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ODPRTO PISMO ISLAMSKE SKUPNOSTI ODGOVORNIM NA  
TELEVIZIJI SLOVENIJA 

 
Spoštovani, 
 
Islamska skupnost v Republiki Sloveniji je 19. maja 2010 izrazila svoje nezadovoljstvo, ker 
verski program Televizije Slovenija ni zabeležil dogodka »Z dialogom do medsebojnega 
razumevanja«, ki sta ga 13. maja 2010 v Ljubljani organizirala Islamska skupnost v Republiki 
Sloveniji in Kulturno-izobraževalni zavod Averroes, čeprav so bili odgovorni o tem 
pravočasno obveščeni. Na omenjenem srečanju je sodelovalo osem znanstvenikov iz 
Slovenije in trije iz tujine. Dobili smo odgovor, da je zbolel novinar. Niso napisali, ali je isti 
dan zbolel tudi snemalec. Mislili smo, da je bilo to zadostno opozorilo in se bo v prihodnje 
resneje pristopilo k realizaciji verskega programa, zato nismo javno reagirali. O programih 
Islamske skupnosti so se prispevki pojavljali predvsem v oddaji Duhovni utrip. Občasno so v 
dialoških oddajah sodelovali tudi predstavniki Islamske skupnosti.  
 
Vajeni smo, da se tekom leta programom Islamske skupnosti posveti nekoliko minut samo 
takrat, „ko se za to odloči urednik ali ne vemo kdo“. Ko se je začel mesec ramazan (10. avgust 
do 8. september 2010), smo pričakovali, da bo verski program popravil lanskoletno praznino, 
saj se mesecu ramazanu tudi v letu 2009 ni posvetilo niti malo pozornosti. Na žalost, niti o 
lanskoletnem (2009) niti o letošnjem (2010) ramazanu verski program ni smatral potrebnim 
pripraviti vsaj kratke vsebine o aspektih islamske religioznosti. Islamska skupnost je na svoji 
spletni strani na polovici ramazana postavila spletno anketo z vprašanjem »Ali ste zadovoljni 
z načinom, kako verski program Televizije Slovenija spremlja ramazan?« Več kot 80 
odstotkov odgovorov je izrazilo svoje nezadovoljstvo z odnosom verskega programa 
Televizije Slovenija do ramazana.  
 
Verjetno je bil to povod, da so novinarji verskega programa kontaktirali odgovorne v Islamski 
skupnosti pred koncem ramazana in zahtevali, da se pripravi oddaja o bajramu. Glede na to, 
da so zahtevali odgovore v roku enega dneva, predstavniki Islamske skupnosti tem zahtevam 
niso mogli ugoditi. 
 
Bili smo zelo presenečeni, ko je bila 10. septembra na programu Televizije Slovenija v oddaji 
Duhovni utrip predvajana vsebina s temo »Šeriat danes«, ki je bil posnet pred osmimi leti. 
Tema, ki nima nikakršne povezave z bajramom in ramazanom. Torej ... »naj se govori, da je 
nekaj bilo.« V isti oddaji je predvajan tudi prispevek »Ramazan po ramazanu«, ki je prava 
manipulacija z muslimani in Islamsko skupnostjo v Sloveniji.  
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Islamska skupnost je lastnica zemljišča za Islamski verski in kulturni center v Ljubljani in 
samo predstavniki Islamske skupnosti so legitimni, da odgovarjajo na vprašanja o samem 
projektu, posebej pa o občutljivih vprašanjih, kot so recimo vprašanja s finančnega področja. 
Zato se v Islamski skupnosti trudimo ter naše člane in javnost obveščamo o tem segmentu. 
Verski program je napačno informiral tako javnost kot tudi člane Islamske skupnosti v 
Sloveniji, ko je predstavnika druge verske skupnosti, ki nima nikakršne povezave s projektom 
Islamskega verskega in kulturnega centra v Ljubljani, spraševal o tem. Vprašanje je 
zastavljeno človeku, ki ni član Islamske skupnosti, torej v nobenem primeru ne more 
odgovarjati na taka vprašanja o džamiji. Predstavljajte si, da bi predstavnike evangeličanske 
cerkve spraševali o projektu pravoslavne cerkve. Odgovor sogovorca, da nima podatkov o 
zbranih sredstvih, je pustil vtis, da ne obvlada tega področja in s tem na sam projekt vrgel 
negativno luč ter tako predstavnike Islamske skupnosti postavil v zelo neroden položaj. Člani 
Islamske skupnosti so klicali na sedež Islamske skupnosti in zoper tega prispevka izrazili 
svoje nezadovoljstvo. Druga klasična novinarska napaka, ali namerno zavajanje javnosti, je 
uporaba posnetkov bajramske molitve, ki jo je organizirala Islamska skupnost v dvorani 
Slovan na Kodeljevem, in predstavnikov Islamske skupnosti ob intervjuju predstavnika verske 
skupnosti, ki nima nobene povezave s tem dogodkom. Čudimo se dejstvu, da novinarji, ki so 
plačani za svoje delo, ne poznajo elementarnih stvari o Islamski skupnosti. Vse to je 
vznemirilo člane Islamske skupnosti. Takšne manipulacije v Sloveniji nismo nikoli doživeli. 
Pričakujemo opravičilo s strani Verskega programa Televizije Slovenija. Zavedamo se 
dejstva, da tudi v prihodnje ne bo prispevkov o naših dogodkih in vsebinah, kar ne pomeni, da 
s tem soglašamo, saj tudi mi plačujemo televizijsko naročnino. No, nikoli ne bomo pristali na 
dejstvo, da se na javnem servisu, kot je Televizija Slovenija, manipulira z vprašanjem 
Islamskega verskega in kulturnega centra v Ljubljani, posebej pa ne z vprašanjem Islamske 
skupnosti v Republiki Sloveniji.  
 
V pričakovanju, da se bo povzročena krivica do Islamske skupnosti popravila, sprejmite 
spoštljive pozdrave! 
 
 
 
                                                                                                  Islamska skupnost v RS 
 
 
 
Poslano: 
 
- Jože Možina, direktor RTVSLO 
- Vid Stanovnik, urednik verskega programa 
- Miša Molk, varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev 
-  STA in ostalim medijem 
 
 
 
 
 
 


