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I  UVOD 
 
Konvencija o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin med drugim zagotavlja tudi 
pravico do svobode izražanja. Ta pravica obsega svobodo mišljenja ter sprejemanja in 
sporočanja obvestil (informacij) in idej brez vmešavanja javne oblasti. Pri njenem 
uresničevanju imajo pomembno vlogo mediji, zlasti javni. Javni mediji, med njimi tudi javna 
televizija in radio, zagotavljajo informacijske potrebe javnosti, pri čemer jih - za razliko od 
komercialnih medijev - vežejo nekoliko drugačna načela. Zagotavljati morajo namreč 
informacije oz. oddaje, ki pokrivajo širok spekter interesov publike in ki naj ustrezajo vsem 
segmentom populacije.  
 
Značilnosti javnega medija so:  

- splošna geografska dostopnost,  
- skrb za nacionalno identiteto in kulturo,  
- zahteva po  neodvisnosti tako od države kot tudi od komercialnih interesov, 
- zagotavljanje nepristranskega programa, 
- skrb za širok razpon in raznolikost programov in 
- (delno) financiranje iz splošnih prispevkov, ki jih plačujejo uporabniki.  

 
Velik del gornjih zahtev se nanaša na vsebino programa, ki mora biti neodvisen, a hkrati 
raznolik in pluralen. Svoboda izražanja pomeni tudi, da ima državljan širok dostop do 
različnih perspektiv in medijskih analiz, da lahko izbira med različni stališči, kar mu 
nenazadnje omogoča lažje odločanje v javnem oz. političnem življenju. Neodvisnost pa od 
javnega medija zahteva, da je neodvisen od političnega in ekonomskega vpliva. Slednje 
zlasti pomeni, da je dnevno sprejemanje menedžerskih in uredniških odločitev o programskih 
shemah in o vsebini programov stvar medija samega. Neodvisnost javnega medija se mora 
zagotoviti s primerno strukturo pluralistično sestavljenega organa ali drugega neodvisnega 
telesa (vse deloma povzeto in prirejeno po: Public Service Broadcasting: A Comparative 
Legal Survey). 
 
Opisanim načelom sledi tudi Priporočilo št. CM/Rec (2007)2 Odbora ministrov Sveta Evrope 
državam članicam z dne 31. januarja 2007 o medijskem pluralizmu in raznolikosti medijskih 
vsebin1, ki poudarja pomen medijev za javno debato, politični pluralizem in seznanjanje z 
različnimi mnenji, zlasti z omogočanjem različnim družbenim skupinam (tudi kulturnim, 
jezikovnim, etničnih, verskim in drugih manjšinam), da imajo možnost, da prejemajo in 
razširjajo informacije, se izražajo in izmenjujejo ideje. Države članice naj javnemu mediju 
omogočajo, da odigra aktivno vlogo pri spodbujanju socialnega vključevanja in pri integraciji 
vseh skupnosti, družbenih skupin in generacij, vključno z raznimi manjšinami, mladimi, 
starejšimi, pri čemer naj upošteva njihove različne identitete in potrebe.  
 
Nedvomno sestavljajo določen segment gledalcev in poslušalcev javnega radijskega ali 
televizijskega medija tudi verniki različnih religij. V smislu pluralnosti in raznolikosti javnega 
medija je zato pričakovati, da bo določen delež v programu namenjen tudi vernikom ter 
verskim oddajam.  
Tudi Zakon o Radioteleviziji Slovenija pri ustvarjanju in pripravljanju RTV programov izhaja iz 
načela politične uravnoteženosti in svetovnonazorskega pluralizma (prim. 3. tč. prvega 
odstavka 5. člena ZRTVS-1). Med naloge javne službe po zakonu sodi, da nacionalna RTV v 
programih med drugim posebno pozornost posveča položaju in delovanju registriranih 
verskih skupnosti. Vodilni organ zavoda RTV Slovenija, kar zadeva programsko politiko, je 

                                                           
1 Recommendation CM/Rec(2007)2 of the Committee of Ministers to member states on media 

pluralism and diversity of media content: 
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d6be3.  

 

https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?Reference=CM/Rec(2007)2
https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId=09000016805d6be3
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Programski svet RTV Slovenija. Njegova osnovna naloga je, da pri svojem delu zastopa in 
varuje interese javnosti, tako da programsko politiko vodi na način, ki je v službi vseh 
prebivalcev Slovenije, in ki v duhu vsebinske enakosti upošteva večino in avtohtoni narodni 
skupnosti, manjšine in skupine s posebnimi potrebami (načelo javnosti). Skladno s splošno 
sprejetimi standardi svobodne demokratične družbe, ustavo in zakonom o RTV Slovenija v 
svoji programski politiki nenehno skrbi za zagotavljanje in napredovanje ravni demokracije 
predvsem tako, da radijski in televizijski program v duhu pluralnosti kažeta širok obseg 
svetovnonazorsko raznovrstnih informacij, mnenj in razprav, ki se nanašajo na javne zadeve 
(načelo pluralnosti) (prim. Statut RTV Slovenija, čl. 11). Programski svet ima 29 članov, med 
njimi dva člana imenuje predsednik republike na predlog registriranih verskih skupnosti.  
 
Leta 2006 sprejeti Programski standardi2 zavezujejo RTV Slovenijo, da v interesu javnosti 
med drugim deluje tako, da »predvaja programe v ustreznem ravnotežju novic, kulturnih, 
umetniških, glasbenih, izobraževalnih, verskih, zabavnih, športnih vsebin, programe za 
otroke ter programe za avtohtone narodne skupnosti in Rome«.  
 
Iz letnega poročila RTV Slovenija za leto 20163 izhaja, da na televiziji v sklopu Kulturno-
umetniškega programa deluje uredništvo za verski program. V letu 2016 je bilo v strukturi 
načrtovanih uredniško programskih vsebin na TVSLO 0,9 % verskih vsebin. V strukturi vseh 
predvajanih uredniško programskih vsebin pa 0,6 % verskih vsebin. Posamezne oddaje so 
lepo razvidne iz Programsko produkcijskega načrta 2017 (gl. str. 59-60), iz katerega izhaja, 
da je večina verskih oddaj na sporedu TVSLO1.  
Na nacionalnem radiu je delež verskih oddaj leta 2016 bil 1,2 %. Iz Programsko 
produkcijskega načrta 2017 nadalje izhaja, da je največji delež verskih oddaj na tretjem 
programu (Radiu Ars), kjer imajo Uredništvo religije in verstva. Na tem programu je bil leta 
2016 v sklopu govorjenih oddaj delež 6 % namenjen verskim oddajam.  
 
V tej raziskovalni nalogi bomo na željo naročnika prikazali ureditev verskih vsebin na 
nacionalnih RTV hišah v nekaterih državah EU. Skušali bomo ugotoviti, kakšne  oddaje z 
verskimi vsebinami imajo, na katerih programih in v katerem času se predvajajo, koliko časa 
trajajo, ali obstaja uredništvo za verski program ter ali obstajajo radijske oddaje o verski 
glasbi. Prikazali bomo, ali nacionalne RTV poznajo programski svet, podoben našemu, 
kakšna je njegova funkcija in če so v njem predstavniki verskih skupnosti. Že v uvodu pa 
bomo opisali, ali Evropska radiodifuzna zveza (EBU)  v svojih dokumentih obravnava verske 
vsebine. 
 
Podatke smo pridobili iz zakonodaje in aktov, ki se nanašajo na nacionalne televizije in 
radije, ter z njihovih spletnih strani. Z dopisi smo se neposredno obrnili na številne 
radiotelevizijske hiše,  a smo žal prejeli le malo odgovorov.  
 
EBU 
 
Evropska radiodifuzna zveza kot zveza evropskih nacionalnih oz. javnih televizijskih in 
radijskih hiš je izdala Deklaracijo o temeljnih vrednotah javnih medijev – A declaration on the 
core values of public service media4. Med kratko povzete temeljne vrednote sodijo:  

- univerzalnost: javni medij želi doseči in ponuditi svojo vsebino vsem družbenim 
segmentom, brez izključevanja. Poudarek je na pluralnosti stališč in idej v javni sferi, 
v kateri lahko vsi državljani svobodno izražajo svoja mnenja in ideje; 

                                                           
2
 Gl. https://www.rtvslo.si/programskistandardi. 

3 Več o tem: https://www.rtvslo.si/files/letno_porocilo/2017_03_21-

letno_porocilo_2016_lektorirano.pdf. 
4
 Gl. https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/EBU-Empowering-Society_EN.pdf. 

 

https://www.rtvslo.si/programskistandardi
https://www.rtvslo.si/files/letno_porocilo/2017_03_21-letno_porocilo_2016_lektorirano.pdf
https://www.rtvslo.si/files/letno_porocilo/2017_03_21-letno_porocilo_2016_lektorirano.pdf
https://www.ebu.ch/files/live/sites/ebu/files/Publications/EBU-Empowering-Society_EN.pdf
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- neodvisnost: medij mora biti verodostojen v vseh svojih programih, žanrih in formatih. 
Avtonomija se mora nanašati na program, uredniško odločanje in na zaposlovanje; 

- odličnost: zasledujejo se visoki standardi integritete in profesionalnosti; 
- raznolikost: publika javnega medija je iz raznovrstnih interesnih skupin, torej: različnih 

generacij, kultur, ver; med njimi so večine ter tudi manjšine. Zaradi tega morajo vsi 
programski žanri, izražena menja in sodelavci biti raznoliki in pluralistični. Glas je 
treba dati pluralnosti nasprotujočih mnenj iz različnega okolja (background) in iz  
različne zgodovine v prizadevanju za bolj vključujočo in manj razdrobljeno družbo; 

- odgovornost: prisluhniti je treba publiki in se udeleževati stalne in smiselne debate. 
Medij  mora biti transparenten in podvržen stalnemu javnemu nadzoru;   

- Inovativnost: po tem načelu si mora medij prizadevati za inovativnost in kreativnost. 
Meri na nove formate, nove tehnologije in nove načine povezovanja s publiko 
(povzeto po spletni strani EBU). 

 
Po podatkih, ki smo jih prejeli od EBU, posebnih smernic glede verskih oddaj ni. Razvidne 
tudi niso iz javno dostopnih spletnih vsebin EBU. Tudi na oddaje z versko vsebino se 
nanašajo vsa gornja načela, posebno pravila o raznolikosti. Obstaja še priročnik o 
raznolikosti (t.i. Diversity toolkit5) iz leta 2008, ki vsebuje tudi nekatere konkretne primere 
(oddaj) in napotila, zlasti dobre prakse, glede načina obravnavanja verske pripadnosti v 
javnih radijskih in televizijskih hišah (povzeto po dopisu EBU). 
 
 
II PRIMERJALNI PREGLED VERSKIH VSEBIN NA NEKATERIH JAVNIH RTV V 

EVROPSKI UNIJI 
 
 
2.1 Avstrija6 
 
Po podatkih za leto 2016 je v Avstriji okoli 58,8 % katoličanov, 3,4 % evangeličanov, 7 % 
muslimanov in 6 % pravoslavcev (povzeto po Wikipediji).  
 
Zvezni zakon o radioteleviziji - zakon o ORF (Bundesgesetz über den Österreichischen 
Rundfunk (ORF - Gesetz)) ureja delovanje in organiziranost avstrijske radiotelevizije. Zakon 
o ORF v 1. členu določa, da je ORF ustanova (Stiftung) javnega prava in da je neprofitna 
pravna oseba. Zakon še določa, da mora avstrijska radiotelevizija, skupaj s svojimi 
regionalnimi studiji, zagotoviti: 
- tri nacionalne (Ö1, Ö3 in FM4)  in devet regionalnih radijskih programov (Ö2); 
- dva nacionalna televizijska programa. 
 
Nadalje, v 4. in 5. členu, zakon opredeljuje programske in druge naloge avstrijske 
radiotelevizije. Programske naloge, ki so javna služba,  so: 
- zagotavljanje obsežnih informacij glede vseh pomembnih političnih, družbenih, 

ekonomskih, kulturnih in športnih tem; 
- promocija razumevanja vseh zadev demokratične družbe; 
- promocija avstrijske identitete s stališča evropske zgodovine in integracije; 
- promocija razumevanja evropskih integracij; 
- predstavljanje in promocija umetnosti, kulture in znanosti; 
- promocija avstrijske umetnostne in kreativne produkcije; 
- predstavljanje različnih kulturnih programov; 
- zabavni program; 
- upoštevanje vseh starostnih skupin; 

                                                           
5
 Dostopen je na: http://fra.europa.eu/en/publication/2008/diversity-toolkit-factual-programmes-public-

service-television. Treba je omeniti, da je priročnik trenutno predmet revizije in se pripravlja nov. 
6
 Pri prikazovanju organov ORF smo izhajali iz raziskovalnih nalog 21/2005 in 79/2009. 

http://fra.europa.eu/en/publication/2008/diversity-toolkit-factual-programmes-public-service-television
http://fra.europa.eu/en/publication/2008/diversity-toolkit-factual-programmes-public-service-television
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- upoštevanje potreb invalidnih oseb; 
- upoštevanje potreb družin in otrok ter enakega obravnavanja žensk in moških; 
- upoštevanje pomena pravno priznanih cerkev in verskih skupnosti; 
- popularizacija in promocija javnega šolstva in izobraževanja mladih, s posebnim 

poudarkom na šolskem izobraževanju in izobraževanju starejših; 
- informiranje o okoljski problematiki, varstvu potrošnikov in zdravstvenem varstvu; 
- promocija javnega interesa glede aktivnega vključevanja v športne aktivnosti; 
- informiranje o pomenu,  funkcijah in nalogah zvezne države ter promocija regionalnih 

identitet dežel; 
- promocija razumevanja gospodarskih tem; 
- promocija razumevanja zadev evropske varnostne politike in nacionalne obrambe; 
- upoštevanje in pospeševanje socialnih in humanitarnih dejavnosti, vključno z 

ozaveščanjem o vključevanju ljudi s posebnimi potrebami. 
 
