
 

 

 
 

Ljubljana, 11. februarja 2009 

 
SKLEPI   11. REDNE  SEJE PROGRAMSKEGA ODBORA ZA  

ITALIJANSKI NARODNOSTNI PROGRAM,  

Z DNE  11. FEBRUARJA  2009 
 
 

Programski odbor za italijanski narodnostni program je na svoji 11. redni seji dne 11. februarja 2009  
sprejel sledeče sklepe: 
 
 

OB POROČILU O REALIZACIJI SKLEPOV IN POROČILU O SREČANJU S ČLANI 
PROGRAMSKEGA ODBORA ZA RTV PROGRAME ZA MADŽARSKO NARODNO SKUPNOST 
 
1-3 Programski odbor za italijanski narodnostni program ob pregledu realizacije sklepov ugotavlja, da 

plan zaposlovanja za leto 2008 ni bil realiziran, saj sta bili od načrtovanih štirih zaposlitev v RTV 
programih za italijansko narodno skupnost realizirani in zasedeni le dve novinarski mesti. 
Upoštevaje vsakoletno zmanjševanje sredstev namenjenih za programe italijanske narodne 
skupnosti ter ob upoštevanju zmanjševanja števila zaposlenih in povprečno visoko starost redno 
zaposlenih, programski odbor poziva vodstvo JZ RTV Slovenija, naj realizira planirane in 
obljubljene zaposlitve že v letu 2008. 
Hkrati programski odbor opozarja na pomembnost satelitskega predvajanja TV programa za 
italijansko narodno skupnost, zato apelira na vodstvo JZ RTV Slovenija, naj čim prej najde rešitev 
za nadaljevanje satelitskega oddajanja programa. 

 
1-4 Programski odbor za italijanski narodnostni program sprejme informacijo predsednika 

programskega odbora o srečanju s Programskim odborom za madžarski narodnostni program v 
Kopru dne 4. junija 2008, na katerem so bila izmenjana mnenja o možnostih nadaljnjega razvoja in 
programskega sodelovanja uredništev narodnostnih programov. 

 
 
OB POROČILU O REALIZACIJI PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA RADIJSKEGA IN 
TV PROGRAMA ZA AVTOHTONO ITALIJANSKO NARODNO SKUPNOST  ZA LETO 2008   
 
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 za leto 2008. 

 
 
OB OBRAVNAVI POROČILA O DELU PROGRAMSKEGA SVETA V LETU 2008 
 
3-1  Programski odbor za italijanski narodnostni program sprejme poročilo o delu programskega odbora 

v letu 2008. 
 
 
 
 



 
POBUDE, RAZNO 
 
Pomočnik generalnega direktorja RTV Slovenija za Radio in Televizijo za avtohtono italijansko narodno 
skupnost je programski odbor seznanil z aktivnostmi na področju reševanja problematike in možnosti 
nadaljevanja satelitskega oddajanja TV programa za italijansko narodno skupnost. Programski odbor je 
podprl prizadevanja vodstva narodnostnih programov za čim prejšnjo zagotovitev oddajanja na 
transponderju v lasti RTV Slovenija 
 

- - - 
 
Član programskega odbora g. Tino Mamić je opozoril na možnosti brezplačnega usposabljanja in  
izobraževanja novinarjev, še posebej glede delovanja evropskega parlamenta. Glede na to, da bodo 07. 
junija 2009 volitve v evropski parlament, je predlagal, da se čim bolj izkoristi tudi možnosti za dodatno 
izobraževanje novinarjev. 
 

- - - 
 
Glede na to, da je tudi Javni zavod RTV Slovenija na podlagi Zakona o sistemu plač v javnem sektorju 
prešel na nov plačni sistem, programski odbor v sled informacije pomočnika generalnega direktorja RTV 
Slovenija za Radio in Televizijo za avtohtono italijansko narodno skupnost, da zavod dodatka za 
dvojezičnost še ne izplačuje, daje pobudo pomočniku generalnega direktorja, naj opozori generalnega 
direktorja, da je zavod dolžan izvajati zakon tudi v delu, ki se nanaša na opravičenost do dodatka za 
dvojezičnost. Dodatek je namreč zakonsko opredeljen in predviden.    
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