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Dodatni odgovor na prošnjo Komisije Državnega zbora za narodni skupnosti o 

zagotavljanju pravic narodnih skupnosti na področju javnega zavoda RTV

Komisija Državnega zbora za narodni skupnosti je v okviru obravnave dnevnega reda 1. redne 

seje, ki je potekala 18. oktobra 2018, pod 3. točko dnevnega reda Razno sprejela predlog, v 

katerem prosi, Vlado RS oziroma vsa ministrstva, da predložijo načrt delovanja na področju 

zagotavljanja posebnih pravic avtohtone italijanske in madžarske narodne skupnosti, kot izhaja 

iz 64. člena Ustave Republike Slovenije in drugih pravnih aktov s tega področja. Gradivo naj bi 

služilo kot gradivo za naslednjo redno sejo omenjene komisije. H gradivu, ki je bilo sprejeto na 

seji vlade 22. 11. 2018, pošiljamo dodatno gradivo, ki se nanaša izključno na zagotavljanje 

pravic narodnih skupnosti na področju javne RTV Slovenija, saj so ostali ukrepi Ministrstva za 

kulturo na področju medijev že vsebovani v osnovnem gradivu, ki ga je vlada že sprejela. 

Ena od  bistvenih točk javne službe RTV Slovenija je uresničevanje ustavnih pravic avtohtone 

madžarske in italijanske narodne skupnosti ter pravic romske skupnosti na področju javnega 

obveščanja. Ob tem imajo programi, ki nastajajo v italijanskem oziroma madžarskem jeziku, 

skupne točke, obenem pa tudi specifičnosti, ki jih v veliki meri opredeljuje preteklo delovanje. 

Vsa uredništva in enote, ki omogočajo produkcijo, morajo slediti osnovnim usmeritvam 

delovanja javnega zavoda.

Položaj RTV-programov za italijansko narodno skupnost 

RTV-programi za italijansko narodno skupnost so se znašli v podobnem položaju kot druge 

enote RTV Slovenija. Specifika programov za italijansko narodnost so številne upokojitve v 

kratkem času, ki so jih delno zapolnili z zaposlitvami dolgoletnih pogodbenih delavcev. Maja 

2017 je vodstvo Regionalnega centra Koper - Capodistria pripravilo primerjavo števila redno 

zaposlenih delavcev in stalnih zunanjih sodelavcev ter ugotovilo, da so v primerjavi z majem 

2015 ostali brez 13-ih delavcev (redno zaposlenih in stalnih zunanjih sodelavcev), kar pomeni 

4,9-odstotno zmanjšanje. To stanje je povzročalo zmanjšanje obsega premierno predvajanih 

televizijskih oddaj lastne produkcije s 583 ur v letu 2015 na 564 ur v letu 2017. 

Za zapolnitev te vrzeli bi bilo treba, po izračunih RTV, pridobiti dodatna sredstva tudi v okviru 

proračuna, in sicer za 100.000 evrov letno. Želja narodne skupnosti je zagotovitev zanesljivih 

finančnih virov – možnost je določen delež od pobrane RTV-naročnine (podobno kot PPP) 

oziroma zagotovitev dodatnih sredstev v okviru sofinanciranja narodnostnih programov s strani 

Vlade RS, vsaj v višini direktnih stroškov narodnostnih uredništev.

Na pobudo Komisije Programskega sveta RTV Slovenija za pripravo izhodišč programsko-

produkcijskega načrta za leto 2018 in kot odgovor na razprave v okviru te komisije in komisije 

za regionalne vsebine je vodstvo narodnostnega programa pripravilo vizijo položaja RTV-

programov za italijansko narodno skupnost, ki pa presega kadrovske in finančne možnosti RTV 

Slovenija.



Položaj programov za avtohtono madžarsko narodno skupnost 

Studio madžarskih programov RTV Slovenija v Lendavi s televizijsko in radijsko produkcijo 

zagotavlja televizijski in radijski program za madžarsko narodno skupnost v Sloveniji. S širokim  

spektrom oddaj si prizadeva izpolniti predvsem pričakovanja te skupnosti glede informiranja v 

maternem jeziku v radijskem in televizijskem programu. V obeh programih poročajo o dogodkih, 

ki so povezani s prekmurskimi Madžari ter hkrati izpolnjujejo temeljne naloge – ohranjanje in 

krepitev narodnostne pripadnosti ter negovanje jezika.

Oddajni čas radia je 24 ur, v živo oddajajo od  5.30 do 19.00, sledijo ponovitve oddaj in glasba. 

