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A választási és referendumi kampányról szóló törvény 6. szakasza, (Ur.l.RS 41/2007, 103/07, 11/11, 98/13 az  

RTV-ről szóló törvény 12. szakasza (Ur.l.RS 96/2005, 109/2005, 26/2009, 31/2009, 9/2014) alapján, figyelembe 

véve a Szlovén RTV Etikai Szabályzatát (RTV Informator 40/2000), a Helyhatósági és polgármesteri választások 

kiírásáról szóló szabályrendelet (Ur.l.RS, 47/2014), valamint a szlovén RTV vezérigazgatója által 2014. július 9-én 

kiadott (Informator, 14/20), a Helyhatósági és polgármesteri választásokra vonatkozó, a jelöltek és pártok 

programjainak ingyenes bemutatkozási lehetőségeit tartalmazó szabályzat értelmében a Muravidéki Magyar 

Rádió és a Lendvai Tévéstúdió a következő ingyenes bemutatkozási lehetőségeket biztosítja:  

 

MURAVIDÉKI MAGYAR RÁDIÓ 

 

1. A NEMZETISÉGILEG VEGYESEN LAKOTT KÖZSÉGEK POLGÁRMESTER-JELÖLTJEINEK INGYENES 

BEMUTATKOZÁSA.  

A bemutatkozás időtartama legfeljebb 3 perc lehet. A bemutatkozásokat szeptember 22-én, 23-án, 24-

én, 25-én és 26-án 14:05 órakor tűzzük műsorra. Naponta egy-egy község polgármester-jelöltjei 

mutatkoznak be. Azon jelölteknek, akik élni szeretnének az ingyenes bemutatkozás lehetőségével, azt 2014. 

szeptember 12-én déli 12:00 óráig írásban kell jelezniük a Muravidéki Magyar Rádió felelős szerkesztőjének 

a joze.vegi@rtvslo.si e-mail címre, vagy faxon: 02/429-9712.  

A bemutatkozások sorrendjét nyilvános sorsolással döntjük el. A sorsolást a Szlovén RTV Magyar 

Műsorok Stúdiójában (Lendva, Kranjec utca 10.) szeptember 15-én 10:00 órakor végezzük el, amelyen részt 

vehetnek a jelöltek, vagy azok képviselői.  

A képviselőknek a jelöltek írásos meghatalmazásával kell rendelkezniük. Ennek hiányában nem 

képviselhetik a jelöltet. Abban az esetben, ha a jelöltek, vagy azok képviselői nem jelennek meg a sorsoláson, 

helyettük a sorsolási bizottság tagja sorsol, mégpedig a ki nem sorsolt számok közül. Azokat a jelölteket, akik 

kifejezik a bemutatkozás iránti igényüket, a sorsolást követően hivatalosan értesítjük a sorsolás 

eredményéről és a felvételezés időpontjáról. A magyarul nem beszélő polgármester-jelöltnek magának kell 

gondoskodnia a bemutatkozás fordításáról. A Muravidéki Magyar Rádió csak a szinkronizálást vállalja. 

 

2. A NEMZETISÉGILEG VEGYESEN LAKOTT KÖZSÉGEK POLGÁRMESTER-JELÖLTJEINEK SZEMBESÍTÉSE.  

A nemzetiségileg vegyesen lakott községek polgármester-jelöltjeit öt, egyenként 55 perces élő egyenes 

adásban szembesítjük. Ezek szeptember 29-én, 30-án, október 1-jén, 2-án és 3-án 17:05 órakor lesznek 

műsoron. A magyarul nem beszélő polgármester-jelöltek számára a Muravidéki Magyar Rádió 

szinkrontolmácsolást biztosít. Azon jelöltek, aki élni szeretnének a szembesítés lehetőségével, azt             

2014. szeptember 12-én déli 12:00 óráig írásban kell jelezniük a Muravidéki Magyar Rádió felelős 

szerkesztőjének a joze.vegi@rtvslo.si e-mail címre, vagy faxon: 02/429-9712.  

A szembesítések sorrendje a következő: szeptember 29-én Šalovci, szeptember 30-án Moravske 

Toplice, október 1-jén Hodos, október 2-án Dobronak és október 3-án Lendva község polgármester-

jelöltjeinek szembesítése lesz.  
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3. A KÖZSÉGI MAGYAR ÖNKORMÁNYZATI NEMZETI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSTAG-JELÖLTJEINEK INGYENES 

BEMUTATKOZÁSA.  