Tako mora radiotelevizijski program ponujati raznolike informativne, kulturne, zabavne in 
športne vsebine za vse prebivalstvo oziroma mora program biti uravnotežen in prilagojen 
različnim interesom poslušalcev in gledalcev. Posebej je poudarjeno, da morajo biti v 
udarnem terminu (od 20. do 22. ure zvečer) na voljo različne visoko-kakovostne vsebine. 
Kakovost programov mora biti predmet stalne evalvacije. Še posebej se zahteva visoka 
kakovost pri informativnih, kulturnih in znanstvenih programih. Posebej se mora upoštevati 
avstrijska kulturna identiteta, zgodovina ter politična in kulturna avtonomija kot tudi federalna 
struktura republike. Opredeljeno je tudi, da ORF zagotavlja: 
- objektivno selekcijo in informiranje v obliki poročil in reportaž, ki vključujejo poročanje 

o delu zakonodajalca; 
- predstavljanje komentarjev, gledišč in kritičnih pogledov, upoštevajoč različna 

mnenja, predstavljena v javnosti;  
- samo-produkcijo komentarjev, analiz in drugih predstavitev, upoštevajoč načelo 

objektivnosti.  
 
Neodvisnost je pravica in obveza novinarjev. Vključuje neodvisnost od države in političnih 
strank, kot tudi od drugih elektronskih ali tiskanih medijev, političnih ali gospodarskih lobijev 
itd.  Med posebnimi nalogami je poudarjeno zagotavljanje primernega deleža programskih 
vsebin v jezikih narodnih manjšin (vse povzeto po  4. členu Zakona o ORF). 
 
Iz 19. člena zakona izhaja, da so organi ORF naslednji: 
- svet ustanove (der Stiftungsrat), 
- generalni direktor (der Generaldirektor) in 
- svet publike (der Publikumsrat).  
 
Funkcija člana sveta ustanove in sveta publike je častna (neplačana). Člani pa so upravičeni 
do primernega nadomestila za nastale stroške.   
 
V 20. členu zakona je določeno, kako je sestavljen svet ustanove. Člani sveta (skupaj 35) so 
imenovani na podlagi naslednjih pravil: 
1. šest članov imenuje zvezna vlada, in sicer skladno s številom sedežev, ki jih imajo 
politične stranke v spodnjem domu avstrijskega parlamenta (Nationalrat). Pri tem upoštevajo 
predloge teh političnih strank. Politične stranke, ki imajo člane v glavnem odboru Nationalrata 
(Hauptausschuss), imajo v svetu ustanove najmanj enega člana; 
2. devet članov imenujejo zvezne dežele (Länder), in sicer vsaka po enega člana; 
3. devet članov imenuje zvezna vlada; 
4. šest članov imenuje svet publike (Publikumsrat); 
5. pet članov pa imenuje osrednji delavski svet (Zentralbetriebsrat) na podlagi delovnopravne 
zakonodaje. 
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Člani, navedeni pod točkami 1 - 4, morajo imeti določene osebne in strokovne izkušnje, ki so 
rezultat predhodnega usposabljanja ali strokovnega izobraževanja o zadevah, ki spadajo v 
pristojnost sveta ustanove. Poleg tega morajo imeti člani določeno znanje o avstrijskem in 
mednarodnem medijskem trgu ali znanje na področju ekonomije, znanosti, umetnosti ali 
izobraževanja. 
 
Dolžnosti in obveznosti članov sveta ustanove so enake tistim, ki jih imajo člani nadzornega 
sveta delniške družbe. Med pomembnejšimi funkcijami so:  

- nadzor nad poslovanjem, 
- imenovanje in razreševanje generalnega direktorja, 
- potrjevanje dolgoročnih načrtov programske ponudbe in soglašanje s kriteriji sistema 

zagotavljanja kakovosti in dolgoročnih planov za tehniko in finance ter kadrovskega 
načrta, 

- obravnavanje temeljnih problemov RTV oddajanja in oblikovanja programa, 
- preverjanje in odobravanje letnega zaključnega računa, 

 
Svet ustanove mora dati soglasje tudi k splošnim smernicam za oblikovanje in pripravo 
programa ter za programsko koordinacijo.  
 
Zakon določa nezdružljivost  s funkcijo člana sveta ustanove (npr. za osebe, ki so zaposlene 
na ORF, razen zgoraj navedenih oseb,  člani zvezne vlade, državni sekretarji, člani deželnih 
vlad, člani obeh domov avstrijskega parlamenta, osebe, ki so zaposlene pri političnih 
strankah oziroma imajo vodilni položaj v zveznih in regionalnih organih političnih strank itd)7. 
Mandat članov sveta ustanove traja štiri leta. 
 
V 22. členu Zakona o ORF je določeno, da generalnega direktorja imenuje (za dobo 5 let) in 
razrešuje (z dvotretjinsko večino) svet ustanove. Generalni direktor med drugim določi 
splošne smernice za oblikovanje in pripravo programa ter za programsko koordinacijo. 
Odgovoren je tudi za  pripravo letnih programskih shem (Jahressendeschemen) in za letne 
sheme ponudbe (Jahresangebotsschemen). 
 
Svet publike (28. člen) je organ ORF, ki ga sestavlja 31 članov in je ustanovljen za to, da 
varuje interese poslušalcev in gledalcev.  
Člane v svet publike (neposredno) imenujejo:  

- zvezna gospodarska zbornica, konferenca predsednikov avstrijskih kmetijskih 
zbornic, avstrijska delavska zbornica, zveza avstrijskih sindikatov po enega člana, 

- zbornice svobodnih poklicev enega člana, 
- rimsko-katoliška cerkev enega člana,  
- evangeličanka  cerkev enega člana, 
- ustanove, ki se ukvarjajo z državljansko-politično vzgojo v okviru političnih strank po 

enega člana in  
- akademija znanosti enega člana. 

Poleg tega je v svet imenovanih tudi 17 predstavnikov, ki jih na podlagi javnega razpisa 
zveznega kanclerja predlagajo inštitucije ali organizacije, ki delujejo na naslednjih področjih: 
visoko šolstvo, izobraževanje, umetnost, šport, mladina, študentje, starostniki, invalidi, starši 
oz. družine, narodne manjšine, turizem, vozniki, potrošniki in varovanje okolja. Razpis se 
objavi v uradnem listu, vse navedene organizacije pa lahko za področje predlagajo listo s 
tremi imeni, izmed katerih potem kancler za vsako področje imenuje enega člana. 
 
Enaka pravila - kdo ne more biti član sveta ustanove, veljajo tudi za svet publike. Mandat 
traja 4 leta.  
 
Naloge sveta publike so mdr:  

                                                           
7
 Več o tem gl. raziskovalni nalogi št. 79/2009 in 21/2005. 
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- oblikovanje priporočil  o oblikovanju programa in o tehnični izgradnji, 
- imenovanje 6 članov sveta ustanove,  
- oblikovanje priporočil svetu ustanove o letnih programskih shemah 

(Jahressenseschemen) in letnih shem ponudbe. 
Če svet publike sprejme priporočila o oblikovanju programa, mu mora generalni direktor 
najkasneje v 3 mesecih poročati, če je in na kakšen način je priporočila upošteval oz., zakaj 
jih ni.  
 
Svet publike ima več odborov, med njimi tudi odbor za program, ki obravnava predvsem 
vprašanja bodočega oblikovanja programa (povzeto po spletni strani sveta publike). 
 
Zakon o ORF ne ureja izrecno verskih vsebin, pač pa ima splošna načela za programske 
vsebine. Določa, da je treba spoštovati človekove in ustavne pravice. Oddaje nikakor ne 
smejo spodbujati rasnega, verskega ali nacionalnega sovraštva ali sovraštva na podlagi 
spola, starosti ali invalidnosti. Celota programov mora stremeti h kvaliteti, inovaciji, integraciji, 
enakopravnosti in razumevanju. Vsestranske informacije morajo prispevati k svobodnemu 
oblikovanju osebnega in javnega mnenja ter k splošnemu demokratičnemu diskurzu (prim. 
10. člen). 
 
Programske smernice (Programmrichtlinien), ki jih je izdal generalni direktor, določajo 
natančnejša pravila oz. smernice za oblikovanje in pripravo programa ter za programsko 
koordinacijo. V zvezi z oblikovanjem programov (Programmgestaltung) je med drugim 
ponovno določeno, da oddaje ne smejo spodbujati sovraštva, tudi ne na osnovi verske 
pripadnosti.  Upoštevati je treba vse pomembne družbene, politične, socialne, gospodarske, 
kulturne, športne, znanstvene, duhovne, verske in umetniške tokove, oddaje pa morajo 
prispevati k odstranjevanju vseh vrst predsodkov. Smernice določajo posebna pravila 
oblikovanja za določene kategorije programov: v zvezi z zakonsko dolžnostjo upoštevanja 
pomena pravno priznanih cerkev in verskih skupnosti je treba upoštevati in posredovati ne le 
njihove dogodke glede na družbeni pomen, temveč tudi vsebine ver (Glaubensinhalte)  teh 
cerkva in verskih skupnosti (tč. 1.6.4.). Drugih pravil glede oblikovanja tovrstnih  programov 
smernice nimajo. Glede priprave programov (Programmerstellung) pa je med drugim 
navedeno,  da je treba upoštevati dolgoročne načrte programov, kot jih odobri svet ustanove, 
pri čemer se upoštevajo letne programske sheme. Slednje določajo programske kategorije, 
programske deleže in časovne okvirje (Zeiteckwerten). Pri pripravi programov je treba na 
splošno paziti, da se nagovori čim večjo publiko. Če zakon izrecno ne določa drugače (npr. 
za manjšine), nima nobena skupina prebivalstva pravice zahtevati določeno njej prilagojeno 
programsko ponudbo (tč. 2.6).  
 
Vse verske oddaje na televiziji ORF so dostopne in lepo opisane na linku: 
http://religion.orf.at/tv/stories/topstory/. Razvidne so naslednje oddaje: 

- Orientierung (30 minutni magazin) vsako nedeljo ob 12.30 na ORF 2. Vsebina: 
aktualno iz sveta religije. 

- Kreuz und quer, vsak torek ob 22.30 na ORF 2. Oddaja izhaja iz verskega pluralizma 
in išče odgovore v »supermarktu svetovnih nazorov«. Oddaja traja 53 minut. 

- Feierabend se predvaja ob krščanskih praznikih ob približno 19.52 na ORF 2. 
Predstavitev osebe, ki se družbeno angažira na podlagi svojega verskega 
prepričanja. Oddaja traja okoli 10 minut. 

- Religionen der Welt se predvaja vsako soboto ob 16.55 na ORF 2. Predstavljajo se 
nekrščanske vere (budizem, hinduizem, islam, judovstvo in manjše vere). Iz sporeda 
ORF 2 bi izhajalo, da oddaja traja le 5 minut. 

- Was ich glaube je 5 minutna oddaja, ki se predvaja vsako nedeljo ob 18.15 na ORF 
2. Predstavitev različnih tem, ljudi ter različnih ver. 

- Gottesdienste: prenosi nedeljskih katoliških ali evangeličanskih maš na ORF 2, vsaj 
17 x v letu.  Primer za 4.6.2017 (binkoštna nedelja): enourni prenos maše med 9.30 
in 10.30.  

http://religion.orf.at/tv/stories/topstory/
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S spletne strani ORF8 je razvidno, da na ORF obstaja uredništvo za verske oddaje na 
televiziji (ORF-Religionsredaktionen), na katerega smo se obrnili za dodatne informacije, a 
odgovora nismo prejeli.  
   
Iz letnega poročila ORF za leto 20159 (izdano marca 2016)  izhaja, da je na televizijskem 
programu ORF 1 in ORF 2 skupaj v letu 2014 bilo 159 ur verskega programa, kar je 1 % 
časa. V letu 2015 je bilo verskega oddajanja za 138 ur, kar je bilo tudi 1 % časa. Največji 
delež časa je bil namenjen oddajama Orientierung in Kreuz und quer. Poleg rednih oddaj (gl. 
zgoraj) je ORF med drugim neposredno prenašala dele papeževa obiska v Šri lanki in na 
Filipinih ter v Sarajevu. 
 
Tudi na avstrijskem nacionalnem radiu obstajajo številne oddaje na temo religije. Dostopne 
in opisane so na linku: http://religion.orf.at/radio/. Gre za 15 različnih oddaj, ki se večinoma 
oddajajo na programu Ö1 in Ö3.  Nekatere trajajo samo 2 minuti (npr. Enostavno v premislek 
na Ö3 med 21.58 in 22.00 od nedelje do petka ali Jutranja misel na regionalnih radijih vsak 
dan med 5.40 in 5.42) ali 4 minute (Misel za dan na Ö1 med 6.56 in 7. uro). Nekatere so 
daljše (npr. Izpolnjen čas na Ö1 ob nedeljah in praznikih med 7.05  in 8.00 ali Logo na Ö1 ob 
nedeljah med 19.05 in 19.30). Katoliške maše se po radiu prenašajo ob nedeljah in večino 
praznikov od 10h do 11h na Ö2 (t.j. dejansko na regionalnih radijih). Programa Ö1 ali Ö2 pa 
ob pomembnejših praznikih prenašata tudi evangeličanske maše. Oddaja Tao pa je 
namenjena drugim svetovnim  verstvom. Poteka na Ö1 vsako nedeljo med 19.05 in 19.30 
uro. Obstaja tudi posebna oddaja za protestantske teme (Medklic na Ö1, petminutna oddaja 
vsako nedeljo med 6.55 in 7.00). 
Zdi se, da so verske radijske oddaje predvsem na programu Ö1, termini pa so zelo različni: 
od zgodnje jutranjih do popoldanskih in večernih. Nekatere so dnevne, nekatere pa 
tedenske. Med njimi so tudi zelo kratke (vse povzeto po spletni strani ORF, radio).  
 