Program pripravlja v pretežni meri 25 stalno zaposlenih sodelavcev, imajo tudi nekaj občasnih 

honorarnih sodelavcev.

Na televiziji nastajajo tedensko štiri polurne televizijske oddaje v madžarskem jeziku in več

mesečnih oddaj. Oddaje pripravljajo 22 redno zaposlenih sodelavcev (10 programskih delavcev 

in 12 produkcijskih delavcev) ter dva zunanja sodelavca. 

Oba programa (televizijski in radijski) potrebujeta nove zaposlitve kljub temu, da so uredili 

statuse dolgoletnih zunanjih sodelavcev. 

Financiranje programov narodnih skupnosti

RTV-programi za italijansko in madžarsko narodno skupnost so financirani s strani Urada 

Republike Slovenije za narodnosti ter z viri RTV Slovenija (RTV-prispevek, prihodki 

oglaševanja, druge oblike sofinanciranja ...). Vsota vseh odhodkov, ki jih RTV pripiše nastajanju 

teh programov, je približno 10 milijonov (realizacija leta 2017) in 10,3 mio evrov (predlog 

finančnega načrta za leto 2019). V tem so zajeti vsi odhodki, ki so neposredno povezani z 

nastanjanjem omenjenih RTV-programov, ter posredni stroški, ki se nanašajo na oddajanje 

programov in na delovanje podpornih služb.

Primerjava predloga finančnega načrta za leto 2019 in realizacije leta 2017

V predlogu finančnega načrta za leto 2019 si je RTV prizadevala ohraniti sredstva, namenjena 

ustvarjanju in oddajanju programov za narodne skupnosti. Primerjava z realizacijo leta 2017  

kaže, da bodo odhodki za obravnavane programe v letu 2019 celo višji za 1,2 %. 

V regionalnih centrih so predložili predlog finančnega načrta, v katerem so poslovni odhodki za 

programe italijanske narodne skupnosti nižji za 2,6 %, poslovni odhodki za programe 

madžarske narodne skupnosti pa so višji za 4,3 %. To velja ob predpostavki, da bo z Uradom 

Vlade RS za narodnosti sklenjena pogodba za sofinanciranje RTV-programov vsaj v enaki 

višini, kot je bila v letu 2017. To posledično pomeni, da se bodo morala povečati sredstva iz 

drugih virov RTV Slovenija, da bi lahko zagotovili pokritje višjih odhodkov, ki so povezani z 

ustvarjanjem in oddajanjem programov za omenjeni narodni skupnosti, in sicer za 3,4 %.

Tabela 1: Viri sredstev za zagotavljanje programov za italijansko in madžarsko narodno 

skupnost (v EUR)



Skupaj 

realizirano

jan–dec 2017

Skupaj 

realizirano

jan–jun 2018

Okvirni

finančni načrt

jan–dec 2019

Indeks

1 2 3 4 = 3 : 1 x 100

pogodba z 1.

Uradom Vlade 

RS za 

narodnosti

1.492.237 746.137 1.492.255 100,0

drugi viri (RTV-2.

prispevek, 

oglaševanje …)

8.522.515 4.343.729 8.814.923 103,4

za RTV 

programe za 

INS

6.300.071 3.224.669 6.512.042 103,4

za RTV 

programe za 

MNS

2.222.444 1.119.060 2.302.881 103,6

SKUPAJ: 10.014.752 5.089.866 10.307.178 102,9

Pogodba z Uradom v predlogu finančnega načrta za leto 2019 predstavlja 14,5 % vseh 

potrebnih sredstev, kar pomeni znižanje za 0,4 odstotne točke v primerjavi z letom 2017, ko je 

ta delež znašal 14,9 %.

Tabela v nadaljevanju prikazuje prihodke za ustvarjanje in oddajanje programov za italijansko in 

madžarsko narodno skupnost ter porabo teh sredstev po glavnih kategorijah odhodkov.

Tabela 2: Prihodki in odhodki za RTV-programe za italijansko in madžarsko narodno skupnost 

(v EUR)

Skupaj 

realizirano

jan–dec 

2017

Skupaj 

realizirano

jan–jun 

2018

Okvirni 

finančni 

načrt

jan–dec 

2019

Indeks

1 2 3 4 = 3 : 

1 x 100

PRIHODKI za RTV-programe za I.