A bemutatkozás időtartama legfeljebb 3 perc lehet. Mindegyik jelölt csak egyszer mutatkozhat be. A 

bemutatkozásokat szeptember 29-től október 3-ig, 16:05 órakor tűzzük műsorra. Egy napon legfeljebb 3 

jelölt mutatkozik be. A bemutatkozások dátuma az ingyenes bemutatkozás lehetőségével élők számától függ. 

A bemutatkozások sorrendjét sorsolással döntjük el. Amennyiben a megadott időpontok nem lesznek 

elegendőek, a Muravidéki Magyar Rádió a megadott hetet megelőző héten biztosít időpontokat.  

Azon jelölteknek, akik élni szeretnének az ingyenes bemutatkozás lehetőségével, azt legkésőbb         

2014 szeptember 12-én déli 12:00 óráig írásban kell jelezniük a Muravidéki Magyar Rádió felelős 

szerkesztőjének a joze.vegi@rtvslo.si e-mail címre, vagy faxon: 02/429-9712.  

A bemutatkozások időpontját és sorrendjét nyilvános sorsolással döntjük el. A sorsolást a Szlovén RTV 

Magyar Műsorok Stúdiójában (Lendva, Kranjec utca 10.) szeptember 15-én 10:00 órakor végezzük el, 

amelyen részt vehetnek a jelöltek, vagy azok képviselői.  

A képviselőknek a jelöltek írásos meghatalmazásával kell rendelkezniük. Ennek hiányában nem 

képviselhetik a jelöltet. Abban az esetben, ha a jelöltek, vagy azok képviselői nem jelennek meg a sorsoláson, 

helyettük a sorsolási bizottság tagja sorsol, mégpedig a ki nem sorsolt számok közül. Azokat a jelölteket, akik 

kifejezik a bemutatkozás iránti igényüket, a sorsolást követően hivatalosan értesítjük a sorsolás 

eredményéről és a felvételezés időpontjáról. 

 

4. A KÖZSÉGI TANÁCSOK KÜLÖNSTÁTUSÚ MAGYAR KÉPVISELŐ-JELÖLTJEINEK INGYENES BEMUTATKOZÁSA.  

A bemutatkozás időtartama legfeljebb 3 perc lehet. Mindegyik jelölt csak egyszer mutatkozhat be. A 

bemutatkozások időpontjai szeptember 29-től október 3-ig 13:05 órakor lesznek. Azon jelölteknek, akik élni 

szeretnének az ingyenes bemutatkozási lehetőséggel, azt legkésőbb 2014 szeptember 12-én déli 12:00 óráig 

írásban kell jelezniük a Muravidéki Magyar Rádió felelős szerkesztőjének a joze.vegi@rtvslo.si e-mail címre, 

vagy faxon: 02/429-9712.  

A bemutatkozások sorrendjét nyilvános sorsolással döntjük el. A sorsolást a Szlovén RTV Magyar 

Műsorok Stúdiójában (Lendva, Kranjec utca 10.) szeptember 15-én 10:00 órakor végezzük el, amelyen részt 

vehetnek a jelöltek, vagy azok képviselői.  

A képviselőknek a jelöltek írásos meghatalmazásával kell rendelkezniük. Ennek hiányában nem képviselhetik 

a jelöltet. Abban az esetben, ha a jelölt, vagy annak képviselője nem jelenik meg a sorsoláson, helyettük a 

sorsolási bizottság tagja sorsol, mégpedig a ki nem sorsolt számok közül. Azokat a jelölteket, akik kifejezik a 

bemutatkozás iránti igényüket, a sorsolást követően hivatalosan értesítjük a sorsolás eredményéről és a 

felvételezés időpontjáról. 

 

5. AZON POLITIKAI PÁRTOK, LISTÁK ÉS EGYÉNI JELÖLTEK INGYENES BEMUTATKOZÁSI LEHETŐSÉGEI, 

AKIK/AMELYEK A NEMZETISÉGILEG VEGYESEN LAKOTT KÖZSÉGEKBEN JELÖLTETIK MAGUKAT, ILLETVE 

ÁLLÍTANAK LISTÁT A KÖZSÉGI TANÁCSOKBA.  

A bemutatkozás időtartama legfeljebb 3 perc lehet. Mindegyik párt, lista illetve egyéni jelölt csak 

egyszer mutatkozhat be. A bemutatkozásokat szeptember 29-től október 3-ig 18:20 órakor tűzzük műsorra. 