Iz letnega poročila ORF za leto 2015 je bilo na  podlagi vzorčnega tedna (7. do 13. 
september)  moč razbrati, da je bilo religiji in etiki skupaj namenjenega 3,64 % govorjenega 
časa (Radio Ö1) oz. 0,69 % na programu Ö3 ter 0,04 % na FM4 (kanal za mlade in za 
alternativno kulturo). Na regionalnih radijih je bil ta delež večinoma med 3,53 % (v deželi 
Salzburg) in 6,71 % (v Voralrbergu). Radio Dunaj je imel delež, namenjen religiji in etiki, 
bistveno nižji: v višini 0,22 % časa 
Podatkov o predvajanju verske glasbe v letnem poročilu ni, saj za to ni posebne kategorije. 
Najverjetneje se vodi pod resno glasbo. 
 
Tudi avstrijski nacionalni radio ima posebno uredništvo za verski program, od katerega na 
naše zaprosilo za podrobnejše podatke nismo prejeli nobenega odgovora.  
 
 
2.2 Češka  
 
Po podatkih za leto 2011 je na Češkem okoli 10,5 % katoličanov in 1 % protestantov 
(povzeto po Wikipediji).  
 
Zakon o radijskem in televizijskem oddajanju (Act on Radio and Television Broadcasting), ki 
vsebuje tudi določbe, ki veljajo za nacionalno televizijo in radio, ima tudi nekaj določb o 
vsebini programov (31. člen). Poleg splošnih pravil, ki veljajo za vse medije (npr. o 
objektivnosti in uravnoteženosti informacij), določa še posebna pravila za javno televizijo oz. 
radio, kjer mora programska struktura biti taka, da nudi dobro uravnotežen portfelj (well-
balanced portfolio) vsemu prebivalstvu glede na starost, spol, rasno pripadnost, vero, 

                                                           
8
 Glej: http://religion.orf.at/tv 

9
 ORF Jahresbericht 2015, dostopen na: http://zukunft.orf.at/rte/upload/isabelle/jahresbericht_2015.pdf  

  

http://religion.orf.at/radio/
http://religion.orf.at/tv
http://zukunft.orf.at/rte/upload/isabelle/jahresbericht_2015.pdf
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politično ali drugo prepričanje, etnični, nacionalni ali družbeni izvor, ter glede na pripadnost 
manjšinam (prim. četrti odstavek). Zakon prepoveduje oddaje, ki bi spodbujale sovraštvo na 
podlagi vere ali spodbujale predsodke ali stereotipe proti (med drugim) verskim manjšinam.  
Niti iz omenjenega Zakona o radijskem in televizijskem oddajanju niti iz zakona, ki ureja 
verske skupnosti,10 ne izhaja izrecna pravica verske skupnosti do verskih vsebin na RTV. 
 
Televizija  
 
Češka televizija (ČTV) zaposluje okoli 3000 ljudi. Ima 6 kanalov, od tega dva s celostnim 
formatom (full-formats, to sta ČT1 in ČT2) in štiri tematske kanale (ČT 24 kanal za novice, 
ČT športni kanal, ČTD kanal za otroke in ČT art kanal). Prvi kanal oz. program je namenjen 
predvsem družini, drugi program pa dokumentarnim oddajam, filmom in tujim serijam. ČT art 
kanal pokriva kulturo, glasbo, gledališče in umetniške oz. »art« filme (povzeto po Peer-to-
peer review on PSM Values).  
 
Delovanje češke nacionalne televizije podrobneje ureja Zakon o Češki televiziji11. Med njene 
naloge med drugim sodi zagotavljanje objektivnih, preverjenih in raznolikih informacij, ki 
morajo kot celota biti tako uravnotežene, da zagotavljajo svobodno oblikovanje mnenj. 
Ustvarjanje in distribuiranje televizijskih programov mora zagotavljati uravnoteženo ponudbo 
programov, ki je namenjena vsem skupinam prebivalstva in upošteva njihovo svobodo 
veroizpovedi in prepričanja, njihov kulturni, etnični in nacionalni izvor, nacionalno identiteto, 
družben izvor, starost ter spol, tako da kanali in programi odražajo raznolikost mnenj pa tudi 
politične, verske, filozofske in umetniške trende. Spodbujati morajo vzajemno razumevanje in 
strpnost ter kohezijo pluralistične družbe. Televizija producira in oddaja različne programe: 
novice, aktualne zadeve, dokumentarni program, umetniški program, športni, zabavni in 
vzgojni program ter programe za otroke in mladino. 
 
Češko televizijo vodi in predstavlja generalni direktor. Nadzor javnosti pa po omenjenem 
zakonu zagotavlja 15 članski svet Češke televizije (Czech Television Council). Njegove člane 
imenuje in razrešuje parlament oz. natančneje Poslanska zbornica. Svet zagotavlja 
predstavništvo pomembnih regionalnih, političnih, družbenih in kulturnih interesov. Drugih 
organov na ČTV ni. 
 
Svet Češke televizije med drugim: 

- imenuje in razrešuje generalnega direktorja in določa njegovo plačo, 
- potrjuje proračun ČTV in končno finančno poročilo ČTV, 
- preverja učinkovitost porabe sredstev ČTV in preverja finančno transparentnost 

poslovanja, 
- odobrava statut ČTV in posreduje Poslanski zbornici kodeks ČTV, 
- nadzoruje spoštovanje določil delovanja javne službe, kot ga določa kodeks ČTV. V 

ta namen sprejema mnenja in priporočila o programski ponudbi, 
- določa dolgoročne načrte programskega, tehnološkega in gospodarskega razvoja, 
- imenuje nadzorno komisijo (t.j. svetovalno telo sveta, ki nadzoruje finančno 

upravljanje ČTV) (vse povzeto po Zakonu o Češki televiziji). 
 
Zakon določa, da se niti svet niti njegovi posamezni člani ne smejo vmešavati v produkcijo in  
v oddajanje televizijskih programov. 

 
Člane, kot rečeno, izvoli in razrešuje Poslanska zbornica. Organizacije in združenja, ki 
predstavljajo kulturne, regionalne, družbene, sindikalne, delodajalske, verske, izobraževalne, 
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 Act 3/2002 Coll. of 7 January 2002 on freedom of religious expression and the position of churches 

and religious societies and amendments to some acts, as amended  
11 Dostopen je na: http://www.ceskatelevize.cz/english/act-on-czech-television/. 
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znanstvene, okoljevarstvene in nacionalne interese, podajo svoje predloge za člane v roku 
15 dni po tem, ko predsednik Poslanske zbornice objavi javni poziv. Člani morajo biti 
poslovno sposobni, imeti stalno prebivališče na Češkem in morajo biti nekaznovani. 
Imenovani so za 6 let, pri čemer se vsaki 2 leti zamenja tretjina članstva. Člani so lahko 
ponovno imenovani. Svet za opravljanje svojih nalog odgovarja Poslanski zbornici. Seje so 
javne. Člani za svojo funkcijo dobijo plačilo, kot ga določi Poslanska zbornica. 
 
Zakon ne določa izrecno, da mora v svetu biti obvezno tudi predstavnik verskih skupnosti in 
tudi ne določa, katerih. S spletne strani trenutnega sveta ČTV pa je razvidno, da je med 15 
člani tudi duhovnik rimskokatoliške cerkve, ki je tudi pedagog, psihiater in pisatelj12. 
 
Zakon določa še, katere funkcije so nezdružljive s članstvom v svetu ČTV (predsednik 
republike, poslanec, senator, član vlade, sodniki, državni tožilci itd). Član sveta ne sme imeti 
funkcije v politični stranki, v političnem gibanju ali v civilnem združenju ali gibanju (civic 
association). Prav tako član pri opravljanju svoje funkcije člana sveta ČTV ne sme delovati v 
imenu take stranke, gibanja ali društva. Nadalje po zakonu ne sme promovirati njihovih 
interesov ali kakšnih drugih skupinskih interesov. Član ne sme biti poslovno povezan z 
množičnimi mediji in ne sme biti zaposlen ali funkcionar TV. Zakon določa, da Poslanska 
zbornica lahko razreši člana sveta, če deluje tako, da obstaja dvom o njegovi neodvisnosti in 
nepristranosti. 
 
Zakon o ČTV nima nobenih zakonskih določb o verskih vsebinah, razen že opisanih načel o 
diverziteti oz. raznolikosti. Pač pa je na predlog sveta ČTV Poslanska zbornica leta 2003 
odobrila Kodeks ČTV o načelih zagotavljanja javne službe televizijskega oddajanja, ki 
vsebuje tudi člen o verskih in etičnih zadevah (gl. člen 7). Določeno je, da mora shema 
(schedule) ČTV glede verskih vsebin temeljiti na načelu odprtosti in tolerance med različnimi 
religijami, cerkvami, verskimi skupnosti, verniki in ateisti. ČTV se mora zlasti izogibati 
oddajanju programov, ki bi lahko spodbujali nestrpnost med ljudmi ali različnimi verskimi 
pripadnostmi ali nestrpnost med verniki in ljudmi brez verske pripadnosti. Čas oddajanja, 
namenjen posamezni religiji, se določi v skladu z družbeno razslojenostjo in odnosom družbe 
do duhovnih vsebin. Struktura lahko deloma temelji na zadnjem popisu prebivalstva, vendar 
tudi na strokovni analizi gibanja novih duhovnih trendov po Evropi. Glede na pomen 
evropske kulturne in zgodovinske tradicije ČTV z različnimi žanri in programi namenja 
pozornost bibličnim temam in njihovemu pomenu za kulturni razvoj in moralo, a hkrati 
predstavlja različne možnosti njihove zgodovinske in sodobne interpretacije (krščanske 
cerkve, židovstvo). Programi ČTV zagotavljajo tudi vpogled v intelektualne in kulturne temelje 
drugih svetovnih religij, da se širi njihovo poznavanje in spodbuja razumevanje in toleranco 
med različnimi verami in kulturami (povzeto po Kodeksu ČTV).  
 
Generalni direktor ČTV mora spoštovati zakonske zahteve o javni službi na področju 
televizijskega oddajanja in zagotoviti, da programi spoštujejo načela Kodeksa ČTV. Svet 
lahko direktorja tudi razreši, če mu je v preteklih 12 mesecih izdal pisno opozorilo, v katerem 
so bile navedene pomanjkljivosti. V zvezi s tem lahko svet izda mnenja ali priporočila. 
 
Na ČTV imajo oddaje z versko vsebino (Náboženské pořady), ki so razvidne in dostopne na: 
http://www.ceskatelevize.cz/porady/tema/nabozenske/. Kot bi se dalo razumeti s pomočjo 
google prevajalnika, gre za različne oddaje, ki se večinoma predvajajo ob nedeljah na ČT2. 
Primer za (binkoštno) nedeljo 4. 6. 2017 kaže, da je bilo ob 10.30 namenjenih 70 minut 
prenosu katoliške maše. Kasneje (ob 13.15) sledi petminutna oddaja Praznična beseda 
(Sváteční slovo) z metodistično duhovnico. Ob 13.20 je bil na sporedu polurni Krščanski 
magazin, ki ni namenjen samo verujočim in ne le katoliški veri. Sledi 25 minutni »talk shaw« 
Šivankino uho (ob 13.50, Uchem jehly), kjer sta se tokrat srečala evangeličanska pastorka in 
jogi. V sklopu magazina Pota vere (Cesty viry, ob 14.15) je bila to nedeljo na sporedu oddaja 
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 Glej: http://www.ceskatelevize.cz/lide/jaroslav-max-kasparu/  
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DNA kaplana, kjer so se pogovarjali o motivih moških in žensk, ki se odločijo, da postanejo 
duhovnik v vojski (povzeto po programu ČTV za 4. 6. 2017).  
En teden prej (28. 5.), ko ni bil cerkveni praznik, je bilo verskih oddaj precej manj: Šivankino 
uho ob 13h in Pota vere ob 13.30 (skupaj slaba ura programa), vse na ČT2 (povzeto po 
programu ČTV za 28. 5. 2017).  
Nekatere oddaje verske ali kulturne narave so tudi na programu ČT art (npr. dokumentarec o 
sv. Vojtehu in času, v katerem je živel). 
 
Po nekaterih podatkih je bilo v letu 2008 na obeh programih ČTV verskim vsebinam 
namenjeni 0,9 % celotnega časa oddajanja (povzeto po: Czech Television in 2009). Novejših 
javno dostopnih podatkov nismo našli, od Češke televizije pa tudi nismo prejeli nobenega 
odgovora.  
 
 
Radio 
 
Češki radio ima 4 nacionalne postaje:  

- Radiožurnal ( novice, informacije in pop glasba) 
- Dvojka (pogovorni in družinski program) 
- Vltava (namenjen kulturi, umetnosti in klasični glasbi) in  
- Plus (govorjena beseda) ter  

13 regionalnih postaj. 
 
