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Programski svet RTVS (PS) je na eni od 
svojih sej sprejel sklep, da se na Prvem 
programu radia na šest največjih krščan-
skih praznikov prenaša bogoslužje. Ob 
tem je bila na sejah PS burna razprava. 
Nekateri svetniki in uredniki, tako se je 
dalo razbrati, so takšnemu sklepu naspro-
tovali. Pred vsakim prenosom bogoslužja 
je bilo na Prvem programu slišati neka-
kšno opravičilo poslušalcem, češ da se bo 
prenašalo bogoslužje, ker je tako določil 
PS. Mag. Marko Filli, takratni generalni di-
rektor, je (tudi) ob ogorčenju poslušalcev 
zavzel stališče, da umestitev bogoslužij 
na šest največjih krščanskih praznikov na 
Prvi program ni edina vsebina, ki pride 
v plan programsko-produkcijskega načr-

ta (PPN) po razpravi na PS. Da uredniki 
vedo, da kar pride v PPN, pride na pod-
lagi popolnoma legitimne razprave na 
odborih ali na seji PS, kajti ravno zato so 
svetniki na seji, da zahtevajo, da se kaj v 
načrt vnese ali umakne, spremeni. Direk-
tor je bil mnenja, da je to naloga svetnikov 
in v tem ni videl nobene težave. Dejal je 
celo, da je odločitev o programskih she-
mah po statutu pravica svetnikov. Gene-
ralni direktor je izpostavil, da poslušalci 
pri tem niso nič krivi in da poslušalcev 
ni korektno obremenjevati s tem, kako 
je do neke vsebine na nekem programu 
prišlo. Nasprotoval je obvestilu, ki deluje, 
kot da se radijski uredniki na Prvem pre-
nosa bogoslužij sramujejo oz. se od nje-
ga distancirajo. Za izdelanim programom 
stojijo odgovorni uredniki, ki ne morejo 
zvoniti po toči. 

mu predvajajo, tudi različne glasbene od-
daje, le oddaj s slovensko versko glasbo 
ni mogoče zaslediti. Človek ob tem dobi 
vtis, da je Prvi program informativni in da 
ponuja tudi široko paleto drugih tematik, 
le verskih ne, razen morda, ko sporoči, da 
je promet proti Brezjam zgoščen. 

Nestrokovnost pri poročanju 
o verskih vsebinah

Predstavniki civilne iniciative za plura-
len in demokratičen Radio Slovenija, ki v 
svojih oddajah ne bi pozabljal vernih po-
slušalcev, smo izredno veseli in hvaležni 
novi varuhinji pravic gledalcev in poslu-
šalcev, ge. Ilinki Todorovski, da je strokov-
no pristopila k problemu, ki se vleče že 
celo večnost. 

Napredek je tudi tematska konferenca 
PS, ki sta jo konec letošnjega junija tudi 
na pobudo civilne iniciative organizira-
la programska svetnika dr. Janez Gril in 
mag. Geza Erniša. Razprava je bila kori-
stna in večplastna, dopuščala je predsta-
vitev različnih mnenj in pogledov, vseka-
kor pa smo imeli verni poslušalci, pa tudi 
drugi, možnost predstaviti problematiko 
umeščenosti verskih oddaj pri nas. Radij-
ska novinarka Suzana Vidas Karoli je na 
konferenci zelo dobro predstavila verske 
oddaje na radiu in televiziji v članicah 
EBU (evropska radiodifuzna zveza, ki 
združuje 54 radijskih in televizijskih po-
staj po Evropi). Vse naše sosednje države 
imajo (bistveno) več radijskih verskih od-
daj kot mi, tudi številne evropske države 
so pred nami. 

Verskim vsebinam v programih javnih 
radiotelevizij se posveča premalo pozor-
nosti, potrebno pa je povedati tudi, da se 
novinarji ob verskih vsebinah velikokrat 
ne znajdejo. Posledica za to je v tem, kot 
sem pred kratkim prebral v francoski re-
viji La Croix, da fakultete za novinarstvo v 
času izobraževanja sploh nimajo predme-
ta o religijah in verstvih, čeprav ta družbe-
na realnost vedno bolj trka na naša vrata. 
Nestrokovnost pri poročanju o verskih 
vsebinah je vidna tudi pri nas. EBU je ob 
zavedanju svojega poslanstva letos marca 
organiziral seminar o religijah v medijih 
in o pomenu medsebojnega razumevanja 
med verniki različnih veroizpovedi ter 
med verniki in neverniki. Sklep te kon-
ference je bila ugotovitev, da potreba po 
uravnoteženi in premišljeni predstavitvi 
verske tematike še nikoli ni bila večja in 
da bo v tem procesu spoznavanja, pribli-
ževanja in sprejemanja javni medijski ser-
vis moral odigrati eno od ključnih vlog.

Upamo lahko in pričakujemo, da bo temu 
sledil tudi Radio Slovenija. Potrebni so 
seveda kakovostno izobraženi novinarji 
in glasbeni uredniki, ki nam bodo npr. 
za božič namesto angleške pesmi Jingle 
bells predvajali slovensko Sveto noč.

Sebastjan Valentan

Verske oddaje v programih javnih 
radiotelevizijskih hiš po Evropi 
so sestavni del programske she-

me. Seveda se zastopanost posameznih 
cerkva in drugih verskih skupnosti v teh 
oddajah razlikuje od države do države, 
različno pač od tega, koliko je neka cer-
kev ali verska skupnost navzoča v druž-
bi in koliko pripadnikov ima. Ob tem je 
vsekakor pomembno tudi zgodovinsko 
dejstvo, namreč, kako dolgo je neka cer-
kev ali verska skupnost že navzoča na 
določenem ozemlju, kjer opravlja druž-
benokoristno dejavnost in se državljani 
identificirajo z njo. Ta vidik je pomem-
ben tudi zato, ker iz njega izhaja ljudsko 
oz. narodno izročilo, ki se neguje in ima v 
vsakem narodu posebno mesto. 

