, da bo brez ukrepov bolezen hitreje mimo ali njegovo aprilsko 

mnenje, da bomo tako ali tako morali živeti s tem virusom? Kateri od 



novinarjev, ki je eno izmed teh mnenj spustil v medij, ni izpolnil zahtev 

profesionalnih standardov? Ali ni naloga novinarjev prav to, da predstavljamo 

poglede iz različnih zornih kotov, če obstajajo oz. če niso vsi strokovnjaki istega 

mnenja?  

Mag. Karin Rižner se je ves čas intervjuja zelo natančno izražala, ko je bilo 

treba, povedala, da gre za njeno mnenje, poudarjala, da gre za oceno, ko je šlo 

za oceno, povedala, kdaj gre za miselni konstrukt, hipotezo … Niti za trenutek 

me ni zaskrbelo, da bi kdo lahko razumel, da želi narediti vtis, da prodaja edino 

zveličavno resnico.  

Tudi njen pogled na razliko v pristopu alopatske medicine in komplementarno 

medicino je njeno mnenje in ni nič ekscesnega niti edinstvenega. Za to mnenje 

sem jo vprašala. Niti na misel mi ni prišlo, da bi ga morala izbrisati, ker mi ni 

všeč ali ker ne bo všeč komu drugemu. To je bil del njene predstavitve, miselne 

naravnanosti, da poslušalci vidijo, kakšna je njena usmerjenost in obenem s 

tem še enkrat povemo, da mag. mikrobiologije ne prihaja iz področja uradne 

medicine, da ne pride do zavajanja.  

V zvezi z očitkom o napačnem navajanju podatkov evropskega monitoringa 

presežka smrtnosti EuroMomo (intervju je bil posnet 7. aprila), da celokupna 

sezonska smrtnost v Italiji še ni presegla tiste iz lanske, predlanske in 

predpredlanske zimske sezone, je trditev pred dvema tednoma držala, saj v 12. 

tednu krivulja presežka smrti še ni dosegla viška. Graf za Italijo kaže sezonski 

presežek smrtnosti v marcu in aprilu (od devetega tedna naprej). V primerjavi s 

krivuljo smrtnosti v letu 2017, ko je sezonska gripa v Italiji razsajala januarja in 

februarja. Kako raznovrstna so navajanja podatkov v nacionalnem mediju, 

lahko vidimo, če pogledamo nedavno objavo na MMC RTV, v kateri je v naslovu 

trditev, da je letos od 1. marca do 4. aprila v Italiji umrlo 20% več ljudi kot v 

enakem obdobju med letoma 2015 do 2019. Trditev formalno drži, vendar pa je 

zavajajoča, ker ne primerja enakovrednih obdobij. Viški sezone gripe so bili 

namreč v preteklih letih v januarju in februarju in so jih iz te primerjave 

preprosto izpustili (https://www.rtvslo.si/zdravje/novi-koronavirus/v-italiji-umrlo-20-odstotkov-

vec-ljudi-kot-jih-po-navadi-v-enakem-obdobju/520901) ter s tem pustili vtis o letošnji visoki 

zimski umrljivosti. 

Očitek, da je sogovornica ogrožala zdravje ljudi, je zelo pavšalen. Nobenih 

zdravil ali terapij ni priporočala, le zdrav življenjski slog in izogibanje 

polutantom v hrani in v okolju. Ni govorila o čudežnih zdravilih, ki nas bodo 

rešila pred virusom in tako zbujala lažnega upanja. Je bila javnost izpostavljena 
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neznanstvenim argumentacijam? Ne, sogovornica ima znanstveni naziv in se 

tako z vsako svojo argumentacijo izpostavi pred kolegi, ki imajo možnost kritike 

njenih argumentacij. Še enkrat poudarjam, da se je sogovornica zelo natančno 

izražala in jasno povedala, kdaj gre za mnenje, oceno, hipotezo. Očitek, da je 

ogrožala zdravje poslušalcev, nima nobene podlage v njenem izvajanju. 

V utemeljitvi odgovornega urednika, da gre za kršenje novinarske etike, je še 

zlasti absurdno, da naj se sogovornica in novinarka ne bi držali 

javnozdravstvenih smernic. Katerih javnozdravstvenih smernic? Ali to pomeni, 

da je prepovedana kritika javnega zdravstva in njegovih smernic? Je 

prepovedana kritika ukrepov zdravstvene politike?  Mora novinar omejevati 

mag. znanosti v razlaganju konceptov, ki so manj znani, s katerimi se javno 

zdravstvo ne ukvarja, a vseeno obstajajo, živijo in se razvijajo tudi v znanstveni 

teoriji in imajo aplikativna orodja? Ogromno kritik ukrepov in zdravstvenega 

sistema objavimo v programih nacionalnega radia. Zakaj prav mikrobiologinja 

mag. Karin Rižner nima pravice govoriti in zakaj prav novinarka Cirila Štuber krši 