Češki radio ureja poseben zakon (Zakon o Češkem radiu13), ki je močno podoben zgoraj 
opisanemu  Zakonu o Češki televiziji. Določa enaka načela: oblikovanje in oddajanje radijske 
sheme ter zagotavljanje uravnotežene ponudbe programov za vse skupine prebivalstva, 
upoštevajoč svobodo veroizpovedi in prepričanja, kulturni, etnični ali nacionalni izvor, 
nacionalno identiteto, socialni izvor, starost in spol - tako da radijska shema in programi 
odražajo raznolikost mnenj in politično, versko, filozofsko in umetniško usmeritev oz. trende, 
s ciljem, da se okrepi medsebojno razumevanje in toleranca ter pospešuje kohezija v 
pluralistični družbi (prim. drugi odstavek 2. člena zakona). 
 
Tudi vpliv in nadzor javnosti nad delovanjem radia se izraža preko posebnega sveta: sveta 
Češkega radia (v nad.: ČR). Ta ima 9 članov, ki predstavljajo pomembna regionalna, 
politična, družbena in kulturna mnenja oz. tokove. Glede predlaganja članov, izvolitve, 
nezdružljivosti funkcije in trajanja mandata velja enako kot za člane sveta ČTV. Tudi njegove 
funkcije so enake, s tem da se nanašajo na radio: svet med drugim odobrava dolgoročne 
programske plane in nadzoruje načela izvajanja javne službe, kot izhajajo iz zakona in iz 
kodeksa češkega radia. Odloča o pritožbah čez direktorja glede izvajanja navedenih načel in 
ga lahko tudi  razreši, če jih ne spoštuje. Tudi radio ima nadzorno komisijo, ki nadzoruje 
ekonomske rezultate in poslovanje radia.  
 
Iz trenutne 9 članske sestave sveta se da razbrati, da je eden izmed članov tudi duhovnik 
češke husitske cerkve14. Zakon, podobno kot velja za ČTV, ne določa točno, iz katerih 
interesnih skupin mora biti določeno število članov sveta, kot je to pri nas. 
 
Tudi zakon o radiu ne omenja izrecno verskih vsebin, saj govori na splošno o raznolikosti (gl. 
zgoraj). Pač pa ima kodeks radia napotila glede verskih vsebin na radiu (religious items): v 
zvezi z verskimi vsebinami shema ČR temelji na načelu odprtosti in tolerance med različnimi 
religijami registriranih cerkva in verskih skupnosti ter med verniki in ateisti. ČR ne sme 
oddajati nobenih programov, ki bi razpihovali netoleranco med ljudmi različnih verskih 
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 Glej: http://www.rozhlas.cz/rada/rada/_zprava/912117. Pripadnikov te vere je na Češkem 0,4 % (vir: 

Wikipedia). 
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prepričanj ali med vernimi in nevernimi ljudmi. Programski prostor, namenjen religiji,  temelji 
na družbeni razslojenosti in na odnosu družbe do duhovnih vsebin. V pomoč so zadnji 
podatki popisa prebivalstva. Glede na pomen evropske kulturne in zgodovinske tradicije bo 
ČR z različnimi žanri in programi namenil pozornost bibličnim temam in njihovemu pomenu 
za kulturni razvoj in moralo, a bo hkrati predstavil različne možnosti njihove zgodovinske in 
sodobne interpretacije. Radio bo zagotavljal tudi vpogled v intelektualne in kulturne temelje 
drugih svetovnih religij, da se širi njihovo poznavanje in spodbuja razumevanje in toleranco 
med različnimi verami in kulturami (povzeto po členu 17 Kodeksa ČR).  
 
Češki radio ima verske vsebine, ki so dostopne na: http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/  
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/onas. S te spletne strani je razvidno, da gre za novice, 
komentarje, poročanje, debate in portrete  zanimivih osebnosti – vse upoštevajoč duhovno 
vsebino življenja. 
Po podatkih, ki smo jih prejeli od Češkega radia, verske oddaje pripravlja team poklicnih 
urednikov v sodelovanju z uveljavljenimi strokovnjaki za religijo in duhovniki različnih cerkva, 
ki so priznane s strani države. Verski in duhovni program večinoma dela ustvarjalni team za 
tekoče zadeve (Creative Team - Current Affairs) ali team za vero in duhovnost.  
Vsako nedeljo je na postaji Vltava (namenjena kulturi, umetnosti in klasični glasbi) poseben 
verski oz. duhovni blok oddaj. Nedeljski program je tudi na Čro Plus programu (namenjen 
predvsem govorjeni besedi). Na programu Čro wave (namenjen mladim) pa je tedenski 
program.  
 
V nadaljevanju opisujemo nedeljski program na postaji Vltava: 

- ob 7.00 je na sporedu oddaja Leto liturgije. Gre za serijo, ki predstavlja različne 
krščanske religije in tradicije skozi glasbo, 

- ob 7.35 je na sporedu Jutranja beseda – oddaja o bibličnih besedilih v krščanski 
liturgiji. Intervjuji  s strokovnjaki za biblijo, pridigarji, duhovniki in strokovnjaki za 
religijo. 

- Ob 8.00 Duhovna glasba: serija oddaj o češki in svetovni krščanski glasbi, a tudi 
judovski. Serije praviloma pripravijo umetniki, muzikologi, glasbeni dirigenti in drugi. 

- Ob 9.00 je na sporedu neposreden prenos maše. Religije so določene po ključu, 
dogovorjenem s Katoliško cerkvijo in Ekumenskim cerkvenim svetom.  Iz prejetega 
letnega razporeda je razvidno, da je največ prenosov katoliških maš, a zastopane so 
tudi različne druge religije (npr. Češka husitska cerkev, evangeličanske in 
metodistične cerkve). 

 
Oddaje, ki jih pripravlja ustvarjalni team za tekoče zadeve za Čro Plus in Čro wave, pa so: 

- Med nebesi in zemljo: ob nedeljah ob 9h na regionalnih postajah. Gre za magazin o 
veri in duhovnosti v obliki poročil, intervjujev, informacij o dogodkih. 

- Vertikala: ob nedeljah ob 10.10 na Čro Plus. Diskusija z gosti različnih poklicev, ki jih 
povezuje duhovni pogled na življenje. 

- Prekleto! je na sporedu na programu, namenjenim mladim (ČRo wave) ob  nedeljah 
ob 18h. Nekonvencionalen pogled na duhovne zadeve v kontekstu sekularnih 
dogodkov. 

- Pogovori je na sporedu ob nedeljah na Čro Plus, ob 10.05 (vse povzeto po dopisu 
Češkega radia). 

 
 
2.3 Danska 
 
Na Danskem se je za protestante opredelilo 79 % vprašanih, sledijo jim katoliki. Na Danskem 
prebiva tudi 2 % muslimanov (Danska, spletna stran). 
 
Nacionalna javna radiotelevizija (Danish Broadcasting Corporation - DR) je bila ustanovljena 
leta 1925. Združuje šest nacionalnih televizijskih kanalov in osem radijskih kanalov. Financira 

http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/portal/
http://www.rozhlas.cz/nabozenstvi/onas
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se predvsem iz pristojbin, ki jih plačujejo lastniki televizijskih sprejemnikov, računalnikov ali 
drugih medijev, prek katerih se lahko dostopa do interneta (Public Broadcasting, spletna 
stran).  
 
Poleg radijskih in TV kanalov sestavljajo DR tudi internetne in mobilne platforme: www.dr.dk 
in več aplikacij ter orkestri in zbori: Danski simfonični orkester (Danish National Symphony 
Orchestra), Danski Big Band (DR Big Band), Danski nacionalni vokalni ansambel (Danish 
National Vocal Ensemble), Danski nacionalni koncertni zbor (Danish National Concert Choir), 
Danski nacionalni dekliški/ženski zbor (Danish National Girls Choir), Danski nacionalni 
otroški zbor (Danish National Children's Choir) in Danski nacionalni mladinski zbor (Danish 
National Sprouts Choir) (DR, spletna stran). 
 
Pravna podlaga za delovanje DR je Zakon št. 1052 o radioteleviziji (The Danish Radio and 
Television Broadcasting Act, v nadaljevanju zakon)15 iz leta 2002 (s spremembami). Zakon 
določa, da niti radijskih niti tv programov, ki so del skupnih javnih storitev, ne smejo 
sponzorirati organizacije delodajalcev, sindikatov, političnih strank in verskih gibanj (83. 
člen). Zakon tudi prepoveduje oglaševanje za navedene subjekte in za izvoljene funkcionarje 
oziroma politične kandidate (76. člen). 
 
Televizija, radio, internet in podobni mediji zagotavljajo programe v skladu z načeli iz 10. 
člena zakona, ki določa, da  mora javna RTV in internet zagotavljati širok spekter programov 
in drugih storitev, ki vključujejo novice in splošne informacije, področje izobraževanja, 
umetnosti in zabave. Programi morajo biti kakovostni, vsestranski in različni. Svoboda 
informiranja in izražanja je primarno načelo programskega načrtovanja. Informiranje mora 
težiti k objektivnosti in nepristranosti. Javnosti mora biti zagotovljen dostop do pomembnih 
družbenih informacij in razprav. Poseben poudarek mora biti na danskem jeziku in kulturi. 
Programi morajo pokrivati vse vrste umetniške in kulturne produkcije in zagotavljati 
programe, ki odražajo kulturno raznolikost (10. člen zakona).  
 
 
RADIO (Danmarks Radio) 
 
Radio je neodvisna inštitucija (15. člen zakona). Obveznosti se določijo v pogodbi med 
ministrom za kulturo in radiem. Radio o tem pripravi poročilo (12. člen zakona).   
 
Najvišji upravni organ radia je svet (Board). Sestavlja ga 11 članov, ki jih imenuje minister za 
kulturo. Tri člane (vključno s predsednikom) predlaga minister za kulturo, šest članov 
predlaga parlament (Folketing). Dva člana in dva namestnika predlagajo zaposleni. Minister 
za kulturo imenuje podpredsednika izmed članov, ki jih predlaga Folketing. Člani sveta 
predstavljajo strokovno znanje na področju medijev, kulture, upravljanja in poslovnih zadev. 
Poslanci, lokalni funkcionarji, evropski poslanci ali kandidati za navedene funkcije ne morejo 
biti člani sveta. Mandat traja štiri leta. V primeru odstopa člana je novi član imenovan za 
preostanek mandata (16. člen zakona).  
 
Svet je kot najvišji izvršilni organ odgovoren za spoštovanje zakonskih obveznosti in za 
programske usmeritve. Svet imenuje generalnega direktorja16 radia in ostale člane uprave 
(other members of DR’s general management). Po posvetovanju z generalnim direktorjem, 
svet imenuje tudi urednika poslušalcev in gledalcev, (listeners’ and viewers’ editor), ki poroča 
svetu o svojih dejavnostih (več: 17. člen zakona).  
 

                                                           
15

 Gl. 
http://english.slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/medier/radio_og_tv/Engelsk_side/Promulgation_of_the_
Radio_and_Television_Broadcasting_Act_2010.pdf, 
16

 Direktor skrbi za "tekoče programsko, administrativno in finančno vodenje radia" (Eror, 2009 in 18. člen 
zakona).  

http://english.slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/medier/radio_og_tv/Engelsk_side/Promulgation_of_the_Radio_and_Television_Broadcasting_Act_2010.pdf
http://english.slks.dk/fileadmin/user_upload/dokumenter/medier/radio_og_tv/Engelsk_side/Promulgation_of_the_Radio_and_Television_Broadcasting_Act_2010.pdf
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TV (TV 2/DANMARK) 
 
Dovoljenje za izvajanje javne službe TV2/Danmark A/S izda (in odvzame) minister za kulturo 
(gl. 38.e. člen zakona). V zvezi s tem lahko minister poda podrobnejše pogoje glede 
programske dejavnosti javne službe ipd., vključno z obsegom, znotraj katerega se lahko 
storitev v celoti ali delno financira iz naslova plačevanja naročnin (38.a. člen zakona), pravila 
o spodbujanju programov evropskega porekla (38.b. člen) 
 
 
Svet RTV (The Radio and Television Board) 
 
Minister za kulturo ustanovi Svet RTV (The Radio and Television Board). Sestavlja ga osem 
članov, ki jih imenuje minister. Minister predlaga sedem članov, vključno s predsednikom in 
namestnikom predsednika. Forum društev danskih poslušalcev in gledalcev17 pa predlaga 
enega člana. Člani, ki jih je predlagal minister, predstavljajo stroko s področja prava, financ, 
medijev, kulture ipd. Mandat traja štiri leta. Po pridobitvi mnenja sveta, lahko minister izda 
poslovnik, v katerem se (lahko) določi ustanovitev pododborov sveta (39. člen zakona). 
 
Svet RTV opravlja številne naloge v zvezi z radiem in televizijo. Te določa zakon v členih od  
41. do 44 a. Svet RTV poda mnenje o izpolnjevanju pogodb radia in TV glede izvajanja javne 
službe. Izda tudi mnenja o drugih zadevah, če je to določeno v pogodbah, radijskih in 
televizijskih podjemov javnih storitev, licenc, itd. Svet tudi svetuje ministru za kulturo o 
zadevah v zvezi z RTV. Minister za kulturo lahko na svet prenese tudi druge naloge v zvezi z 
RTV. Svet tudi sodeluje z nadzornimi organi v drugih državah članicah EU, podrobna pravila 
o tem določi minister za kulturo (40. člen zakona). 
 
V povezavi z izvajanjem javne službe TV 2 ima svet naslednje pristojnost:  

- nadzira programsko dejavnost izvajanja javne službe, 
- zaznava kršitve zakona, 
- ministru za kulturo predloži mnenje glede preklica dovoljenj (44.a člen zakona). 