Pomislimo npr. samo na pesem in glasbo, 
ki je pomemben del slovenske tradicije, 
posebej še slovenska verska glasba, ki je 
pri nas pretežno krščanska oz. katoliška. 
Slovenske liturgične glasbe, torej tiste, ki 
jo slišimo pri bogoslužju, je izredno veli-
ko in je kakovostna. To je razumljivo, saj je 
bilo (in je še vedno) pretežno krščansko 
ljudstvo v Sloveniji in v zamejstvu močno 
vpeto v liturgično dogajanje, prav pose-
bej za večje krščanske praznike. Mnogo 
pesmi, ki spremljajo liturgični čas, je po-
narodelih in predstavljajo bogato kultur-
no vrednost za Slovence. 

Zavezujoč okvir

Zakon o RTVS v 2. alineji 1. odstavka 4. 
čl. določa, da RTVS zagotavlja kakovo-
stne izobraževalne oddaje, v okviru ka-
terih posreduje tudi verske vsebine. V 15. 
alineji nadalje pravi, da RTVS posebno 
pozornost posveča položaju in delova-
nju verskih skupnosti, v 4. alineji 5. čl. 
prepoveduje spodbujanje verske nestr-
pnosti, Programski standardi RTVS pa 
določajo, da RTVS predvaja programe v 
ustreznem ravnotežju novic, kulturnih, 
umetniških, glasbenih, izobraževalnih, 
verskih, zabavnih in športnih vsebin. 
To je torej podlaga ali okvir, ki urednike 
in vodstvo javne RTV k nečemu v smi-
slu verskih vsebin zavezuje. Z veseljem 
moremo ugotoviti, da TV Slovenija to po-
slanstvo opravlja dobro, žal pa tega ne 
moremo reči za Radio Slovenija, čeprav 
so nekateri majhni premiki v pozitivno 
smer vendarle vidni. 

Po dolgih prizadevanjih je bilo na Ra-
diu Slovenija končno ustanovljeno ure-
dništvo za religije in verstva, vendar to 
uredništvo deluje na programu Ars, za 
informativni Prvi radijski program pa pri-
pravlja prispevke, kot jih pripravljajo npr. 
v športnem uredništvu. Pripravlja tudi 
oddajico Duhovna misel, ki pa ni verska 
oddaja. Na Prvem programu slovenske 
verske glasbe, ki je del slovenske glasbe, 
skoraj ne predvajajo, čeprav je populaci-
ja Slovenije pretežno krščanska. Tudi ver-
skih oddaj na Prvem ni. 

Programski svetnik Jaroslav Skrušny se 
je na eni nedavnih sej PS vprašal, zakaj je 
petindvajset let po padcu enoumnega sis-
tema debata o verskih vsebinah še vedno 
opredeljena z ideološko nestrpnostjo. 
Zanj vprašanja o tem, ali verske oddaje 
sodijo v nacionalni medij, ne bi smelo biti, 
saj je to samoumevno. Dejal je, da je Prvi 
program Radia Slovenija najbolj splošne 
narave in naj bi podpiral najširši spekter 
interesov, kjer naj bi se uveljavljali vsi le-
gitimni interesi te družbe. Po njegovem 
bi zato moral biti tudi primerno pluralno 
strukturiran, ne pa da se celoten segment 
vsebin, ki se jim reče verske, z zelo prepro-
sto gesto odrine, češ, saj imamo tretji pro-
gram in tam zadovoljujemo vse potrebe 
verujočih poslušalcev. Zdelo se mu je ana-
hrono, da se po petindvajsetih letih neko 
uredništvo, ob siceršnji umestitvi normal-
nega segmenta v program, opravičuje po-
slušalcem. S tem razmišljanjem cenjenega 
g. svetnika se popolnoma strinjam. 

Argument Radia Ognjišče

Večkrat v akademski sferi in tudi sicer 
slišim nerazumljive trditve v smislu, da 
obstajajo tudi na Radiu Ognjišče verske 
oddaje in da jih zato Radiu Slovenija ni 
treba predvajati. Ampak Radio Ognjišče 
ni nacionalni radio v smislu javnega ra-
dia. Zanj ne plačujemo položnic, kot jih 
moramo za nacionalni radio. In narava in 
poslanstvo nacionalnega radia tudi ni, da 
bi verujoče izrinjal iz svojih programov. 
Drugih komercialnih radiev je veliko, tudi 
tv programov. In bi prav tako lahko rekli, 
da lahko razne interesne skupine v skla-
du s svojimi željami prisluhnejo ali gleda-
jo tiste kanale. Zakaj bi nam potem sploh 
še služil javni medij? 

Nekateri zagovarjajo stališče, da je prvi ra-
dijski program informativni program in 
da so verske glasbene in pogovorne od-
daje umeščene v tretji program. Ob tem 
se mi zdi zanimivo dejstvo, da se samo 
verske oddaje potiska na program Ars, 
ko pa so številne druge oddaje, ki niso 
informativne narave, na Prvem kljub vse-

»Opravičevanje« 
zaradi bogoslužja
Radiotelevizija Slovenija in verske oddaje

Človek dobi vtis, da je 
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le verskih ne, razen morda, 

ko sporoči, da je promet 
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