novinarsko etiko, ker njenega izvajanja ni ustavila ali ker si jo je sploh drznila 

povabiti pred mikrofon? Je kritika javnozdravstvenih sistemov po svetu in 

kritika »paničnih ukrepov« vlad, ki jo je izrazila farmacevtka dr. Nataša 

Obermajer 27. marca na Valu 202 (https://val202.rtvslo.si/2020/03/zdravstveni-sistemi-po-

svetu-so-pozabili-na-srednjerocne-nacrte/) v zanimivem pogovoru z Mitjem Pečkom, 

podprta z znanstvenimi raziskavami, ki jih je novinar preveril in se seznanil tudi 

z drobnim tiskom v raziskavah, z njenimi kritikami in zahteval navedbo še 

nasprotnih raziskav, boljša, da ne rečem bolj pravilna in sprejemljiva? Zakaj? Da 

ne bo pomote – kot novinarka sem navdušena nad tem, da predstavljamo 

različne poglede na situacijo, a kar srh me spreleti, kaj bi se zgodilo, če bi to isto 

govorila mag. Karin Rižner. Lahko imamo znotraj iste hiše tako različna merila? 

Seveda smo na vseh programih objavili še več pogovorov, ki so osvetlili različne 

zorne kote in vsi, ki poznamo novinarsko delo, vemo, da novinarji niso šli 

preverjat znanstvene podlage mnenj in interpretacij sogovornikov v znanstveno 

literaturo, ker bi bilo to preprosto absurdno. 

Glede javnozdravstvenih smernic, ki jim naj bi moral slediti novinar, nisem 

prepričana, da razumem interpretacijo odgovornega urednika. Ali to pomeni, 

da, ko je predmet razprave javnozdravstvena politika, ukinjamo tisti del 

novinarstva, ki ga razumemo kot 4. vejo oblasti in pristajamo na servilnost 

oblasti, ki javnozdravstvene politike in smernice ustvarja in potrjuje?  
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Ta ideja je nenavadna za vse novinarje, ki se ukvarjamo z novinarstvom, ki mu 

je kritičen odnos do oblasti in moči imanenten, in ne pristajamo na to, da smo 

le prenašalci od oblasti in inštitucij potrjenih mnenj in argumentacij. Če bi bilo 

tako, bi bilo dovolj, da v javnost prenašamo le mnenja tistih strokovnjakov, ki so 

na nek način »odobreni«. Tukaj se moramo vprašati, kdo je tisti, ki jih odobri. 

Najprej prav gotovo univerza s podelitvijo znanstvenega naziva. Kako pa 

naprej? Kdo je tisti, ki odloča, kateri magistri in doktorji znanosti niso primerni 

za nastop v javnem mediju oz. ideje katerih so »nevarne« za zdravje publike?  

Tak servilen pristop je prav gotovo nekaj, kar je treba problematizirati: 

- ker ignorira vlogo medijev kot četrte veje oblasti, pač pa slepo sledi 
smernicam in interpretacijam ministrstva za zdravje 
- ker s tem, ko zagovarja, da obstaja ena sama (javnozdravstvena, torej 
politična!) doktrina, ki jo imenuje znanost, dejansko ogroža temeljno 
paradigmo znanosti, ki ni nikoli dokončna (settled), ampak vedno odprta za 
nova spoznanja 
- ker se pretvarja, da sogovornica (gospa!) nima znanstvenega magistrskega 
naziva in so torej nekateri v slovenski družbi tisti, ki jim znanost bolj pritiče kot 
drugim 
- ker s svojo potezo ovira pluralizem večno spremenljivih in prožnih znanstvenih 
pogledov, ki nam v svobodni družbi vedno dajejo nove in nove izsledke (če bi 
bilo vse tako, da je resnica le javno-zdravstveno politično potrjena "znanost", 
potem bi bila ta ves čas ista, ne bi bilo napredka). 
- ker ignorira vlogo medijev, da dajejo prostor civilni družbi, znanstvenim 
pogledom, ki so v manjšini, s čimer dovoli enoumje - če vsi govorijo in mislijo 
enako, ne le da ni nobene kontrole nad "uradno" politično resnico s strani 
medijev, ampak tudi ni nobene potrebe po delovanju kakršnegakoli medija 
(razen morda zabavnega medija). 
 