 
 
Regionalne TV 
 
Tudi regionalne postaje upoštevajo načela za programe, kot jih določa 10. člena zakona. 
Vsaka od osmih regionalnih TV2 postaj ima predstavniški svet (Board of Representatives), 
katerega sestava odraža široko raznolikost aspektov regionalne kulture in skupnosti. Minister 
za kulturo lahko v posebnih primerih odobri ustanovitev nove regionalne TV2 postaje (34. 
člen zakona).  
 
Regionalne postaje TV2 vodi in upravlja svet (Board) regionalnih postaj, ki ima 5 do 7 članov. 
Stalno osebje regionalne postaje TV2 izvoli enega člana in njegovega nadomestnega člana, 
ostale pa izvoli predstavniški svet. Poslanci, lokalni/regionalni funkcionarji, evropski poslanci 
ali kandidati za navedene funkcije ne morejo biti imenovani za člane sveta. Mandat sveta je 
štiri leta. V primeru odstopa člana sveta je novi član imenovan za preostanek mandata (36. 
člen zakona). 
 
Svet je odgovoren za program v celoti in za izpolnjevanje vseh zakonskih določb pri delu 
postaje. Svet sestavi splošne smernice za aktivnosti regionalne postaje in imenuje direktorja 
regionalne postaje (več: 36. člen zakona in Eror, 2009). 
 
 

                                                           
17

 Več o tem gl.: https://www.eavi.eu/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Denmark.pdf, junij 2017. 

https://www.eavi.eu/wordpress/wp-content/uploads/2010/06/Denmark.pdf
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TV PROGRAMI DR  
 
DR1 (24 ur): glavni kanal z osrednjimi večernimi novicami, športom in vremensko napovedjo. 
Oddaja tudi dramska dela, TV serije, filme in dokumentarce. 
 
DR2 (24 ur): oddaja vmesne novice, dokumentarne oddaje, razprave, komedije in filme. 
 
DR3 (24 ur): vsebuje inovativne programe za ciljno publiko gledalcev, starih od 15 do 39 let. 
 
DR K (24 ur): tu predvajajo filme z vsega sveta, tudi zgodovinske in/ali dokumentarne filme s 
področja kulture, tudi opere, gledališke predstave in muzikale. 
 
DR Ramasjang (do 8. ure):  program za otroke od 3-6 let. 
 
DR Ultra (do 9. ure): program za otroke od 7 do 12 let (DR broadcaster, spletna stran). 
 
 
Iz spletnih strani je mogoče razbrati nekaj oddaj povezanih z versko vsebino oziroma 
prenos maš, na primer na DR K:  
- 31. maja ob 21.40 je bila na sporedu oddaja za naslovom Nuna in odvisniki od drog - 
Nonnen og Narkomanerne, trajala je 38 minut.18 
- ob nedeljah poteka prenos bogoslužja (maše, obreda). Na primer 4. junija je ob 13.40 
potekal prenos iz cerkve oziroma katedrale v Haderslevu (Festgudstjeneste fra Haderslev 
Domkirke). Prenos je skupaj trajal uro in 47 minut. Večinoma pa se začne prenos ob 14. uri 
in traja manj kot uro.19 Teden prej – 28. maja so ob 14. uri prenašali bogoslužje iz cerkve 
Mariager (Gudstjeneste fra Mariager kirke) v trajanju 43 minut.20 
 
 
DR Radio 
 
DR P1: radijska postaja, ki spodbuja razmišljanje, pripravljajo poročila, razprave, tudi o javnih 
zadevah, družbi in skupnosti, ter poglobljene novice. 
 
DR P2: radio za glasbo in kulturo: predvaja klasično glasbo, opere, jazz, radijske igre, in 
druge umetniške prireditve in dogodke. 
 
DR P3: "hit radio," s priljubljenimi razvedrilnimi oddajami in kratkimi tri minutnimi novicami 
vsako uro, pokriva pa tudi večje športne dogodke. 
 
DR P4: je najbolj priljubljena (sodobna) radijska postaja, oddaja v 10 regionalnih različicah, 
predvajajo popularno, nacionalno in lokalno glasbo ter novice. P4 zagotavlja tudi  prometne 
in potovalne informacije. 
 
DR P5: osredotoča se na starejšo glasbo iz 1950 in 1960 let ob primesi nekaj novejše 
glasbe. 
 
DR P6 Beat – predvajajo "underground" glasbo in popularno glasbeno sceno. 
 
DR P7 Mix – predvajajo predvsem popularno glasbo. 
 
DR P8 Jazz - Jazz. 

                                                           
18

 Gl. https://www.dr.dk/tv/se/nonnen-og-narkomanen/-/nonnen-og-narkomanen.  
19

 Izjema so kakšni praznični dnevi, na primer na velikonočno nedeljo je bil prenos ob 10. dopoldan. 
20

 Gl. Dr tv, spletna stran: https://www.dr.dk/tv/se/gudstjeneste-i-dr-kirken/tv-gudstjenester/festgudstjeneste-fra-
haderslev-domkirke.  

https://www.dr.dk/tv/se/nonnen-og-narkomanen/-/nonnen-og-narkomanen
https://www.dr.dk/tv/se/gudstjeneste-i-dr-kirken/tv-gudstjenester/festgudstjeneste-fra-haderslev-domkirke
https://www.dr.dk/tv/se/gudstjeneste-i-dr-kirken/tv-gudstjenester/festgudstjeneste-fra-haderslev-domkirke
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Omenimo še postajo DR Langbølge, ki se uporablja v bližini morja in zagotavlja novice in 
vremenske oddaje 4-krat na dan ob 05:45, 08:45, 11:45 in 17:45 po lokalnem času (DR 
broadcaster, spletna stran). 
 
Iz odgovora danskega predstavnika za medije DR izhaja, da imajo več verskih programov 
tako na TV kot na radiu že od začetka, torej od leta 1925. 
 
Na radiu zasledimo prenos bogoslužij, na primer na božični večer 24. 12. 2016 ob 16.25 so 
prenašali bogoslužje iz cerkve v Holmenu21 v trajanju uro in pet minut. Maše prenašajo tudi 
ob nedeljah dopoldan, na primer 11. junija od 9:54 do 11:05 na DR P1. Prenosi včasih 
potekajo tudi med tednom oziroma za praznike, 4. in 5. junija iz katedrale v Maribu (Binkošti) 
itn.22 
 
Leta 2008 je bil Mikael Rothsteinin profesor verske zgodovine na Univerzi v Kopenhagnu  
zelo kritičen do DR zaradi poudarjanja krščanskih vrednot. Profesor je navedel, da bi se ob 
tem muslimani lahko počutili izključene (DR broadcaster, spletna stran). 
 
 
2.4 Francija 
 
V Franciji je največ kristjanov (chrétien 56 %), druga največja vera je islam (6 %), sledijo 
pripadniki židovske vere (1 %) (Wikipedia).  
 
Nacionalna televizija in radio delujeta v dveh samostojnih družbah, podobno kot na Češkem. 
 
Francosko nacionalno televizijo predstavlja družba France Televisions, ki združuje različne 
kanale: France 2 (splošni TV program), France 3 (mreža regionalnih postaj), France 4 
(program, namenjen zabavnim vsebinam za mlade), France 5 (predvaja predvsem oddaje o 
aktualnih družbenih temah: zdravstvo, vzgoja, politika), France Ȏ (program namenjen 
prekomorskih teritorijem in njihovim kulturam) ter Réseau Outre-Mer 1re (podoben zadnjemu 
programu) (povzeto po: Public Service Broadcasting: A Comparative Legal Survey). 
 
Družbo vodi generalni direktor, ki ga za 5 letni mandat imenuje Višji avdiovizualni svet (Le 
Conseil Supérieur de l'Audiovisuel (CSA)). Generalni direktor je eden izmed trinajstih članov 
izvršilnega odbora družbe (Le comité exécutif). V njem so še direktorji za posamezna 
področja (npr. za strategijo in za programe) in direktorji posameznih zgoraj naštetih kanalov. 
Družba ima še 15 članski upravni odbor, ki ima 5 letni mandat. Dva člana imenuje parlament, 
5 je predstavnikov države (t.j. vlade), 5 je neodvisnih predstavnikov, ki jih imenuje Višji 
avdiovizualni svet, 2 pa sta predstavnika zaposlenih (povzeto po spletni strani France TV).  
 
Francoska nacionalna televizija nima programskega sveta s pristojnostmi, kot jih ima 
programski svet slovenske RTV. Pač pa je treba omeniti posebno posvetovalno telo, ki 
deluje od leta 2009, in je v njegovi pristojnosti, da daje pripombe in predloge za izboljšavo 
televizijskega programa. Gre za Posvetovalni svet za programe (le Conseil consultatif des 
programmes), ki ima 24 članov. To so izključno gledalci, izbrani za mandat enega leta. 
Sestava naj bi odražala njihovo raznolikost, člani pa so predstavljeni le z osebnim imenom, 
starostjo, poklicem in regijo (npr. Christophe, električar, 35 let, iz Poitou-Charentes) in ne gre 
za predstavnike interesnih skupin ali organizacij. Svoje debate in priporočila svet poda v 
letnem poročilu, naslovljenem na direktorja in zaposlene na nacionalni televiziji. Priporočila 
se npr. nanašajo na ponudbo filmov na televiziji ali na položaj žensk (povzeto po spletni stani 

                                                           
21

 Gl. DR dk Radio, spletna stran: http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/gudstjeneste-2016-12-24#!/.  
22

 Več gl. http://www.dr.dk/p1/hoejmesse/gudstjeneste-2016-12-24.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Outre-Mer_1re
http://www.dr.dk/radio/ondemand/p1/gudstjeneste-2016-12-24#!/
http://www.dr.dk/p1/hoejmesse/gudstjeneste-2016-12-24
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CCP). Letno poročilo obravnavajo tudi odbori Nacionalne skupščine in Senata, pristojni za 
kulturo in za finance. 
 
Zakon o svobodi komuniciranja23 določa, da morajo programi javne RTV kot javne službe 
zagotavljati sklope programov in storitev, za katere so značilni: raznolikost, pluralizem, 
kakovost in inovativnost ter morajo spoštovati človekove pravice in demokratična načela, 
določena v francoski ustavi. Široka in raznolika ponudba programov mora biti na področjih 
informiranosti, kulture, znanja, zabave in športa. Programi morajo prispevati k demokratični 
razpravi znotraj francoske družbe, prispevati morajo tudi k socialnem vključevanju vseh 
državljanov in poudarjati kulturno raznolikost. Raznolikost francoske družbe se odraža v 
programih (43-11. člen). Podobna načela ima tudi člen, ki se nanaša izrecno na Francosko 
televizijo (France Télévisions): televizijske oddaje morajo imeti nacionalni, regionalni in 
lokalni značaj. Televizija skrbi, da njen progam in kupljene oddaje zagotavljajo raznolikost 
ustvarjanja in produkcije. Program nacionalne televizije mora odražati raznolikost francoske 
družbe, sprejeti mora ukrepe, da bo ta raznolikost v programih bolj prisotna (44. člen). 
 
Zanimivo je, da so tudi verske oddaje na nacionalni televiziji v Franciji urejene z že 
omenjenim Zakonom o svobodi komuniciranja.  Že zakonodajalec je namreč določil, da mora 
francoska nacionalna televizija (France Télévisions) ob nedeljah zjutraj predvajati oddaje z 
versko vsebino, ki so posvečene glavnim religijam v Franciji. Ustvarjanje oddaj je 
odgovornost predstavnikov teh ver. Oddaje imajo obliko prenosa verskega obreda ali razlage 
oz. komentarja vere (commentaires religieux). Zakon še določa, da stroške nosi nacionalna 
televizija, a do višine, kot je  letno določena (56. člen). 
 
Podrobnejša pravila vsebuje dekret o standardih za France Télévisions (Décret n° 2009-796 
du 23 juin 2009 fixant le cahier des charges de la société nationale de programme France 
Télévisions), ki v 17. členu glede verskih oddaj določa, da se predvajajo na kanalu France 2 
in s poudarkom na pomembnih dogodkih. Oddaje se ustvarjajo v sodelovanju s predstavniki 
verskih skupnosti, ki jih po predhodnem mnenju pristojnega ministra (t.j. notranjega ministra) 
določijo organi teh verskih skupnosti. Če ne gre za neposredne prenose, si oddajo 
predstavniki nacionalne TV ogledajo in potrdijo njeno oddajanje. Zgornjo višino stroškov za 
verske oddaje določi upravni odbor nacionalne televizije. Med različne verske skupnosti se 
sredstva podelijo upoštevajoč predvsem reprezentativnost skupnosti. Pogoji za produkcijo in 
financiranje oddaj se podrobneje določijo s sporazumom med nacionalno televizijo in 
posamezno versko skupnostjo (povzeto po dekretu).  
 
Na francoski televiziji obstaja Oddelek za verske oddaje (Unité des émissions religieuses), ki 
ima svojega vodjo. Vse v nadaljevanju opisane oddaje dejansko vsebinsko nastajajo zunaj 
nacionalne TV hiše, kjer pa si jih predhodno ogledajo in skrbijo za nemoteno produkcijo - bolj 
za njen finančni del. Izjemno redko se zgodi, da posežejo v vsebino oddaje. Po nekaterih 
podatkih je za vse verske oddaje na nacionalni televiziji na voljo okoli 10 milijonov EUR letno 
(povzeto po članku Émissions religieuses: Le défi de l’après-Charlie in Laure Baudouin, 
Directrice de l’Unité des émisisons religieuses de France Télévisions).  
 
