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ZADEVA:  Sklepi 9. redne seje Programskega odbora za RTV programe 
                    za madžarsko narodno skupnost  
 

 

Programski odbor za RTV programe za madžarsko narodno skupnost je na  9. redni seji dne 

16. januarja 2009  sprejel naslednje sklepe: 

 

 
Ad 1 POTRDITEV ZAPISNIKA 8. REDNE SEJE IN  

PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 
 
1 - 1 Programski odbor RTV programov za madžarsko narodno skupnost ugotavlja, da se 

sklepi iz prejšnje seje niso realizirali.  Gre za nekatere programske pobude in 

predvsem dogovore, vezane na sodelovanju s Programskim odborom za RTV 

programe italijanske narodne skupnosti  in medsebojno programsko sodelovanje 

uredništev za programe obeh narodnih skupnosti.  Zato programski odbor apelira, da 

se tudi ti sklepi čimprej udejanijo.  

 
 
Ad 2 POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA  
 NAČRTA V OBDOBJU JANUAR-OKTOBER 2008 
 

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

Poročilom o realizaciji programsko produkcijskega načrta RTV Studia Lendava za leto 

2008 in ugotavlja, da določene pripombe in pobude niso bile upoštevane, zato vodstvo 

zavoda poziva, da jih čimprej realizira.  

 

 Na vodstvo zavoda in Nadzorni svet pa apelira, da pri opredeljevanju kadrovske 

politike upoštevata specifične probleme uredništev v Studiu Lendava in zagotovita  

sredstva za zaposlitev kadrov, nujno potrebnih za nemoteno produkcijo oddaj v 

madžarskem jeziku.  

 

 

 



 

 

Ad 3 PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT RADIJSKEGA in  TV  
 PROGRAMA ZA MADŽARSKO NARODNO SKUPNOST ZA LETO 2009 
 

 

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

Programsko produkcijskim načrtom RTV programov za madžarsko narodno skupnost 

za leto 2009 in ga sprejema z naslednjimi pripombami: 

 - zagotoviti je potrebno ustreznejši čas predvajanja madžarske TV oddaje na 1. 

programu TV S,  

 - zagotoviti več izobraževalnih vsebin v RTV programu,  

 - vključiti vsebine obletnic  z dvojezičnega šolstva,  

 - vključiti vsebine, povezane s poljudno znanstvenimi oddajami, 

 - zagotoviti izmenjavo programov z italijansko narodno skupnostjo.  

 

 

 Programski odbor tudi apelira na vodstvo, da kljub težki finančni situaciji, z 

napovedanimi restrikcijami ne posega v radijske in TV oddaje, ki so namenjene 

informiranju, izobraževanju ter jezikovnemu in kulturnemu ozaveščanju madžarske 

narodne skupnosti.  

 

 

  

 

 

 

                                                                                   Predsednica pogramskega odbora: 

                                                                                             dr. Elizabeta Bernjak,l.r. 

                                                                                      

 

 

 