INS in MNS

prejeta sredstva po pogodbi1. 1.492.237 746.137 1.492.255 100,0

sofinanciranje, drugi viri2. 245.819 20.716 247.922 100,9

RTV prispevek3. 8.256.308 4,136.435 8.545.111 103,5

lastna sredstva4. 20.388 12.824 21.890 107,4

SKUPAJ PRIHODKI za RTV-programe 

za INS in MNS

10.014.752 4.916.112 10.307.178 102,9

ODHODKI za programe za  INSII. 5.706.136 2.799.114 5.558.030 97,4

sredstva za plače in druge 1.

izdatke zaposlenim

4.014.961 1.959.847 4.130.423 102,9

prispevki delodajalcev2. 630.302 315.535 548.262 87,0

blago in storitve3. 1.060.873 523.732 879.345 82,9



ODHODKI za programe za MNSIII. 2.288.392 1.169.147 2.386.794 104,3

sredstva za plače in druge 1.

izdatke  zaposlenim

1.252.731 676.824 1.375.894 109,8

prispevki delodajalcev2. 184.971 95.456 200.134 108,2

blago in storitve3. 850.690 396.867 810.766 95,3

SKUPAJ POSLOVNI ODHODKI  IV.

za  RTV-programe INS in MNS

7.994.528 3.968.261 7.944.824 99,4

INTERNI ODHODKI za RTV-V.

programe INS in MNS 

(oddajanje, podporne službe)

2.020.224 1.121.605 2.362.354 116,9

SKUPAJ ODHODKI za programe INS 

in MNS

10.014.752 5.089.866 10.307.178 102,9

Vizija razvoja programov narodnih skupnosti

V času, ko obstaja velika možnost, da bo morala RTV Slovenija krčiti možnosti priprave 

radijskih in televizijskih programov, ob zagotavljanju, da bodo vse dostopne tudi na spletu, je 

težko pričakovati širitev televizijskih in radijskih programov za narodni skupnosti. Zaradi različne 

geneze nastanka obeh manjšinskih studiev sta različni tudi viziji prihodnjega razvoja.

Italijanski radijski program je primerljiv z radijskim programom regionalnih centrov. V Kopru je v 

novinarsko-uredniškem delu pri slovenskem programu 37 zaposlenih (UPE Regionalni radijski 

program v RC Koper), na Radiu Maribor 31 (UPE Regionalni radijski program v RC Maribor), na 

Radiju SI 19 (UPE Radijski programa za tujo javnost v RC Maribor), na Radiu Capodistria je 

zaposlenih 28 sodelavcev (UPE Radijski program za italijansko narodno skupnost) v novinarsko-

uredniških enotah. Torej skupaj 115 sodelavcev. Trenutni problem je, da se je v preteklosti 

upokojilo ali odšlo precej starejših sodelavcev in tako prihaja do prenove kadra. 

Podobne težave so pri TV Capodistria, kjer se zaključuje upokojevanje generacije, ki je 

sodelovala pri pripravi  v bistvu »komercialne« postaje, ki je pokrivala velik del Italije. Obseg 

programov je kljub spremembam še vedno večji, kot so zgolj zagotavljanje pravic manjšine. Do 

sedaj vodstvo RTV Slovenija teh programov nikoli ni omejevalo, letos pa so zaradi omejenih 

kadrovskih in finančnih zmožnosti predlagali določene racionalizacije. 

Drugačen pa je položaj radijskih in televizijskih programov za madžarsko narodno skupnost, saj 

so nastali kot zaključena enota (prostorsko in produkcijsko nista vključena v regionalni center, 

saj delujeta na drugi lokaciji), kjer so z dobro organizacijo, dobrimi medosebnimi odnosi in 

požrtvovalnostjo naredili veliko s sorazmerno skromnimi kadri. Denimo, oddaje avtorji sami 

prevajajo v slovenščino oziroma obratno. Televizijske oddaje za madžarsko narodno skupnost 

niso tako obsežne, a so premišljeno narejene in opremljene s podnapisi, ki so ponujeni prek 

prvega programa TV Slovenija občinstvu, ki presega območje, na katerem živi manjšina. 

Podobno velja za radijski program.

Tako za italijanske kot za madžarske programe pa velja, da so vse močnejše težnje po večji 

samostojnosti v okviru RTV Slovenija. Bistvene zahteve narodnih skupnosti so navedene v 

nadaljevanju.

Prihodnost programov za italijansko narodno skupnost



Za uresničevanje in ohranjanje poslanstva, strukture in obsega programa je treba zagotoviti 

ustrezna finančna sredstva za programske stroške in zagotoviti nove zaposlitve. 

