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SKLEPI 1. IZREDNE SEJE PROGRAMSKEGA ODBORA  

ZA MADŽARSKI NARODNOSTNI PROGRAM  

 

Programski odbor za madžarski narodnostni program je na 1. izredni seji, dne 12.junija 2020 

sprejel naslednje sklepe: 

 

 

AD 1  POTRDITEV ZAPISNIKA  

 

1 - 1  Programski odbor za madžarski narodnostni program sprejme zapisnik 6. seje. 

 

 

AD 2  PROBLEMATIKA PREDVAJANJA TV ODDAJ ZA MADŽARSKO  

  NARODNO SKUPNOST NA I. PROGRAMU TELEVIZIJE SLOVENIJA 

 

2 – 1 Programski odbor za madžarski narodnostni program odločno protestira proti temu, 

da oddaje v madžarskem jeziku po razglasitvi konca epidemije niso bile vrnjene na 

njihovo ustaljeno mesto v skladu s sprejetim PPN 2020, v potrjeni programski shemi. 

   

2 – 2 Programski odbor za madžarski narodnostni program sporoča, da s strani TV 

Slovenija s spremembo programske sheme oziroma premestitvijo televizijskih oddaj 

v madžarskem jeziku s 1. programa na 3. program TV Slovenija, kar je v nasprotju s 

sprejetim PPN 2020, ni bil seznanjen, premestitve ni obravnaval in k njej ni podal 

svojega soglasja. Pa čeprav 7. alineja 4. člena Poslovnika Programskega odbora za 

madžarski narodnostni program določa, da PO »daje soglasje k obsegu in 

programski zasnovi, programskim standardom ter programski shemi 

narodnostnega programa«. Zato programski odbor za radijski in televizijski 

program v madžarskem jeziku odločno protestira proti ignoriranju tega organa 

Programskega sveta RTV Slovenija. 

 

2 – 3 Programski odbor za madžarski narodnostni program ugotavlja, da s spremembami 

po rednih komunikacijskih poteh ni bilo seznanjeno niti vodstvo TV-studia Lendava. 

 

2 – 4 Za Programski odbor za madžarski narodnostni je pisno posredovan predlog 

direktorice TV Slovenija zadovoljujoč le deloma. Oddaje v madžarskem jeziku 

ohranja na 1. programu, vendar ne v pasu, v katerega so bile uvrščene doslej. PO 

zahteva, da se glede predvajanja televizijskih oddaj v madžarskem jeziku v skladu s 

Strategijo RTV Slovenija 2018-2022, PPN za leto 2020 in Poslovnikom PO čim prej 

vzpostavi stanje, ki je veljalo pred nastopom epidemije COVID-19 in se ta 

programski pas na prvem programu TV SLO ohrani tudi v prihodnje.  

 

 

 

 



AD 3 RAZNO 

 

3 – 1 Programski odbor za madžarski narodnostni program se je seznanil s programom 

izobraževanja in dela mladega novinarja, ki ga bo Studio madžarskih programov 

RTV Slovenija izvajal s sofinanciranjem Fundacije Bethlen in ga podpira.  

                                                  

 

 

    Predsednik odbora: 

                                                                                  Robert Požonec, dr.med. 