Azon pártoknak, listáknak illetve egyéni jelölteknek, akik élni szeretnének az ingyenes bemutatkozási 

lehetőséggel, azt legkésőbb szeptember 12-én déli 12:00 óráig írásban kell jelezniük a Muravidéki Magyar 

Rádió felelős szerkesztőjének (joze.vegi@rtvslo.si e-mail címre, vagy faxon: 02/429-9712).  
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Amennyiben a megadott időpontok nem lesznek elegendőek, a Muravidéki Magyar Rádió a megadott 

hetet megelőző héten biztosít időpontokat. 

A bemutatkozások sorrendjét nyilvános sorsolással döntjük el. A sorsolást a Szlovén RTV Magyar 

Műsorok Stúdiójában (Lendva, Kranjec utca 10.) szeptember 15-én 10:00 órakor végezzük el, amelyen részt 

vehetnek a listák vezetői illetve egyéni jelöltek, vagy azok képviselői.  

A képviselőknek a jelöltek írásos meghatalmazásával kell rendelkezniük. Ennek hiányában nem 

képviselhetik a jelöltet. Abban az esetben, ha a jelöltek, vagy azok képviselői nem jelennek meg a sorsoláson, 

helyettük a sorsolási bizottság tagja sorsol, mégpedig a ki nem sorsolt számok közül. Azokat a jelölteket, akik 

kifejezik a bemutatkozás iránti igényüket, a sorsolást követően hivatalosan értesítjük a sorsolás 

eredményéről és a felvételezés időpontjáról. A jelölteknek maguknak kell gondoskodniuk a bemutatkozásuk 

fordításáról. A Muravidéki Magyar Rádió csak a szinkronizálást vállalja. 

 

A választási kampány ideje alatt a napi informatív műsorok keretében, külön feltűntetve, tájékoztatjuk a 

hallgatókat a pártok és jelöltjeik tevékenységéről, a választási rendszerről, a választások lefolyásáról, stb.  

 

A Muravidéki Magyar Rádió választási műsoraival kapcsolatban Végi József felelős szerkesztő ad információt. 

Telefon: 02/429-9720, vagy  041-661-183. 

 

 

 

                                 Végi József s.k. 

a Muravidéki Magyar Rádió felelős szerkesztője 
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LENDVAI TÉVÉSTÚDIÓ 

 

1. A NEMZETISÉGILEG VEGYESEN LAKOTT KÖZSÉGEK POLGÁRMESTER-JELÖLTJEINEK  

       INGYENES BEMUTATKOZÁSA.  

A bemutatkozás időtartama legfeljebb 2 (két) perc lehet. Mindegyik jelölt egyszer mutatkozik be. A 

bemutatkozásokat szeptember 17. és október 3. között, a Szlovén TV 1-es csatornája 15.10-kor* kezdődő 

adásában tűzzük műsorra. Az egyes községek jelöltjei bemutatkozásának sorrendjét nyilvános sorsolással 

döntjük el.  

A polgármesterjelölteknek, akik élni szeretnének az ingyenes bemutatkozás lehetőségével, azt 2014. 

szeptember 12-én déli 12 óráig írásban kell jelezniük a magyar nyelvű tévéműsorok felelős szerkesztőjének 

(mirjana.lovric@rtvslo.si e-mail címre, vagy faxon: 02/429-9712).  

A községek sorrendjét és ezen belül a jelöltek bemutatkozásának sorrendjét nyilvános sorsolással 

döntjük el. A sorsolást a Szlovén RTV Magyar Műsorok Stúdiójában (Lendva, Kranjec utca 10.) 2014. 

szeptember 15-én 10:00 órakor végezzük el. 

A sorsoláson részt vehetnek a polgármesterjelöltek vagy azok képviselői. A képviselőnek a jelölt írásos 

meghatalmazásával kell rendelkeznie, meghatalmazás hiányában nem képviselheti a jelöltet. Abban az 

esetben, ha a jelölt vagy a jelöltek nem jelennek meg a nyilvános sorsoláson, vagy a képviselőjük nem 

rendelkezik írásos meghatalmazással, helyettük a sorsolási bizottság tagja sorsol, mégpedig a ki nem sorsolt 

számok közül. Azokat a jelölteket, akik kifejezik a bemutatkozás iránti igényüket, a sorsolást követően 

hivatalosan értesítjük a sorsolás eredményéről és a felvételezés időpontjáról. A bemutatkozások szlovén, 

illetve magyar nyelvre történő feliratozásához szükséges fordításokról a jelölteknek maguknak kell 

gondoskodniuk. Amennyiben a jelöltek nem biztosítják a fordítást, az ingyenes bemutatkozást nem áll 

módunkban közzétenni. 

 

2.  A KÖZSÉGI MAGYAR NEMZETI ÖNKORMÁNYZATI KÖZÖSSÉGEK TANÁCSTAG- 

     -JELÖLTJEINEK INGYENES BEMUTATKOZÁSA.  