Po privatizaciji France 1 so verske oddaje samo na programu France 2. Z njegovih spletnih 
strani je razvidno, da so na sporedu ob nedeljah med 8.30 in 12.00 v sklopu magazina Pota 
vere (Les chemins de la foi). V program sodi 7 oddaj: 

- Sagesses Bouddhistes (Budistična modrost, vsako nedeljo med 8.30 in 8.45), 
- Islam (vsako nedeljo med 8.45 in 9.15), 
- La Source de Vie (Vir življenja, oddaja je na sporedu vsako nedeljo med 9.15 in 9.30 

ali dvakrat mesečno med 9.15 in 10. uro. Oddajo vodi rabin, ki je avtor, producent in 
režiser, in je namenjena  pripadnikom židovske vere), 

                                                           
23

 Loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication (t.i. Loi Léotard): 
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000006068930
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- Ortodoxie (oddaja, namenjena pravoslavnim vernikom, je na sporedu enkrat 
mesečno med 9.30 in 10. uro), 

- Chrétiens Orientaux (med 9.30 in 10. uro enkrat mesečno). Oddaja je predstavlja 
Katoliške cerkve vzhodnega obreda in je namenjena njihovim vernikom, 

- Présence Protestante (vsako nedeljo med 10.00 in 10.30). Oddaja protestantska 
navzočnost je na programu že od leta 1955, nekdaj so jo vodili pastorji.  

- Le Jour du Seigneur (oddaja Gospodov dan je na sporedu vsako nedeljo med 10.30 
in 12. uro in je namenjena katolikom. Gre za eno najstarejših oddaj na francoski 
televiziji, saj je na sporedu že od leta 1949. Produkcija v celoti poteka izven 
nacionalne TV in je od začetka v rokah katoliškega združenja Francoski odbor za 
RTV (Comité français de radio-télévision (CFRT)). Producirajo tudi prenose maš. 
Gospodov dan nastaja v koprodukciji s France Télévisions, ki s tehniko in osebjem 
prispeva k okoli 50 % njenih stroškov. Poleg prenosa maše oddaja predstavlja 
pomembne osebnosti (npr. Don Bosco, mati Tereza) in cerkvene dogodke (npr. izbor 
papeža). Voditelj - novinar vsak teden pred in po prenosu maše predstavi osebo iz 
verskega ali laičnega sveta, ki govori o svojih izkušnjah, prepričanju ali verskemu 
angažiranju (povzeto po spletni strani France TV in CFRT).  

 
Francoski nacionalni radio (Radio France) ima po zakonu vzgojno, kulturno in socialno 
poslanstvo ter boj proti diskriminaciji s programom, ki mora odražati raznolikost francoske 
družbe. Podrobneje so pravila razdelana v dekretu o standardih za Radio France (Décret 
portant approbation du cahier des missions et des charges de Radio France), ki med 
njegovimi nalogami tudi omenja socialno kohezijo in boj proti diskriminaciji. Radio mora 
spoštovati raznolikost družbenega izvora in kultur. Skrbeti mora, da programi odražajo 
čimbolj realistično sliko francoske družbe v vsej njeni raznolikosti in zagotoviti obravnavo 
različnih sestavnih delov prebivalstva (povzeto po spletni strani Radio France).  
Standardi vsebujejo tudi napotila glede verskih oddaj, ki so praktično enaka televizijskim: 
nacionalni radio mora ob nedeljah zjutraj oddajati verske oddaje, ki jih pripravijo predstavniki 
cerkva, in imajo obliko verskih obredov ali verskih komentarjev (člen 18).  
 
V praksi so verske oddaje na programu radijskega kanala France Culture. Primer nedelje 28. 
maja 2017 predvideva sledeče oddaje: 

- Vprašanja islama ob 7.06 in s trajanjem 56 minut. Oddaja je namenjena muslimanski 
veri in kulturi, 

- Ortodoxie ob 8.07 (trajanje 23 minut, vsako drugo nedeljo), posvečeno pravoslavni 
veri in glasbi. Oddaja se tedensko izmenjuje z oddajo, posvečeno Katoliškim cerkvam 
vzhodnega obreda (Chrétiens d'Orient). 

- Protestantska oddaja (Service protestant) traja pol ure in se vsako nedeljo začne ob 
8.30.  

- Talmudique – tedenska oddaja o židovski veri traja 32 minut in se začne ob 9.10 uri. 
- Različni aspekti sodobne misli (Divers aspects de la pensée contemporaine) je 

vsakotedenska oddaja, ki je na sporedu ob 9.42. Traja 17 minut in je v alternaciji 
namenjena prostozidarstvu, svobodomiselnosti (Libre pensée) in racionalizmu. 

- Maša – prenos katoliške maše traja 55 minut, pričetek ob 10.05. Ob nedeljah in 
praznikih (povzeto po spletni strani France Culture). 

 
Družbo Radio France vodi generalni direktor, ki je na čelu upravnega odbora, ki ima še 12 
članov. Ostali člani so predstavniki CSA (4), 4 predstavniki države (t.j. vlade), 2 predstavnika 
parlamenta in 2 predstavnika zaposlenih. Direktorja imenuje CSA za 5 let. Izvršilni odbor 
družbe ali Posvetovalni svet za programe, kot ju ima nacionalna TV, s spletne strani 
nacionalnega radia nista razvidna. 
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2.5 Poljska 
 
Večina Poljakov je rimsko-katoliške veroizpovedi, 75 % prebivalstva je aktivnih katoličanov. 
Preostali verniki pripadajo judovski, pravoslavni in protestantski manjšini (Poljska, spletna 
stran). 
 
Javni radiotelevizijski postaji na Poljskem sta Poljska televizija (Telewizja Polska –TVP, v 
nadaljevanju TVP) in Poljski radio (Polskie Radio). TVP upravlja tri glavne kanale: TVP 1, 
TVP 2 in regionalno TVP, oddaja pa tudi več digitalnih kanalov (TVP 1, TVP1 HD, TVP 2, 
TVP2 HD, TVP Info, TVP Kultura, TVP Historia, TVP Polonia, TVP šport itd.) ter 16 
regionalnih podružnic (TVP Regionalna) (Public broadcasting, spletna stran).  
 
Radio oddaja prek štirih nacionalnih radijskih postaj, obstaja pa tudi 17 regijskih radijskih 
postaj v nacionalni lasti. Javne radiotelevizijske postaje ponujajo mešanico komercialnih 
oddaj in programov, ki jih je po zakonu treba oddajati (nekomercialne programe, programe 
za otroke, programe za spodbujanje različnih stališč in raznolikosti; programe za različne 
verske in nacionalne skupine, na posebnem kanalu se prenašajo tudi zasedanja parlamenta 
- TVP parlament; itd). Vsebine morajo biti politično nevtralne (Public broadcasting, spletna 
stran).  
 
Zakon o radioteleviziji24 (Broadcasting Act, v nadaljevanju zakon) v 16.a členu določa, da 
med predvajanjem verskega programa ne sme biti oglaševanja ali TV prodaje. V 
nadaljevanju zakon (16.b člen) določa, da komercialna sporočila ne smejo vključevati 
nikakršne  diskriminacije na podlagi rase, spola, narodnosti, etnične pripadnosti, vere ali 
prepričanja, invalidnosti, starosti ali spolne usmerjenosti, in ne smejo biti žaljiva do verskih ali 
političnih prepričanj. Programi oziroma oddaje ne smejo spodbujati dejavnosti, ki so v 
nasprotju z zakonodajo, ali širiti stališč in prepričanj v nasprotju z moralnimi vrednotami. Še 
zlasti ne smejo vključevati vsebin, ki napeljujejo k sovraštvu ali diskriminaciji na podlagi rase, 
invalidnosti, spola, veroizpovedi ali narodnosti. Programi in oddaje morajo spoštovati versko 
prepričanje gledalcev/poslušalcev, zlasti krščanski sistem vrednot  (Christian system of 
values) (18. člen zakona). 
 
Javna radiotelevizija zagotavlja celotni družbi in posameznim skupinam raznovrsten program 
ter druge storitve na področju informacij, novinarstva, zabave, izobraževanja in športa. 
Programi morajo biti pluralistični, nepristranski, uravnoteženi, neodvisni in inovativni, 
odlikovati jih mora visoka kvaliteta in integriteta, kot to opredeljuje Zakon o radioteleviziji25 
(Koselj, 2005 in drugi). 
 
Zakon o radioteleviziji določa naslednje organe javne radiotelevizije: upravni odbor (Board of 
Menagement, Zarządu), nadzorni svet (Supervisory Board, Rada nadzorcza) in programski 
sveti (Programme councils, Rady programowe). 
 
Upravni odbor ima od enega do tri člane. Člana in predsednika upravnega odbora imenuje 
in razrešuje Nacionalni medijski svet (National Media Council),26  izmed oseb, ki imajo 
izkušnje na področju radijskega in televizijskega oddajanja (27. člen Zakona o radioteleviziji). 
 

                                                           
24

 Broadcasting Act, Ustawa o radiofonii i telewizji gl.: http://www.krrit.gov.pl/en/for-broadcasters-and-
operators/legal-regulations.  
25

 Velja za celotno organizacijo TV in radio (gl. tudi: 
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001924/192459e.pdf).  
26

 Leta 2016 je bil sprejet Zakon o nacionalnem medijskem svetu, ki določa pravila za imenovanje Nacionalnega 
medijskega sveta (National Media Council), njegove dolžnosti, pristojnosti in organiziranost. Sestavlja ga pet 
članov; tri imenuje Sejm, dva pa predsednik republike za mandatno obdobje šest let (Act on the National Media 
Council enters into force, spletna stran).  

http://www.krrit.gov.pl/en/for-broadcasters-and-operators/legal-regulations
http://www.krrit.gov.pl/en/for-broadcasters-and-operators/legal-regulations
http://unesdoc.unesco.org/images/0019/001924/192459e.pdf
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Nadzorni odbor je sestavljen iz treh članov. Imenuje in razrešuje jih Nacionalni medijski 
svet. Člani nadzornega odbora izberejo predsednika izmed članov odbora ter sprejmejo 
poslovnik. Nadzorni odbor daje soglasje pri: imenovanjih in razrešitvah oseb na vodilnih 
položajih, ki so določene s statutom radiotelevizije, soglasje h kolektivni pogodbi skupaj s 
predstavniki zaposlenih, pri nakupu ali prenosu delnic oziroma deleža radiotelevizije in pri 
prenosu nepremičnin (28. člen Zakona o radioteleviziji). 
 
Programski  svet javnega radia oziroma televizije sestavlja 15 članov, ki jih imenuje 
Nacionalni medijski svet, pri čemer 10 članov predstavlja parlamentarne stranke 
(parliamentary groups). Preostalih pet članov je izbranih izmed posameznikov z izkušnjami in 
dosežki s področja kulture in medijev. Mandat programskih svetov je štiri leta. Člani 
programskih svetov zastopajo javni interes (28.a člen zakona in Koselj in drugi), ocenjujejo 
raven in kakovost  trenutnih programov in programskih shem. Nadzorni odbor mora 
upoštevati sklepe programskih svetov, če so bili sprejeti z ustrezno večino (z večino glasov 
ob prisotnosti vsaj polovice članov programskega sveta). Člani programskih svetov so 
upravičeni do prejema nadomestila plače, v višini, ki jo določi Nacionalni medijski svet. 
Upravni odbor mora članom programskih svetov zagotoviti organizacijske in finančne vire, 
potrebne za ocenjevanje ravni in kakovosti programov ter za neodvisne raziskave mnenja 
občinstva ipd. (28.a člen Zakona o radioteleviziji). 
 
V nadaljevanju prikazujemo nekaj podatkov o ključni vsebini, ki jo predvajajo televizijski 
programi prek različnih kanalov. 
 
PROGRAM TVP  
 
Splošni in regionalni kanali: 
TVP1 - predvsem novice, aktualne zadeve, filmi, drame in šport. Oddaja 23,5 ur na dan. 
TVP2 - predvsem novice, filmi, komedije, telenovele, serije, stand-up komedije, pokrivajo 
področje kulture, športa in igre. Oddaja 23,5 ur na dan. 
TVP3 – regionalna TV, predvaja lokalne programe in deluje kot krovna TV za regionalne TV 
postaje (Telewizja Polska, spletna stran). 
 
Posebni kanali: 
TVP Info - informativni program, oddaja 24 ur na dan. 
TVP Historia – poudarek je na zgodovini, oddaja 20 ur na dan. 
TVP Kultura – oddaje o kulturi, oddaja 21 ur na dan. 
TVP Polonia - program za poljsko diasporo v ZDA, Kanadi, Latinski Ameriki, Avstraliji in na 
Novi Zelandiji, v Južni Afriki, Evropi in na Kavkazu. Oddaja 24 ur na dan. 
TVP Rozrywka - s poudarkom na zabavnih vsebinah. Oddaja 20 ur na dan. 
TVP Seriale - s poudarkom na serijah. Oddaja 21 ur na dan 
TVP Šport - športni kanal na voljo 17 ur na dan. 
TVP ABC - Otroški kanal. Oddaja 15 ur na dan. 
TVP Parlament - parlamentarni kanal, oddaja na spletu (Telewizja Polska, spletna stran). 
 
Verski program 
Iz spletnih strani je mogoče razbrati, da na TVP poteka tudi niz programov oziroma oddaj z 
versko vsebino.27 Spletna stran je na voljo le v poljščini zato s pomočjo prevajalnika28 
primeroma navajamo nekaj vsebin. Opozarjamo da ni nujno, da je prevod točen.  
 