Programi za italijansko narodno skupnost v Regionalnem centru Koper - Capodistria želijo večjo

organizacijsko in finančno samostojnost ter ponovno uvedbo instituta direktorja radia in 

televizije za avtohtono italijansko narodno skupnost, ki naj bi imel tudi programske pristojnosti.  

Obstoječi Programski odbor za italijansko narodno skupnost bi preimenovali v Programski svet 

za italijansko narodno skupnost. Odgovorne urednike narodnostnih programov naj bi imenovalo 

in razreševalo vodstvo RTV na podlagi javnega razpisa – na predlog direktorja narodnostnega 

programa in na osnovi pridobljenega soglasja Programskega sveta za RTV-programe za 

avtohtono italijansko narodno skupnost in mnenja uredništev. 

Načrtujejo tudi  organizacijo narodnostnega programa v okviru posebne Programske enote 

(PE). Za krepitev digitalne platforme (aplikacija 4D) načrtujejo ustanovitev uredništva za nove 

medije radijskega in televizijskega programa. To bi bil prvi korak pri ustanavljanju 

multimedijskega uredništva, za katerega bo treba zagotoviti kadrovske, tehnološke in logistične 

zmogljivosti.

Programska zasnova in programske sheme temeljijo na oddajah in vsebinah posebnega in 

širšega pomena za narodno skupnost in regijo ter na vsebinah, ki umeščajo radijski in 

televizijski program v kompleksen in bogat večkulturni in večjezikovni prostor kot tudi obmejni in 

čezmejni medijski prostor na stičišču držav in kultur. Zato je nujno še naprej razvijati 

programsko sodelovanje s slovenskim in z italijanskim uredništvom Deželnega sedeža RAI v 

Trstu v okviru projekta Čezmejne televizije, enako z RTV Slovenija.

  

Prihodnost programov za madžarsko narodno skupnost

Uresničitev programskih ciljev:

izpolnjevati poslanstvo javnega servisa na področju informiranja avtohtone narodne 

skupnosti, torej pripravljati program/oddaje, ki so v prvi vrsti namenjene ohranjanju in 

negovanju ter krepitvi narodne zavesti, izročila in maternega jezika ciljne publike 

(avtohtone madžarske narodne skupnosti, in sicer za vse njene starostne skupine z 

najširšim možnim spektrom vsebin);

ohranitev predvajanja podnaslovljenega madžarskega televizijskega programa na I. 

programu TV Slovenija, vse oddaje narodne skupnosti pa predvajati tudi v regionalnem TV-

programu v ustreznem terminu; 

v okviru razpoložljivih možnosti vključevanje v druge nacionalne in regionalne TV-  

programe RTV Slovenija;

okrepiti oziroma prevzeti vlogo posrednika oz. poročevalca o dogodkih v manjšinski 

skupnosti in Sloveniji v javnih elektronskih medijih matičnega naroda ter o dogodkih na 

Madžarskem v programih RTV Slovenija;  

ohraniti predvajanje radijskega programa v madžarskem jeziku v živo od 5.30 do 19.00, od 

19.00 do 24.00 pa predvajanje vnaprej posnetih vsebin; 

okrepiti vlogo Pomurskega madžarskega radia kot čezmejnega regionalnega radia;

še nadalje krepiti informativni program Pomurskega madžarskega radia (poročila in kronike 

– posluževati se načrtovanih skupnih informacijskih virov RTV Slovenija in slednjega 

bogatiti z vsebinami Pomurskega madžarskega radia);    

iskati nadaljnje možnosti povezovanja s studii v regiji in zamejskimi studii (strateški 

partnerji), bodisi z namenom izmenjave programa bodisi zaradi koprodukcijskega 

sodelovanja; 

več pozornosti nameniti privabljanju mladih k poslušanju radijskega in gledanju 

televizijskega programa v madžarskem jeziku; 



spletne strani in družbena omrežja narodnostnih programov naj se kakovostno razvijajo 

znotraj portala RTV Slovenija, 

ustanoviti uredništvo madžarskega multimedijskega portala ter obstoječo radijsko in 

televizijsko spletno stran preoblikovati v nov spletni portal s celovito multimedijsko 

ponudbo.   