A bemutatkozás időtartama legfeljebb 2 (két) perc lehet. Mindegyik jelölt egyszer mutatkozik be. A 

bemutatkozásokat szeptember 17. és október 3. között, a Szlovén TV 1-es csatornája  15.10-kor* kezdődő 

adásában tűzzük műsorra.  

A jelölteknek, akik élni szeretnének az ingyenes bemutatkozás lehetőségével, azt 2014. szeptember    

12-én déli 12 óráig írásban kell jelezniük a magyar nyelvű tévéműsorok felelős szerkesztőjének 

(mirjana.lovric@rtvslo.si e-mail címre, vagy faxon: 02/429-9712). 

A jelöltek bemutatkozásának sorrendjét nyilvános sorsolással döntjük el. A sorsolást a Szlovén RTV 

Magyar Műsorok Stúdiójában (Lendva, Kranjec utca 10.) szeptember 15-én 10:00 órakor végezzük el.  

A sorsoláson részt vehetnek a tanácstagjelöltek vagy azok képviselői. A képviselőnek a jelölt írásos 

meghatalmazásával kell rendelkeznie, meghatalmazás hiányában nem képviselheti a jelöltet. Abban az 

esetben, ha a jelölt vagy a jelöltek nem jelennek meg a nyilvános sorsoláson, vagy a képviselőjük nem 

rendelkezik írásos meghatalmazással, helyettük a sorsolási bizottság tagja sorsol, mégpedig a ki nem sorsolt 

számok közül. Azokat a jelölteket, akik kifejezik a bemutatkozás iránti igényüket, a sorsolást követően 

hivatalosan értesítjük a sorsolás eredményéről és a felvételezés időpontjáról. A bemutatkozások szlovén 

nyelvre történő feliratozásához szükséges fordításokról a jelölteknek maguknak kell gondoskodniuk. 

Amennyiben a jelöltek nem biztosítják a fordítást, az ingyenes bemutatkozást nem áll módunkban közzétenni. 
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3.  A KÖZSÉGI TANÁCSOK KÜLÖN STÁTUSÚ MAGYAR KÉPVISELŐJELÖLTJEINEK INGYENES    

     BEMUTATKOZÁSA.  

A bemutatkozás időtartama legfeljebb 2 (két) perc lehet. Mindegyik jelölt egyszer mutatkozik be. A 

bemutatkozásokat szeptember 17. és október 3. között, a Szlovén TV 1-es csatornája 15.10-kor* kezdődő 

adásában tűzzük műsorra.  

A jelölteknek, akik élni szeretnének az ingyenes bemutatkozás lehetőségével, azt 2014. szeptember    

12-én déli 12 óráig írásban kell jelezniük a magyar nyelvű tévéműsorok felelős szerkesztőjének 

(mirjana.lovric@rtvslo.si e-mail címre, vagy faxon: 02/429-9712).  

A jelöltek bemutatkozásának sorrendjét nyilvános sorsolással döntjük el. A sorsolást a Szlovén RTV 

Magyar Műsorok Stúdiójában (Lendva, Kranjec utca 10.) szeptember 15-én 10:00 órakor végezzük el.  

A sorsoláson részt vehetnek a tanácstagjelöltek vagy azok képviselői. A képviselőnek a jelölt írásos 

meghatalmazásával kell rendelkeznie, meghatalmazás hiányában nem képviselheti a jelöltet. Abban az 

esetben, ha a jelölt vagy a jelöltek nem jelennek meg a nyilvános sorsoláson, vagy a képviselőjük nem 

rendelkezik írásos meghatalmazással, helyettük a sorsolási bizottság tagja sorsol, mégpedig a ki nem sorsolt 

számok közül. Azokat a jelölteket, akik kifejezik a bemutatkozás iránti igényüket, a sorsolást követően 

hivatalosan értesítjük a sorsolás eredményéről és a felvételezés időpontjáról. A bemutatkozások szlovén 

nyelvre történő feliratozásához szükséges fordításokról a jelölteknek maguknak kell gondoskodniuk. 

Amennyiben a jelöltek nem szavatolják a fordítást, az ingyenes bemutatkozást nem áll módunkban 

közzétenni. 

 

*(Az adásokat előreláthatólag 17.20-kor ismétlik a Szlovén Televízió 2-es csatornáján. Amennyiben a Szlovén 

Televízió programrácsa miatt az adás ismétlése elmarad, más ismétlést nem tudunk biztosítani. A Lendvai 

Tévéstúdió nem vállal felelősséget az ismétlések időpontjának változásáért.) 