Se naj novinarji javnega medija ob tem, ko propadajo medijske trdnjave okoli 
nas, ki jih prevzema kapital, ki jih sili, da delujejo v njegovem interesu, lahko 
sprijaznimo s tako redukcijo svojega dela in poslanstva? Je naša nova realnost 
brisanje mnenj, interpretacij in dognanj, ki niso všeč cenzorjem, ki skrbijo, da se 
ne postavljajo pod vprašaj javnozdravstvene ali katere druge politike? Kdo ima 
moč, da nam lahko to vsiljuje in kdo je tisti, ki lahko post festum odobri ali ne 
odobri strokovnjaka ali mnenje, ki ga spravimo v javnost? Ulica? Idejna 
konkurenca? O ulici mi, upam, ni treba izgubljati besed, idejna konkurenca pa je 
vedno dobra in demokratičen, javnosti zavezan medij jo omogoča. Zato obstaja 
možnost polemike, možnost, da ljudje, ki se drug z drugim ne strinjajo, soočijo 



svoja stališča, ideje, mnenja in jih argumentirajo, predstavijo svoja dognanja, do 
katerih so prišli s svojim študijem in delom. 
 
Mogoče se vseeno motim in nisem dovolj dobro sledila spremembam v 
novinarskem poklicu, ki jih zahtevajo »novi« časi, mogoče nisem opazila, da že 
vsi kolegi vedo, da ne smejo kritizirati javnozdravstvenih smernic ali izstopati iz 
njihovih okvirov, ko zastavljajo vprašanja sogovornikom, in vedo tudi, da 
morajo po vsakem pogovoru preveriti ali so ostali v mejah teh okvirjev. Če je 
tako, potrebujem jasna navodila o tem, kaj je prepovedano,  kateri predstavniki 
in zagovorniki nasprotnih stališč in katera mnenja, ki niso v skladu s stališči 
javno-zdravstvene politično in tudi kapitalsko interesno imenovane stroke, se v 
javni medij ne smejo vabiti, in kako naj to vem. Kršenje profesionalnih 
standardov in novinarske etike je za novinarja namreč huda obtožba in 
najmanj, kar mora novinar vedeti, je, na kateri podlagi ga lahko doleti. Danes 
mene, jutri tebe, pojutrišnjem nekoga tretjega. Pravila, na podlagi katerih to 
počnemo, morajo namreč bit univerzalna, veljati za vse primere, tako za tiste 
primere, ko vabimo pred mikrofon trenutni javnozdravstveni politiki ali 
prevladujočim kapitalskim interesom izrazito naklonjene goste (strokovnjake) 
kot tudi za tiste primere, ko vabimo pred mikrofon tem manj naklonjene goste 
(strokovnjake). Če ni jasnih pravil, smo novinarji vsak trenutek v situaciji, ko nad 
našimi glavami visi Damoklejev meč. Lahko podarimo oblasti, kapitalu in ulici še 
kakšno boljše orodje za discipliniranje novinarjev? 
 
Tu bi lahko končala, pa ne morem mimo načina brisanja intervjuja z mag. Karin 
Rižner iz arhiva nacionalnega medija. To, da je izbrisan, sem izvedela 9. aprila 
okoli ob 17-tih. Pisno argumentacijo odgovornega urednika sem dobila v sredo, 
15. aprila dopoldne. Do brisanja je prišlo brez kakršnega koli pogovora z menoj 
kot avtorico. Dopoldne sem dobila le kratko elektronsko pošto, da intervju ni bil 
v ponos Prvemu programu zaradi širjenja teze, da gre za blag virus. Seveda sem 
se spraševala, kateri strokovnjaki so se pritožili zaradi intervjuja in pričakovala, 
da se bomo o vsebini pogovorili. Že samo sporočilo o izbrisu je bilo zato veliko 
presenečenje zame, temu je pa sledilo še večje. Kolegi so me opozorili  na 
objavo Domna Saviča, ki se je na družbenem omrežju Facebook skupaj s 
skupino somišljenikov ponosno razkril kot zmagovalec »operacije izbris 
intervjuja« 9. aprila ob 16.29, kar debele pol ure pred tem, ko so o izbrisu 
obvestili mene. 
 



 
 
Ne morem se znebiti vtisa, da so pogovori torej potekali s predlagatelji cenzure, 

ne z avtorico ali s sodelavci iz redakcije. So do četrtkovega popoldneva prebrali 

vse članke, preverili izobrazbo avtorice (zanjo so še do 15. aprila trdili, da je 

živilska tehnologinja) in strokovno ocenili, da za svoj nastop v intervjuju ne bi 

dobila njihove odobritve? Kakšne so njihove reference? Je šlo zgolj za 

pobalinstvo? So tukaj pomembne netransparentne donacije, s katerimi se 

preživljajo nekateri izmed njih? To so zgolj vprašanja, odgovore pa bo bržkone 

prinesel čas. Sama se kot novinarka sprašujem še, kje je naša hrbtenica, kdo nas 

varuje pred napadi politike, kapitala, interesnih skupin in ulice. Ali novinarstvo 

kot poklic propada tudi v javnem mediju? 

 

 

Ljubljana, 22. 4. 2020                                    Cirila Štuber, novinarka Prvega, RASLO 


