
 

 

 
 

Ljubljana, 22. septembra  2009 

 
SKLEPI   12. REDNE  SEJE PROGRAMSKEGA ODBORA ZA  

ITALIJANSKI NARODNOSTNI PROGRAM,  

Z DNE  21. SEPTEMBRA  2009 
 

 

Programski odbor za italijanski narodnostni program je na svoji 12. redni seji dne 21. septembra 2009  

sprejel sledeče sklepe: 
 

 

OB POROČILU O REALIZACIJI PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA RADIJSKEGA IN 

TV PROGRAMA ZA ITALIJANSKO NARODNO SKUPNOST  V OBDOBJU JANUAR-AVGUST 2009   
 

2-1 Programski odbor za italijanski narodnostni program je obravnaval in sprejel poročilo o realizaciji 

programsko produkcijskega načrta radijskega in televizijskega programa za avtohtono italijansko 

narodno skupnost  v obdobju januar-avgust 2009. 

 

2-2 Programski odbor za italijanski narodnostni program obžaluje dejstvo, da se je poletna shema 

programov začela tri tedna prej kot je bilo planirano ter, da se bo jesenska shema začela z dvotedensko 

zamudo. Programski odbor za italijanski narodnostni program ob tej priliki ugotavlja, da se finančne in 

kadrovske težave nadaljujejo in, da te resno ogrožajo strukturo in obseg narodnostnih programov ter 

ustavne pravice narodnosti.  

 

2-3 Programski odbor za italijanski narodnostni program se priključuje pozivu predstavnikov italijanske 

narodne skupnosti Vladi RS naj zagotovi v letu 2009 enaka sredstva za sofinanciranje narodnostnih 

programov kot v letu 2008 ter, naj predvidi dodatna sredstva v proračunu RS za leto 2010. Obenem 

opozarja na dejstvo, da javni zavod, v nasprotju z zakonom, še vedno ne izplačuje dodatek za 

dvojezičnost ter poziva vodstvo zavoda, naj zadevo čim prej uredi. 

   

2-4 Programski odbor za italijanski narodnostni program predlaga, da se ena od naslednjih sej 

Programskega odbora nameni izključno razpravi o programski ponudbi narodnostnih programov ter 

kvaliteti predvajanih oddaj.   

 

 

OB OBRAVNAVI OSNUTKA PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA RADIJSKEGA IN TV 

PROGRAMA ITALIJANSKE NARODNE SKUPNOSTI ZA LETO 2010  

 

3-1 Programski odbor za italijanski narodnostni program je obravnaval osnutek programsko produkcijskega 

načrta radijskega in televizijskega programa za avtohtono italijansko narodno skupnost za leto 2010 in 

ga sprejema.   

 

 

                                                                                          Predsednik Programskega odbora za 

                                                                                                italijanski narodnostni program: 

                                                                                                     Alberto Scheriani,l.r. 

 