 

A Lendvai Tévéstúdió választási műsoraival kapcsolatban Magyar Lovrid Mirjana felelős szerkesztő ad 

információt. Telefonszám: 02/429-9740 vagy 051-608-812. 

  

Lendva, 2014. szeptember 5. 

 

 

 

             Magyar Lovrid Mirjana s.k.  

        a Lendvai Tévéstúdió felelős szerkesztője  
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V skladu s 6. členom a Zakona o volilni in referendumski kampanji  (Ur.l.RS 41/2007, 103/07,11/11, 98/13),  z 12. 

členom Zakona o Radioteleviziji Slovenija (Ur.l.RS 96/2005, 109/2005, 26/2009, 31/2009, 9/2014), upoštevajoč 

Poklicna merila in načela novinarske etike v programih RTV Slovenija (objavljena v Informatorju RTV Slovenija št. 

40/2000)  in v skladu z Odlokom o razpisu volitev v občinske svete ter za župane (Ur.l.RS 47/2014) in na podlagi 

Pravilnika RTVS o izrabi programskega časa v času volilne kampanje za volitve članov občinskih svetov in županov 

2014 (Informator, 14/20), bosta radijski in televizijski program za madžarsko narodno skupnost v času volilne 

kampanje nudila naslednje možnosti brezplačne predstavitve in pripravil naslednje oddaje: 

 

 

POMURSKI MADŽARSKI RADIO 

 

1. BREZPLAČNA PREDSTAVITEV PROGRAMOV KANDIDATOV ZA ŽUPANA V OBČINAH, KI SO PO ZAKONU 

OPREDELJENE ZA NARODNOSTNO MEŠANO OBMOČJE.  

Dolžina samopredstavitve je do 3 minut. Vsak kandidat se predstavi enkrat. Samopredstavitve bomo 

predvajali 22., 23., 24., 25. in  26. septembra ob 14.05 uri. Vsak dan se predstavijo kandidati iz ene občine.  

Kandidati za župana, ki želijo izrabiti možnost brezplačne predstavitve, morajo svoj interes pisno potrditi 

odgovornemu uredniku radijskega programa za madžarsko narodno skupnost do 12. septembra 2014 do 

12.00 ure na joze.vegi@rtvslo.si ali po faksu: 02/429-9712.  

Vrstni red nastopov bo določil javni žreb, ki ga bomo opravili na RTV Slovenija, Studiu madžarskih 

programov (Kranjčeva ulica 10, Lendava), dne 15. septembra ob 10.00 uri. Pri žrebanju so lahko prisotni 

kandidati za župana ali njihovi pooblaščenci.  

Pooblaščenci morajo imeti pisno pooblastilo kandidata. Brez pooblastila kandidata ne morejo zastopati. 

V primeru, da se kandidat ali kandidati ne udeležijo javnega žreba, namesto njih žreba član komisije izmed 

številk, ki še niso bili izžrebani. Vsi kandidati, ki so izrazili željo po izrabi programskega časa za 

samopredstavitev, bodo po končanem žrebu uradno obveščeni o izidu žreba in o času snemanja. Kandidati za 

župana, ki ne obvladajo madžarskega jezika, morajo sami poskrbeti za prevod samopredstavitve. Pomurski 

madžarski radio poskrbi le za sinhroniziranje samopredstavitev.  

 

2. SOOČANJE KANDIDATOV ZA ŽUPANA V OBČINAH, KI SO PO ZAKONU OPREDELJENE ZA NARODNOSTNO 

MEŠANO OBMOČJE.  

Kandidate za župana v občinah, ki so po zakonu opredeljene za narodnostno mešano območje, bomo 

soočili v petih, 55 minut trajajočih javnih oddajah, ki bodo na sporedu 29. in 3¸. septembra, ter 1., 2., in 3. 

oktobra 2014 ob 17.05 uri. Za kandidate, ki ne obvladajo madžarskega jezika, Pomurski madžarski radio 

poskrbi za simultano prevajanje. 

Kandidati za župana občin, ki želijo sodelovati v javnem soočanju, morajo svoj interes pisno potrditi 

odgovornemu uredniku Pomurskega madžarskega radia do 12. septembra do 12.00 ure na 

joze.vegi@rtvslo.si ali po faksu: 02/429-9712.  

Vrstni red soočanj bo sledeč: 29. septembra kandidati za župana občine Šalovci, 30. septembra občine 

Moravske Toplice, 1. oktobra občine Hodoš, 2. oktobra občine Dobrovnik in 3. oktobra občine Lendava.  

