
 
 
 
 
 
 
 

                
 
 
 
 
             

                                                                                                                    Lendava, 15. september 2006 
 

 
 
 
PROGRAMSKEMU SVETU RTV SLOVENIJA  
 
 
 
ZADEVA:  Sklepi 1. redne seje Programskega odbora za RTV programe 
                    za mad�arsko narodno skupnost 
 
 
Programski odbor za RTV programe za mad�arsko narodno skupnost, na 1. redni seji, dne 14. 
septembra 2006, sprejel naslednje sklepe: 
 
 
AD 1 -  KONSTITUIRANJE PROGRAMSKEGA ODBORA  
             (Izvolitev predsednika in namestnika predsednika) 
 
1 - 1  Programski odbor za RTV programe za mad�arsko narodno skupnost je za 

predsednico programskega odbora izvolil dr. Elizabeto Bernjak. 
 
1 - 2  Programski odbor za RTV programe za mad�arsko narodno skupnost je za namestnika 

predsednice programskega odbora izvolil g. Borisa Cipota.  
 
 
AD 2  -  PREDSTAVITEV DELOVANJA STUDIA LENDAVA  
                - Statut RTV Slovenija 
 
2 - 1  Programski odbor za RTV programe za mad�arsko narodno skupnost se strinja s 

pripombami, ki jih je na predlog Statuta �e predlo�ila dr. Elizabeta Bernjak, 
generalnemu direktorju in komisiji za pripravo statuta pa priporoča, naj podane 
pripombe v čim večji meri upo�teva. 

 



Programski odbor podpira tudi  pripombe, ki so bile dane v zvezi z razre�evanjem 
vpra�anja vidnosti oddaj mad�arske narodne skupnosti in apelira na vodstvo zavoda, 
naj tem oddajam zagotovi ustreznej�e termine na I. in II. mre�i. 

 
2 - 2 Programski odbor podpira prizadevanja programskega vodstva k  zagotavljanju  

ustreznej�ih kadrovskih re�itev, kakor tudi ustreznej�ega časa predvajanj in �iritev 
programa. 

 
  Programski odbor pričakuje, da bo vodstvo pri svojem nadaljnjem delu upo�tevalo 

mnenja in predloge članov programskega odbora in probleme razre�evalo  s pomočjo 
vseh akterjev. 

 
 
 
AD 3  - POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMSKEGA NAČRTA 
             RADIJSKEGA IN TV PROGRAMA ZA MAD�ARSKO NARODNO  
             SKUPNOST V PRVEM POLLETJU 2006 
 
3 - 1  Programski odbor za RTV programe za mad�arsko narodno skupnost se je seznanil s 

Poročilom o realizaciji programskega načrta radijskega in TV programa za mad�arsko 
narodno skupnost v prvem polletju 2006 in ga sprejema. 

 
 
 
AD 4 -  IZHODI�ČA PLANA RADIJSKEGA IN TV PROGRAMA ZA 
             MAD�ARSKO NARODNO SKUPNOST V LETU 2007  
 
4 - 1  Programski odbor za RTV programe za mad�arsko narodno skupnost daje soglasje k 

izhodi�ču plana radijskega in TV programa za mad�arsko narodno skupnost za leto 
2007, hkrati pa predlaga programskemu vodstvu narodnostnega programa, naj pri 
realizaciji načrtovanega programa v čim večji meri upo�teva tudi vsebinske pripombe 
iz razprave. 

  
 Programski odbor pričakuje, da mu bodo ob letnem planu za prihodnje leto 

predlo�eni tudi delovni normativi. 
 
 
 
 
 
                                                                                          Predsednica programskega odbora: 
                                                                                                   dr. Elizabeta Bernjak  
 