Cilji na področju oblikovanja zakonodaje, organizacije in financiranja: 

napovedana nova medijska zakonodaja naj vsebuje določila, na osnovi katerih bodo 

lahko radijski in televizijski programi za madžarsko narodno skupnost stabilno delovali v 

okviru javnega zavoda RTV SLO kot javni servis za  madžarsko narodno skupnost;

zagotoviti je treba večjo organizacijsko, finančno in kadrovsko samostojnost programov 

za madžarsko narodno skupnost – ob hkratnem povečanju pristojnosti pomočnikov 

generalnega direktorja RTV Slovenija za radijske in televizijske programe za avtohtoni 

narodni skupnosti;    

za nadaljnji in skladni razvoj programov je treba natančno opredeliti financiranje in 

sofinanciranje narodnostnih programov, financiranje mora biti urejeno sistemsko, 

skleniti je treba vsaj srednjeročno pogodbo z Vlado RS o stabilnem sofinanciranju RTV-

programov avtohtonih narodnih skupnosti;

zagotoviti je treba sredstva za nadaljnji razvoj programov, predvsem lastne produkcije, 

ki predstavlja temeljni element uresničevanja vloge in funkcije programov;

programi naj se dejavno vključijo v medijske in druge projekte, ki jih financira Evropska 

unija. Ti naj predstavljajo dodano vrednost na področju priprave in predvajanja 

programov za madžarsko narodno skupnost;  

zagotavljati stabilno sofinanciranje iz RTV-naročnine;

programi za madžarsko narodno skupnost so v celoti namenjeni izpolnjevanju 

poslanstva (informiranje, izobraževanje in razvedrilni program za avtohtono narodno 

skupnost, kar je opredeljeno tudi v Zakonu o RTV Slovenija), zato jih je treba v celoti 

ustvarjati iz javnih sredstev.

Kadrovski cilji: 

dosegati kriterije in standarde, ki veljajo v drugih programsko-produkcijskih in 

organizacijskih enotah RTV Slovenija (sistemizirati in zapolniti je treba delovna mesta, 

ki so nujna za izvajanje delovnega procesa);

skrbeti za pridobivanje in zaposlovanje mladega, strokovno ustreznega kadra oz. 

pomladitev kadrov; 

permanentno usposabljanje sodelavcev za nove medije in aplikacije ter novi prijemi v 

radijskem in televizijskem novinarstvu;

v interesu zagotavljanja bodočih kadrov za ohranjanje in razvoj programov ter 

pomladitev kadrovske strukture je treba okrepiti sodelovanje z dvojezičnimi šolami in 

Katedro za madžarski jezik na FF v Mariboru, mlade pa prek medijskih delavnic že v 

času študija vključevati v pripravo programa.   

Cilji na področju tehničnega razvoja: 

zagotoviti doseganje standardov, ki veljajo v drugih programsko-produkcijskih in 

organizacijskih enotah RTV Slovenija;  

uvajanje novih tehnologij in procesov, vzporedno z uvajanjem le-teh v drugih enotah;  

sprotno posodabljanje spletnih strani v okviru MMC; 

ponudba novih vsebin;

priprava aplikacij za mobilne naprave; 

izboljšati oddajanje oziroma slišnost radijskega programa, pokriti sive lise na narodnostno 

mešanem območju – v primeru digitalizacije oddajanja radijskih programov pa naj se 

upoštevajo tudi interesi avtohtonih narodnih skupnosti; 



realizirati je treba investicije za razvoj programov: digitalizacija, avtomatizacija predvajanja, 

multimedijski in interaktivni programi;

slediti je treba novim trendom oz. objavljati program na novih platformah in se čim hitreje 

odzivati na spremembe ter se prilagajati zahtevam in potrebam skupnosti;

opraviti je treba digitalizacijo arhiva televizijskega programa v madžarskem jeziku. 

Novi mediji:

radijski in televizijski program za madžarsko narodno skupnost imata v okviru portala RTV 

Slovenija svojo skupno spletno stran in tudi svoj Facebook in Twitter profil. Ogrodje spletne 

strani tvorijo aktualni radijski novinarski prispevki, vsak prispevek pa dopolnjujemo s 

fotografijami. Nalaganje vsebin opravlja administrator strani. Spletna stran služi kot arhiv 

prispevkov in oddaj za radijski program pa tudi za online poslušanje radijskega programa 

ter kot arhiv televizijskih oddaj, na njem pa objavljamo tudi naše projekte. Socialna omrežja 

izkoriščamo za promocijo naših oddaj in prispevkov ter dela uredništev. Kot nadgradnjo 

sedanje spletne strani nameravamo ustanoviti uredništvo madžarskega multimedijskega 

portala s celovito multimedijsko ponudbo.   
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