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PROGRAMSKEMU SVETU RTV SLOVENIJA  

 

 

ZADEVA:  Sklepi 11. redne seje Programskega odbora za RTV programe 

                    za madžarsko narodno skupnost  
 

 

Programski odbor za RTV programe za madžarsko narodno skupnost, je na 11. redni seji, dne 

12. januarja 2010, sprejel naslednje sklepe: 

 

 
Ad 1 POTRDITEV ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE IN  

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 
 
1 - 1 Programski odbor RTV programov za madžarsko narodno skupnost sprejme zapisnik 

10. redne seje. 

 

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

pregledom realizacije sklepov in ob tem opozarja, da je potrebno čim prej realizirati 

oz. razrešiti še vprašanja kot so neustrezen čas predvajanja madžarskih TV programov 

na nacionalni TV, vprašanje zvočnih razglednic iz Maribora, skupno reševanje 

kadrovske problematike, izplačilo dvojezičnega dodatka, javno mnenjska raziskava, 

uvedba urednika za jutranji pas, ki bi povezoval novinarje, moderatorje in vključeval 

poslušalce v živo oddajo.  

 

 

Ad 2 POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA  
 NAČRTA ZA LETO 2009 
 

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

Poročilom o realizaciji programsko produkcijskega načrta za leto 2009. Ugotavlja, da 

so bile na prejšnjih sejah podane pripombe članov programskega odbora skoraj v 

 



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

realizirati.  

 

 Programski odbor ugotavlja, da je tako na radijskem kot na TV programu za 

madžarsko narodno skupnost opazen občuten kvalitativni napredek, za kar izreka 

pohvalo vsem zaposlenim in vodstvu RTV programov za madžarsko narodno 

skupnost. 

 

 

 

AD 3 RAZNO:  
 
- informacija o notranji organiziranosti RTV Studia Lendava 
 

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

informacijo o notranji organiziranosti in jo sprejema.  

  
 
- informacija o oddajah o resni glasbi 
  

3 - 2 Programski odbor se je seznanil in sprejel na znanje informacijo o oddajah o resni 

glasbi.   

 

 

- informacija o projektu vzgoja za medije 
 

3 - 3 Programski odbor se je seznanil in v celoti podpira zasnovo projekta »vzgoja za 

 medije«. 

 

 

- informacije javnega značaja (v zvezi s plačnim sistemom, sistemizaciji, …) 
  

3 - 4 Programski odbor se je seznanil z gradivom, ki ga je posredoval g. Attila Kovacs in 

pojasnili, ki so bili v zvezi s tem podani s strani vodstva oz. strokovnih služb zavoda. 

Programski odbor ugotavlja, da je s strani vodstva pridobil verodostojne informacije in 

pojasnila tako o plačnem sistemu, kot sistemizaciji, itd., čeprav jih odbor ni zahteval.  

 Ugotavlja pa tudi, da je o vprašanjih, ki jih g. Attila Kovacs ponovno izpostavlja, zelo 

obširno razpravljal že na prejšnji seji, čeprav presegajo pristojnosti odbora, zato z 

zgornjimi ugotovitvami zaključuje tovrstno razpravo.  

  

 Programski odbor se tudi distancira od zahtev g. Kovacsa, ker ga odbor ni pooblastil, 

da zahteva vse te informacije, zlasti ne v zvezi s problematiko, ki ni v kompetenci tega 

odbora.  

 

 

 

                                                                                   Predsednica Programskega odbora: 

                                                                                             dr. Elizabeta Bernjak,l.r. 

                                                                                      

 