Ob nedeljah poteka oddaja Med zemljo in nebom - Między ziemią a niebem, ki traja približno 
uro. Program predstavlja najnovejše informacije iz življenja cerkve na Poljskem in v svetu, 
opozorijo tudi na zanimive dogodke. Oddaja vključuje tudi molitev – neposreden prenos iz 

                                                           
27

 Gl. TVP VOD, spletna stran: https://vod.tvp.pl/1153/my-wy-oni.  
28

 Prevajalnik Google. 

https://vod.tvp.pl/6691875/miedzy-ziemia-a-niebem
https://vod.tvp.pl/1153/my-wy-oni
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trga Svetega Marka (nagovor papeža). Glede na aktualne dogodke v zadnjem tednu 
potekajo tudi razprave v studiu, kjer gostje predstavljajo svoja mnenja. Prek spletnega 
klepeta29 je mogoče tudi interaktivno sodelovanje - zainteresirani lahko sodelujejo v razpravi 
in izražajo svoja mnenja. 
 
Ob četrtkih zasledimo oddajo My Wy Oni, v kateri raziskujejo teme, ki se nanašajo na 
družinsko življenje. Oddaja nudi praktično pomoč pri težavah, kot so: alkoholizem, 
anoreksija, odvisnost od drog ipd. Zapuščenim in osamljenim ter tistim, ki se soočajo s 
težavami ob ločitvi, zagotavljajo psihološko podporo. V oddaji sodelujejo terapevti, psihologi, 
duhovniki in predstavniki  različnih ustanov. 
 
Słowo na niedzielę - je oddaja na TVP2, ki ponazarja besede Svetega pisma in poteka vsako 
soboto ob 15.40. Različica za gluhe je v nedeljo ob 6. uri.  
 
V oddaji Skrivnost menihov - Sekrety mnichów, oče Leon Knabit, "nudi svoje recepte" za 
uspešno življenje. Zanj ni tabu tem, spodbuja razpravo o vsem: o odnosih med moškimi in 
ženskami, o ljubezni, o odpuščanju, človeški zlobi in zavisti itn. 
 
Oddaja o življenju papeža Janeza Pavla drugega - Życie i pontyfikat Jana Pawła II prinaša 
informacije o procesu kanonizacije, o arhivskem gradivu, odseke govorov in srečanj z verniki, 
kot tudi pričevanja tistih, ki so papeža osebno srečali. 
 
Oddaja Sveta nebesa - Wielkie nieba poteka vsako soboto ob 11.40 na TVP1.30 Oddaja kaže 
na to, kako Svetovni dan mladih31 bogati cerkev na Poljskem. Ustvarjalci programa so 
študentje na Papeški univerzi Janeza Pavla II v Krakovu.  
 
Obeležitev  ob Svetovnem dnevu mladih je leta 2016 potekala v Krakovu. V oddaji Do 
zobaczenia w Krakowie – Światowe Dni Młodzieży - Se vidimo v Krakovu - Svetovni dan 
mladih, so gledalce obveščali o pripravah na praznik in jih hkrati  spodbujali, da se pridružijo 
praznovanju in sodelovanju na prireditvi. Že leto pred dogodkom so oddajali 5 minutno 
tedensko obveščanje o pripravah na dogodek - Kronika Światowych Dni Młodzieży (TVP 
VOD, spletna stran). 
Sklepati je mogoče, da ima TVP posebno uredništvo za verske programe.32 
 
 
RADIO (Polskie Radio) 
 
Program posameznih radijskih postaj je naslednji: 
 
Program 1 (Jedynka) – informacije in sodobna glasba. 
Program 2 (Dwójka) - klasična glasba in kultura. 
Program 3 (Trójka) – alternativni program, jazz, rock, ipd.  
Program 4 (Czwórka) – program za mlade. 
Polskie Radio 24 (PR24) - novice. 
Polskie Radio Dzieciom – program za otroke (podnevi), za starše (zvečer) in jazz glasba 
(ponoči). 
Polskie Radio Rytm - pop glasba. 

                                                           
29

 http://czat.zps.tvp.pl/mzan/. 
30

 Gl. http://episkopat.pl/wielkie-nieba-robia-raban-nowy-program-katolicki-dla-mlodziezy-w-tvp1/.  
31

 Svetovni dan mladih (SDM) je letni shod katoliške mladine. Osnoval ga je papež Janez Pavel II. leta 1984. 
Letno se praznuje po škofijah, na svetovni ravni pa na vsake dve ali tri leta na različnih lokacijah. Praznika se 
udeležijo množice mladih iz skoraj celega sveta (več: W ikipedia, spletna stran: 
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_dan_mladih).  
32

 Gl. http://www.tvp.info/344180/redakcja-programow-katolickich-tvp-nagrodzona-totusem.  

https://vod.tvp.pl/28145513/sekrety-mnichow
http://czat.zps.tvp.pl/mzan/
http://episkopat.pl/wielkie-nieba-robia-raban-nowy-program-katolicki-dla-mlodziezy-w-tvp1/
https://sl.wikipedia.org/wiki/Svetovni_dan_mladih
http://www.tvp.info/344180/redakcja-programow-katolickich-tvp-nagrodzona-totusem
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Večino oddaj je mogoče spremljati tudi prek interneta (gl. Polskie Radio, Wikipedia spletna 
stran). 
 
Program z versko vsebino 
 
Radio naslavljajo vse občinstvo - od otrok do starejših. Gre za pozitivno naravnane oddaje, ki 
potekajo v duhu dialoga in spoštovanja drugih. Kot navajajo, zhajajo iz evangelija in si tudi 
tako želijo združevati ljudi in graditi boljši svet (več: Polskie Radio, spletna stran). 
 
Programi z versko vsebino so na voljo na spletni strani,33 ki je na voljo le v poljščini. S 
pomočjo prevajalnika34 je mogoče "oceniti" namen in pomen predvajanja verskih vsebin. 
Imajo tudi posebno redakcijo (uredništvo) za verske vsebine (Redakcją Programów 
Katolickih).35 Nekatere vsebine oddaj povzemamo v nadaljevanju. 
 
Familijna Jedynka - je oddaja, ki poteka ob nedeljah zjutraj (od 6. do 9. ure). Namenjena je 
družini in tistim, ki želijo izvedeti več o zgodovini, zanimivih krajih in o aktualnih dogodkih. V 
oddaji predstavljajo teme, povezane z liturgičnim letom ipd. Program med drugim vključuje 
tudi radijsko igro za otroke in novice iz revije "Življenje Cerkve." 
 
Felietoni - na radiu je mogoče dnevno poslušati prispevke, ki jih uredništvo pripravlja o 
temah, povezanih z vsakdanjim življenjem in se nanašajo na pomembne dogodke iz 
liturgičnih besedil in esejev, o teoloških in moralnih vprašanjih. 
 
Prenos pridige Homilia poteka neposredno iz cerkve St. Cross v Varšavi, med mašo, v 
nedeljo ob 9. uri. Pridigajo duhovniki ali diakoni.  
 
Muzyka Dobrego Słowa - v oddaji Glasba - dobre besede se javnosti predstavi krščansko 
glasbo, izvajalce in zanimivosti o ustvarjalcih te glasbe. Oddaja poteka ob nedeljah ob 22. 
uri. 
 
Oddaja Lumen - Luč vere in kulture je namenjena poročanju o aktualnih kulturnih dogodkih, 
kot so: zasedanja in simpoziji, gledališče in filmske premiere, razstave in še posebej nove 
publikacije s področja cerkvene zgodovine, teologije in filozofije. Namen je spoznavanje 
tradicije, razumevanje cerkvenega nauka in iskanje skupnih točk med krščanstvom in 
modernim svetom. Program je na sporedu ob nedeljah ob 6.30 uri na drugem programu. 
 
Myśli na dobry dzień   - oddaja Misli na dober dan poteka od ponedeljka do sobote ob 4.55  
na Radiu 1. Poslušalcem želijo "približati nov dan," nove izzive,  zato jim v razmislek ponujajo 
nekaj nasvetov in zgodb (za dober začetek dneva). 
 
Muzyczne rozmowy - Glasbeni pogovor poteka na Radiu 3 ob nedeljah od 6. do 7. ure. 
Namenjen je vsem, ki jih zanima krščanska - umetniška glasba in pesmi iz različnih žanrov. 
V oddajo vabijo znane in priljubljene umetnike, ki pripovedujejo o svojih novih projektih ipd. 
Obravnavajo tudi "težke in kontroverzne" teme, povezane z glasbo, na primer: Zakaj ima 
krščanska glasba slabšalni prizvok?  
 
Nocne czaty - oddaja Nočna straža poteka v živo in je namenjena predvsem mlajšim. V 
oddajo vabijo strokovnjake z različnih področij. Poslušalci lahko sodelujejo v oddaji, povedo 
svoje mnenje in izkušnje, zastavljajo vprašanja, razpravljajo in prosijo za pomoč ali nasvet. V 

                                                           
33

 V celoti povzeto iz spletne strani: http://www.polskieradio.pl/37,Redakcja-Programow-Katolickich/900,O-nas. 
34

 Prevajalnik Google. 
35

 Vera in članstvo v Evropski skupnosti sta pomembna vidika človekovega delovanja. Ustvarjalci programa to 
navajajo kot razlog, da so prisotni v medijih. Delujejo na podlagi sporazumov sklenjenih s sekretariatom poljskih 
škofov. Poleg posebnih programov, ki so določeni v pogodbi so pomemben del njihove aktivnosti tudi: podpora 
verskim dogodkom (praznovanja, jubileji itd.), podpora dobrodelni dejavnosti ipd. (Polskie Radio, spletna stran). 

http://www.polskieradio.pl/37,Redakcja-Programow-Katolickich/900,O-nas
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drugem delu oddaje sledi nagradno tekmovanje. Oddaja poteka ob nedeljah ob 24. uri na 
Radiu 4. 
 
Słowo na dzień - na Radiu 2 je od ponedeljka do petka od 6.15 do 6.55 na sporedu oddaja 
za ljubitelje besed - Beseda dneva.  
 
Ślady na piasku - na Radiu 1 poteka ob sredah, ob 23.30 uri oddaja Sledi v pesku. V 
programu predstavljajo različne poglede na kulturo in na religijo. Sestavljajo ga reportaže in 
razprave strokovnjakov v studiu.  
 
Ważne sprawy - v oddaji Pomembne stvari gre za tedenske razprave o pomembnih temah s 
krščanskega vidika. Avtorji in povabljeni gostje razpravljajo o dogodkih, povezanih z 
vsakdanjim življenjem cerkve in njenega delovanja v javnem prostoru, o socialnih problemih 
in moralnih dilemah v luči tradicije in sodobne krščanske misli. 
 
W dobrych zawodach – v oddaji, glede na aktualne dogodke, predstavljajo različne oblike 
dejavnosti mladih. Oddaja je na sporedu vsako soboto zjutraj na Radiu 4 od 7. do 8. ure. 
 
Z życia kościoła - oddaja "Življenje cerkve" obravnava aktualna vprašanja v zvezi s cerkvijo 
na Poljskem in v svetu. Razpravljajo o najpomembnejših dogodkih v zadnjem tednu. 
Obravnavajo problematiko z vidika socialnega, političnega, kulturnega življenja skozi prizmo 
vere oziroma religije (Polskie Radio, spletna stran).  
  
 
2.6 Švedska 
 
Švedska velja za protestantsko državo - 67,5 % prebivalcev pripada protestantski veri. 
Število teh se sicer vsako leto zniža za skoraj odstotek.36 Rimskokatoliški veri pripada 92.000 
prebivalcev, zaradi imigracij je na Švedskem tudi 100.000 pravoslavcev in več kot 500.000 
pripadnikov Islamske veroizpovedi (Švedska, spletna stran).  
 
Javni medijski sektor sestavljajo tri ločene in neodvisne družbe: Švedski radio (Sveriges 
Radio, SR), Švedska televizija (Sveriges Television, SVT) in izobraževalna ustanova 
(Educational Broadcasting Company, UR).37 Osnovna ideja je, da imajo gledalci/poslušalci 
dostop do različnih televizijskih in radijskih programov visoke kakovosti v vseh žanrih, brez 
oglaševanja ter program neodvisen od političnih, finančnih in drugih interesov. To področje 
urejajo Zakon o svobodi izražanja, Zakon o Radioteleviziji38 in Zakon o lokalnem radiu. 
Pomembna so tudi dovoljenja (licence), ki jih odobri vlada. Na primer, v dovoljenju (licenci) je 
zapisana zahteva, da morajo biti oblikovalci programov previdni pri temah, kot so: nasilje, 
droge ipd. ter pri vsebinah, ki mejijo na diskriminacijo v povezavi s spolom in etnično 
pripadnostjo. Zato morajo vse tri družbe (SVT, SR in UR)39 nuditi bogato paleto kvalitetnih 
programov, da se zadovolji različne interese in potrebe prebivalstva - tudi interese manjšin, 
zlasti z vidika religije, umetnosti in znanosti. Od javnega medija se pričakuje tudi  poročanje 
oziroma priprava novic in posebnih programov, prilagojenih za delno gluhe, slepe in 
slabovidne (ECPRD 317). 
 
Nacionalna televizija in radio se financirata s pristojbinami, ki jih plačujejo lastniki televizijskih 
sprejemnikov (Sveriges Television, spletna stran). Televiziji pripada 60 % prihodkov od 

                                                           
36

 Po ugotovitvah cerkve je verjetno glavni razlog za to predvsem ekonomski, saj mora vsak član plačevati 
cerkveno pristojbino v višini 1,19 % dohodkov (U.S. Department of State v: Blažič, 2005). 
37

 Vloga UR  je priprava izobraževanja in splošnih programov ter znanj za osebe, ki delujejo na področju 
izobraževanja. Več: http://www.ur.se/about-ur.  
38

 Zakon o radioteleviziji določa, da mora program spoštovati demokratična in ustavna načela, kot so: enakost, 
individualna svoboda in integriteta (ECPRD 317). 
39

 Obstaja tudi komercialni nacionalni televizijski program TV4, ki ga posebej ne obravnavamo (ECPRD 317). 

http://www.ur.se/about-ur
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naročnin, ostalo gre za financiranje radia in izobraževalne ustanove. Tako radio kot televizija 
sta družbi z omejeno odgovornostjo v lasti fundacije (SVT, spletna stran). Svet fundacije 
sestavlja 13 članov (politikov), ki predstavljajo politične stranke v parlamentu (Riksdagu) in jih 
imenuje vlada. Fundacija imenuje člane Sveta SVT (SVT board). V organizacijski shemi STV 
zasledimo še dva organa, in sicer predsednika sveta (Chair of the Board of Directors) in 
glavnega izvršnega direktorja (Chief executive officer) (gl. Sveriges Television, spletna stran 
in About Swedish Radio, spletna stran). 
 
