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PROGRAMSKEMU SVETU RTV SLOVENIJA  

 

 

ZADEVA:  Sklepi 10. redne seje Programskega odbora za RTV programe 

                    za madžarsko narodno skupnost  
 

 

Programski odbor za RTV programe za madžarsko narodno skupnost, na 10. redni seji, dne 

14. septembra 2009, sprejel naslednje sklepe: 

 

 

Ad 1 POTRDITEV ZAPISNIKA 9. REDNE SEJE IN  

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

 
1 - 2 Programski odbor RTV programov za madžarsko narodno skupnost ugotavlja, da je 

programsko vodstvo večino »nerešenih vprašanj« v času med sejama ustrezno 

razrešilo, odprta pa terjajo kontinuirano reševanje. 

 

 Odgovorna urednica TV programa za madžarsko narodno skupnost naj članoma 

programskega sveta posreduje pismo urednice 3. programa TV Slovenija v zvezi s 

predvajanjem madžarskih TV oddaj Dobro jutro na 3. programu. 

 

 

Ad 2 POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA  

 NAČRTA V OBDOBJU JANUAR-AVGUST 2009   
 

2 - 1  Programski odbor RTV programov za madžarsko narodno skupnost se je seznanil s 

Poročilom o realizaciji programsko produkcijskega načrta RTV Studia Lendava v 

obdobju januar-avgust 2009 in ugotavlja, da so bile pripombe odbora v veliki meri 

upoštevane, nekatere pa so aktualne še danes in jih je potrebno čim prej realizirati. 

 Uredništvo Pomurskega madžarskega radia naj poskrbi tudi za jezikovno neoporečnost 

oddaj.  

 



 

 

 

Ad 3 PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT RADIJSKEGA in  TV  

 PROGRAMA ZA MADŽARSKO NARODNO SKUPNOST ZA LETO 2010 
 

 

3 - 1  Programski odbor RTV programov za madžarsko narodno skupnost se je seznanil s 

Programsko produkcijskim načrtom radijskega in TV programa za madžarsko narodno 

skupnost za leto 2010 in ga sprejema z naslednjimi pripombami:  

 

 - potrebno je konkretizirati tiste oddaje, ki niso vezane zgolj na informativno in 

      in aktualno tematiko, 

 - v radijskem programu naj se uvede 5-minutna oddaja za čistejši jezik, 

 - tako v radijskem kot televizijskem programu naj se zagotoviti več izobraževalnih in  

         poljudno znanstvenih vsebin. 

 

 Programski odbor apelira na programski svet in vodstvo RTV Slovenija, naj zagotovi 

ustreznejši čas predvajanja madžarske TV oddaje na 1. programu TV S. 

 

 Programski odbor poziva PMSNS in vzgojno izobraževalne zavode, da s skupnimi

 močmi skušajo privzgojiti kader, ki ga bo mogoče zaposlili v obeh medijih narodne 

 skupnosti. 

 

 

AD 4 RAZNO  
 

4 - 1  Programski odbor RTV programov za madžarsko narodno skupnost podpira pobudo, 

da se čim prej opravi avdicija za nove programske sodelavce. 

 

 

 

 

                                                                                   Predsednica programskega odbora: 

                                                                                             dr. Elizabeta Bernjak,l.r. 

                                                                                      

 