 

  

mailto:joze.vegi@rtvslo.si
mailto:joze.vegi@rtvslo.si


8 

 

3. BREZPLAČNA PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKIH SVETOV 

MADŽARSKIH SAMOUPRAVNIH NARODNIH SKUPNOSTI.  

 Dolžina samopredstavitve je do 3 minut. Vsak kandidat se predstavi enkrat. Samopredstavitve bomo 

predvajali med 29. septembrom in 3. oktobrom ob 16:05 uri. Datumi samopredstavitev bodo odvisni od 

števila kandidatov, ki želijo izrabiti možnost brezplačne predstavitve. Te bomo določili ob žrebu. V enem 

terminu se lahko predstavijo trije (3) kandidati. V primeru, da dani termini ne bodo zadostovali za 

samopredstavitve, bomo ob žrebu določili dodatne dneve teden pred danimi termini.  

 Kandidati, ki želijo izrabiti možnost brezplačne predstavitve, morajo svoj interes pisno potrditi 

odgovornemu uredniku radijskega programa za madžarsko narodno skupnost do 12. septembra do 12.00 ure 

na joze.vegi@rtvslo.si ali po faksu: 02/429-9712.  

 Vrstni red samopredstavitve kandidatov bo določil javni žreb, ki ga bomo opravili na RTV Slovenija, 

Studiu madžarskih programov (Kranjčeva ulica 10, Lendava), dne 15. septembra ob 10.00 uri. Na žrebanju so 

lahko prisotni kandidati za svetnika ali njihovi pooblaščenci.  

 Pooblaščenci morajo imeti pisno pooblastilo od kandidata. Brez pooblastila kandidata ne morejo 

zastopati. V primeru, da se kandidati ali njihovi zastopniki ne udeležijo javnega žreba, ali zastopniki nimajo 

pisnega pooblastila, namesto njih žreba član komisije izmed številk, ki še niso bile izžrebane. Vsi kandidati, ki 

so izrazili željo po izrabi programskega časa za samopredstavitev, bodo po končanem žrebu uradno obveščeni 

o izidu žreba in o času snemanja. 

 

4. BREZPLAČNA PREDSTAVITEV KANDIDATOV MADŽARSKE NARODNOSTI, KI 

KANDIDIRAJO ZA ČLANE OBČINSKIH SVETOV S POSEBNIM STATUSOM.  

 Dolžina samopredstavitve je do 3 minute. Vsak kandidat se predstavi enkrat. Samopredstavitve bomo 

predvajali med 29 septembrom in 3. oktobrom ob 13:05 uri.  

 Kandidati, ki želijo izrabiti možnost brezplačne predstavitve, morajo svoj interes pisno potrditi 

odgovornemu uredniku radijskega programa za madžarsko narodno skupnost  do 12. septembra do 12.00 ure 

na joze.vegi@rtvslo.si ali po faksu: 02/429-9712.  

 Vrstni red samopredstavitve kandidatov bo določil javni žreb, ki ga bomo opravili na RTV Slovenija, 

Studiu madžarskih programov (Kranjčeva ulica 10, Lendava), dne 15. septembra ob 10.00 uri.  

 Na žrebanju so lahko prisotni kandidati za svetnika ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci morajo imeti 

pisno pooblastilo od kandidata. Brez pooblastila kandidata ne morejo zastopati. V primeru, da se kandidati ali 

njihovi zastopniki ne udeležijo javnega žreba, ali zastopniki nimajo pisnega pooblastila, namesto njih žreba 

član komisije izmed številk, ki še niso bile izžrebane. Vsi kandidati, ki so izrazili željo po izrabi programskega 

časa za samopredstavitev, bodo po končanem žrebu uradno obveščeni o izidu žreba in o času snemanja. 

 

5. BREZPLAČNA PREDSTAVITEV POLITIČNIH STRANK, LIST TER SAMOSTOJNIH 

KANDIDATOV IN NJIHOVIH PROGRAMOV, KI KANDIDIRAJO ZA ČLANE OBČINSKIH SVETOV V OBČINAH, KI 

SO PO ZAKONU OPREDELJENE ZA NARODNOSTNO MEŠANO OBMOČJE.  

 Dolžina samopredstavitve je do 3 minute. Vsaka stranka oz. kandidatna lista ali samostojni kandidat se 

predstavi enkrat. Samopredstavitve bomo predvajali med 29. septembrom in 3. oktobrom ob 18:20 uri.  