Komisija za radiotelevizijo (The Broadcasting Commission, Granskningsnämnden för radio 
och TV) je državni organ,40 ki preučuje radijske in televizijske programe. Komisija nadzira 
skladnost programskih vsebin z zakonodajo, ki ureja storitve oddajanja in dovoljenji, ki jih je 
odobrila vlada. Komisija preverja vse radijske in televizijske programe, ki ponujajo storitve za 
širšo javnost - na lokalni, regionalni in nacionalni ravni. Spremlja tudi skladnost s predpisi, ki 
se nanašajo na komercialno oglaševanje  (ECPRD 317). Komisijo sestavljajo: predsednik, 
šest članov in štirje namestniki članov. Vse imenuje vlada. Predsednik komisije mora biti ali 
aktiven ali nekdanji sodnik. Komisija je sklepčna, če sta prisotna predsednik ali 
podpredsednik in trije člani (gl. 16. poglavje Zakona o radioteleviziji in Swedish Press and 
Broadcasting Authority, spletna stran).  
 
Glede nadzora Zakon o radioteleviziji določa, da skladnost predvajanja programov z 
zakonom nadzira tudi pravosodni kancler (Chancellor of Justice), v delu, ki se nanaša na 
predvajanje nasilja in pornografije. Če Komisija za radiotelevizijo ugotovi takšno kršitev, o 
tem obvesti kanclerja.  Znotraj RTV pa vrši nadzor notranji organ (Broadcasting Authority) ter 
varuh pravic (the Consumer Ombudsman) (več: 16. poglavje Zakona o radioteleviziji).  
 
 
TV PROGRAM 
 
Program SVT je nekomercialen. Oglaševanje ni dovoljeno, razen v povezavi s 
sponzoriranjem športnih dogodkov. SVT je skupaj z radiem kot javna služba najbolj zaupanja 
vreden švedski medij in ima zelo dobro podporo švedskega TV občinstva. Sicer pa SVT 
oddaja npr. prek naslednjih kanalov: 
 
SVT1 je največji kanal in pokriva vse zvrsti (dogodki, dramska umetnost, zabava, kultura, 
novice in šport). 
 
SVT2 je faktografski kanal s poudarkom na novostih, aktualnih zadevah in umetnosti.  
 
Barnkanalen je zabaven in zanimiv kanal za otroke in popolnoma brez reklam, vsebuje tudi 
izobraževalni program. 
 
SVT24 kanal vsebuje ponovitve in novice (za t. i. "nočne ptice"). 
 
Kunskapskanalen je kanal za radovedne - najboljša alternativa za gledalce, ki si želijo 
sodelovati v programu (Sveriges television, spletna stran). 
 
 
Verske TV oddaje 
 
Koordinator za verske programe s švedske TV je opisal dva tedenska programa, kot sledi v 
nadaljevanju. 

                                                           
40

 Komisija deluje v okviru Ministrstva za kulturo in odloča o dovoljenjih, taksah in registracijah za prizemno 
televizijo in radio. Spremlja radijske in televizijske programe, storitve teleteksta, in preverja, ali vsebina radijskih in 
televizijskih programov upošteva predpise oddajanja. Ustanovljena je bila leta 2010. Gl.: 
https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Broadcasting_Authority.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Swedish_Broadcasting_Authority
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Kratka večerna molitev (Short evening prayer): poteka pet minut ob sobotah ob 18. uri (od 
leta 1970 dalje) (to je 52 oddaj na leto). Duhovnik ali pastor kratko nagovori vernike in 
predstavi tudi cerkev ali kapelo, v kateri molitev poteka.41 
 
Maša:42 prenos maše traja 45 min in poteka ob nedeljah in praznikih ob 10. uri (od leta 1987) 
(to je 60 krat na leto). Prenaša se maše iz cele države in vseh veroizpovedi od katoliške do 
pravoslavne. Večina od njih je posnetih v avtentični cerkvi in/ali kapeli. Oddajo (mašo) 
sestavljajo tri pesmi hvalnice, zbor zapoje od štiri do pet pesmi, pridiga traja osem minut, 
nato sledi molitev in blagoslov. Pravoslavna in katoliška maša trajata malo dlje - približno 60 
min. 
Pred leti je bilo na sporedu več glasbenih programov in so bili zelo priljubljeni. Vsebovali so 
veliko priljubljenih pesmi in hvalnic. 
 
Vsako leto pripravijo tudi dve oddaji ob muslimanskih praznikih (Eid-al-Fitr in Eid-al-Adha), in 
ob judovskem prazniku (Jewish feast), (3x 45 minut na leto) (Odgovor koordinatorja za 
verske programe, e-mail). 
 
 
RADIJSKE ODDAJE 
 
Štiri radijske postaje oddajajo na FM in prek interneta. Program po posameznih postajah pa 
je sledeč: 
 
P1: novice, kultura, razprave, branja, dokumentarci itd. Glasbe skoraj ne predvajajo, razen 
poleti v dnevnem programu, kjer gostje predstavijo svoj izbor glasbe in ob nedeljah zjutraj, ko 
predvajajo nabožne pesmi in hvalnice. Iz spletne strani izhaja, da je oddaja na sporedu ob 
6.03 zjutraj in traja 47 minut.43 
 
P2: klasična glasba, ljudska glasba, jazz in svetovna glasba; na tem kanalu je tudi nekaj 
oddaj v jeziku manjšin. 
 
P3: popularna glasba in komedije, namenjene mlajšim. 
 
P4: popularna glasba, zabava in šport, program predvsem za starejše. Mreža je sestavljena 
iz 25 lokalnih postaj, od katerih vsaka predvaja mešanico lokalnih in nacionalnih programov 
(Sveriges Radio, spletna stran). 
 
  
 
 
III ZAKLJUČEK 
 
Evropska radiodifuzna zveza (EBU) kot zveza evropskih nacionalnih javnih televizijskih in 
radijskih hiš nima posebnih napotil o verskih oddajah, veljajo pa pravila o raznolikosti 
programov.  
 
V Avstriji interese gledalcev in poslušalcev ORF varuje 31 članski svet publike, v katerega 
po enega člana imenujeta rimsko-katoliška in evangeličanka cerkev. Svet med drugim 
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 Gl. tudi spletno stran: https://www.svtplay.se/video/13663000/helgmalsringning/helgmalsringning-avsnitt-19-
1?start=auto&tab=senaste.  
42

 Npr. v nedeljo 21. maja je bila predvajana maša (Gudstjänst) na SVT 2, gl. 

https://www.svtplay.se/kanaler?date=2017-05-21&range=day (na voljo le v švedskem jeziku). Več gl. 
https://www.svtplay.se/genre/religion. 
43

 Gl. http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=2447 (na voljo le v švedskem jeziku).  

https://www.svtplay.se/video/13663000/helgmalsringning/helgmalsringning-avsnitt-19-1?start=auto&tab=senaste
https://www.svtplay.se/video/13663000/helgmalsringning/helgmalsringning-avsnitt-19-1?start=auto&tab=senaste
https://www.svtplay.se/kanaler?date=2017-05-21&range=day
https://www.svtplay.se/genre/religion
http://sverigesradio.se/sida/avsnitt?programid=2447
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oblikuje priporočila o oblikovanju programa. Nekatere funkcije, ki jih ima programski svet 
RTV SLO, pa pri ORF opravlja svet ustanove (npr. imenovanje generalnega direktorja). 
Programske smernice ORF v zvezi z zakonsko dolžnostjo upoštevanja pomena pravno 
priznanih cerkev in verskih skupnosti v programih določajo, da je treba upoštevati in 
predvajati ne le njihove dogodke glede na njihov družbeni pomen, temveč tudi vsebine ver 
teh cerkva in verskih skupnosti. Tako na televiziji kot tudi na radiu imajo posebno uredništvo 
za verske oddaje. Med pomembnejšimi televizijskimi verskimi oddajami  sta Orientierung in 
Kreuz und quer na programu ORF2. Tudi na avstrijskem nacionalnem radiu obstajajo 
številne oddaje na temo religije. 
 
Na Češkem televizija in radio delujeta v dveh ločenih ustanovah po posebni, a podobni 
zakonodaji. Nadzor javnosti na nacionalni televiziji zagotavlja 15 članski svet Češke 
televizije, v katerega lahko člane predlagajo tudi verske organizacije, a imenuje jih Poslanska 
zbornica. Zakon ne določa izrecno, da mora v svetu biti obvezno tudi predstavnik verskih 
skupnosti in tudi ne določa, katerih. Kodeks Češke televizije določa razmeroma natančna 
napotila o verskih in etičnih oddajah. Imajo kar nekaj televizijskih verskih oddaj, ki se 
večinoma predvajajo ob nedeljah na programu ČT2.  
Podobno se nadzor javnosti nad delovanjem radia izraža preko posebnega sveta: sveta 
Češkega radia. Zakon, podobno kot velja za ČTV, ne določa točno, iz katerih interesnih 
skupin mora biti določeno število članov sveta, kot je to pri nas. Tudi na  nacionalnem radiu 
imajo svoj kodeks, ki vsebuje določbe o verskih oddajah. Vsako nedeljo je na postaji Vltava 
verski oz. duhovni blok oddaj. Nedeljski verski program je tudi na Čro Plus programu, na 
programu Čro wave pa je tedenski program, namenjen mladim. 
 
Na Danskem je večina protestantov. Nacionalna javna radiotelevizija združuje več 
nacionalnih televizijskih in radijskih kanalov. Pravna podlaga za delovanje je Zakon št. 1052 
o radioteleviziji. Zakon določa, da niti radijskih niti tv programov, ki so del skupnih javnih 
storitev, ne smejo sponzorirati organizacije delodajalcev, sindikatov, političnih strank in 
verskih gibanj. Prav tako prepoveduje oglaševanje za navedene subjekte. Javna RTV mora 
zagotavljati širok spekter programov in drugih storitev, ki vključujejo novice in splošne 
informacije, področje izobraževanja, umetnosti in zabave. Tako zasledimo tudi programe z 
versko vsebino (prenos maš ipd.). Minister za kulturo ustanovi tudi svet RTV, ki opravlja 
številne naloge v zvezi z radiem in televizijo (da mnenje o izpolnjevanju obveznosti iz pogodb 
radia in TV glede izvajanja javne službe itn.) 
 
Tudi v Franciji  televizija in radio delujeta v dveh ločenih ustanovah. Francoska nacionalna 
televizija nima programskega sveta s pristojnostmi, kot jih ima programski svet slovenske 
RTV, pač pa tam deluje Posvetovalni svet za programe, ki daje le priporočila v zvezi s 
programom. V Franciji že zakon določa dolžnost nacionalne televizije, da ob nedeljah zjutraj 
predvaja oddaje z versko vsebino, ki so posvečene glavnim religijam v Franciji. Ustvarjanje 
oddaj je odgovornost predstavnikov teh ver. Oddaje imajo obliko prenosa verskega obreda 
ali razlage oz. komentarja vere. Na sporedu so na programu France 2 v sklopu magazina 
Pota vere. Zakonske dolžnosti o verskem programu za radio ni, a podzakonski akt  v obliki 
dekreta določa podobna pravila, po katerih mora nacionalni radio ob nedeljah zjutraj oddajati 
verske oddaje, ki jih pripravijo predstavniki cerkva, in imajo obliko verskih obredov ali verskih 
komentarjev. V praksi so verske oddaje na programu radijskega kanala France Culture.   
 
Javni radiotelevizijski postaji na Poljskem sta poljska televizija in poljski radio. Njuno 
delovanje ureja predvsem Zakon o radioteleviziji. Ta med drugim določa, da se med 
predvajanjem verskega programa ne sme oglaševati ali izvajati TV prodajo. Zakon določa 
tudi organe javne radiotelevizije; to so: upravni odbor nadzorni odbor in programski sveti. 
Javna radiotelevizija zagotavlja raznovrsten program ter druge storitve na področju 
informacij, novinarstva, zabave, izobraževanja in športa. Tako zasledimo na radiu in na 
televiziji relativno veliko verskih oddaj. Imajo pa tudi posebno uredništvo za verske 
programe. 
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Švedska velja za protestantsko državo. Javni medijski sektor sestavljajo tri ločene in 
neodvisne družbe: Švedski radio, Švedska televizija in izobraževalna ustanova (Educational 
Broadcasting Company, UR). To področje ureja Zakon o svobodi izražanja, Zakon o 
Radioteleviziji in Zakon o lokalnem radiu. S tega vidika so pomembna tudi dovoljenja 
(licence), ki jih odobri vlada. Gledalci imajo dostop do različnih televizijskih in radijskih 
programov visoke kakovosti v vseh žanrih, brez oglaševanja, program neodvisen od 
političnih, finančnih in drugih interesov. Tako imajo tudi oddaje oziroma program z versko 
vsebino (npr. prenos maš in večerne molitve prek TV). Komisija za radiotelevizijo  preučuje 
radijske in televizijske programe in nadzira skladnost programskih vsebin z zakonodajo. 
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