 Stranke oz. kandidatne liste ali samostojni kandidati, ki želijo izrabiti možnost brezplačne predstavitve, 

morajo svoj interes pisno potrditi odgovornemu uredniku radijskega programa za madžarsko narodno 

skupnost  do 12. septembra do 12.00 ure na joze.vegi@rtvslo.si ali po faksu: 02/429-9712. V primeru, da 

mailto:joze.vegi@rtvslo.si
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dani termini ne bodo zadostovali za samopredstavitve, bomo ob žrebu določili dodatne termine teden pred 

danimi termini.  

 Vrstni red samopredstavitve bo določil javni žreb, ki ga bomo opravili na RTV Slovenija, Studiu 

madžarskih programov (Kranjčeva ulica 10, Lendava), dne 15. septembra ob 10.00 uri.  

 Na žrebanju so lahko prisotni vodje kandidatnih list oziroma njihovi pooblaščenci. Pooblaščenci morajo 

imeti pisno pooblastilo vodje kandidatnih list oz. stranke. Brez pooblastila ne morejo zastopati listo ali 

samostojnega kandidata. V primeru, da se kandidati oz. njihovi pooblaščenci ne udeležijo javnega žreba, 

namesto njih žreba član komisije izmed številk, ki še niso bile izžrebane. Vsi kandidati, ki so izrazili željo po 

izrabi programskega časa za samopredstavitev, bodo po končanem žrebu uradno obveščeni o izidu žreba in o 

času snemanja. Kandidatne liste oz. samostojni kandidati za člane občinskega sveta, morajo sami poskrbeti za 

prevod samopredstavitve, seveda le v primeru, če so njihove samopredstavitve v slovenskem jeziku. Pomurski 

madžarski radio poskrbi za sinhroniziranje samopredstavitev. 

 

V času volilne kampanje bomo v dnevno-informativnih  oddajah v posebni rubriki poročali o predvolilnih 

dejavnostih političnih strank, kandidatnih listah in kandidatov ter informirali poslušalce in volivce o značilnostih 

volilnega sistema, o načinu glasovanja itd.  

 

Vse dodatne informacije v zvezi z volilnimi oddajami daje József Végi, odgovorni urednik Pomurskega 

madžarskega radia. Tel. 02/429-9720 ali 041-661-183. 

 

 

Lendava, 5. september 2014 

 

 

Végi József l.r. 

   odgovorni urednik Pomurskega madžarskega radia 
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TV-STUDIO LENDAVA 

 

1. BREZPLAČNA PREDSTAVITEV PROGRAMOV KANDIDATOV ZA ŽUPANA V OBČINAH, KI SO PO ZAKONU 

OPREDELJENE ZA NARODNOSTNO MEŠANO OBMOČJE.  

Dolžina samopredstavitve do 2 (dveh) minut. Vsak kandidat se predstavi enkrat. Samopredstavitve 

bomo predvajali med 17. septembrom in 3. oktobrom v oddajah, ki se pričnejo ob 15.10 uri na 1. programu 

TV Slovenija.* O vrstnem redu predstavitve kandidatov iz posameznih občin bo odločil žreb.  

Kandidati za župana, ki želijo izrabiti možnost brezplačne predstavitve, morajo svoj interes pisno potrditi 

odgovorni urednici televizijskega programa v madžarskem jeziku do 12. septembra 2014 do 12.00 ure 

(mirjana.lovric@rtvslo.si ali po faksu: 02/429-9712).  

Vrstni red občin in v okviru tega vrstni red nastopov kandidatov bo določil javni žreb, ki ga bomo opravili 

na RTV Slovenija, Studiu za madžarske programe, Kranjčeva ulica 10, Lendava, dne 15. septembra 2014 ob 

10.00 uri.  

Pri žrebanju so lahko prisotni kandidati za župana ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščenec mora imeti 

pisno pooblastilo kandidata, brez pooblastila kandidata ne more zastopati. Če se kandidat ali kandidati 

javnega žreba ne udeležijo, ali pooblaščenec nima pisnega pooblastila, žreba namesto njih član komisije 

izmed številk, ki še niso bile izžrebane. Vsi kandidati, ki izrazijo željo po izrabi programskega časa za 

samopredstavitev, bodo takoj po končanem žrebu uradno obveščeni o izidu žreba ter o času snemanja. 

Prevode, potrebne za podnaslavljanje samopredstavitev v slovenski ali madžarski jezik, morajo kandidati 

zagotoviti sami. V primeru, da kandidati prevodov ne zagotovijo, brezplačnih samopredstavitev ne moremo 

objaviti.  

 

2. BREZPLAČNA PREDSTAVITEV KANDIDATOV ZA ČLANE OBČINSKIH  SVETOV MADŽARSKIH 

SAMOUPRAVNIH NARODNIH SKUPNOSTI.  

Dolžina samopredstavitve do 2 (dveh) minut. Vsak kandidat se predstavi enkrat. Samopredstavitve 

bomo predvajali med 17. septembrom in 3. oktobrom v oddajah, ki so na sporedu ob 15.10 uri na 1. 

programu TV Slovenija.*  

Kandidati, ki želijo izrabiti možnost brezplačne predstavitve, morajo svoj interes pisno potrditi 

odgovorni urednici televizijskega programa v madžarskem jeziku do 12. septembra 2014 do 12.00 ure 

(mirjana.lovric@rtvslo.si ali po faksu: 02/429-9712).  

Vrstni red samopredstavitve kandidatov bo določil javni žreb, ki ga bomo opravili na RTV Slovenija, 

Studiu za madžarske programe, Kranjčeva ulica 10, Lendava, 15. septembra 2014 ob 10.00 uri.  

Na žrebanju so lahko prisotni kandidati za svetnika ali njihovi pooblaščenci. Pooblaščenec mora imeti 

pisno pooblastilo kandidata, brez pooblastila kandidata ne more zastopati. Če se kandidat ali kandidati 

javnega žreba ne udeležijo, ali pooblaščenec nima pisnega pooblastila, žreba namesto njih član komisije 

izmed številk, ki še niso bile izžrebane. Vsi kandidati, ki izrazijo željo po izrabi programskega časa za 

samopredstavitev, bodo takoj po končanem žrebu uradno obveščeni o izidu žreba in o času snemanja. 

Prevode, potrebne za podnaslavljanje samopredstavitev v madžarski jezik, morajo kandidati zagotoviti sami. V 

primeru, da kandidati prevodov ne zagotovijo, brezplačnih samopredstavitev ne moremo objaviti.  
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3. BREZPLAČNA PREDSTAVITEV KANDIDATOV MADŽARSKE NARODNOSTI,  

 KI KANDIDIRAJO ZA ČLANE OBČINSKIH SVETOV S POSEBNIM STATUSOM.  

 Dolžina samopredstavitve do 2 (dveh) minut. Vsak kandidat se predstavi enkrat. Samopredstavitve 

bomo predvajali med 17. septembrom in 3. oktobrom v oddajah, ki so na sporedu ob 15.10 uri na 1. 

programu TV Slovenija.* Kandidati, ki želijo izrabiti možnost brezplačne predstavitve, morajo svoj interes 

pisno potrditi odgovorni urednici televizijskega programa v madžarskem jeziku do 12. septembra 2014 do 

12.00 ure (mirjana.lovric@rtvslo.si ali po faksu: 02/429-9712). Vrstni red samopredstavitve kandidatov bo 

določil javni žreb, ki ga bomo opravili na RTV Slovenija, Studiu madžarskih programov, Kranjčeva ulica 10, 

Lendava, 15. septembra 2014 ob 10.00 uri.  

 Na žrebanju so lahko prisotni kandidati za svetnika ali njihovi pooblaščeni. Pooblaščenec mora imeti 

pisno pooblastilo kandidata, brez pooblastila kandidata ne more zastopati. Če se kandidat ali kandidati 

javnega žreba ne udeležijo, ali zastopnik nima pisnega pooblastila, žreba namesto njih član komisije izmed 

številk, ki še niso bile izžrebane. Vsi kandidati, ki izrazijo željo po izrabi programskega časa za 

samopredstavitev, bodo takoj po končanem žrebu uradno obveščeni o izidu žreba in o času snemanja. 

Prevode, potrebne za podnaslavljanje samopredstavitev v slovenski jezik, morajo kandidati zagotoviti sami. V 

primeru, da kandidati prevodov ne zagotovijo, brezplačnih samopredstavitev ne moremo objaviti. 

 

* Ponovitve oddaj bodo na sporedu predvidoma ob 17.20 uri na TVS 2. Če zaradi programske sheme TVS 

ponovitev oddaje odpade, ponovitve ne bo mogoče zagotoviti. TV-studio Lendava ne more prevzeti odgovornosti 

tudi za predvajanje ponovitev oddaj v drugem terminu. 

 

Vse dodatne informacije v zvezi z volilnimi oddajami lahko dobite pri Mirjani Lovrid, odgovorni urednici TV-studia 

Lendava. Tel.: 02/429-9740 ali na 051-608-812.  

 

  

Lendava, 5. september 2014 

 

 

Magyar Lovrid Mirjana l.r.                                      

odgovorna urednica TV-studia Lendava      

 

 


