
 

 

 

 
Ljubljana, 29. januar 2010 

 
SKLEPI   14. REDNE  SEJE PROGRAMSKEGA ODBORA ZA  

ITALIJANSKI NARODNOSTNI PROGRAM,  

Z DNE  28. JANUARJA  2010 
 
 
Programski odbor za italijanski narodnostni program je na svoji 14. redni seji dne 28. januarja 
2010 ob  obravnavi  ukrepov  za doseganje plana za leto 2010 sprejel sledeče sklepe: 
 
2-1 Programski odbor za italijanski narodnostni program je bil obveščen o omejevalnih 

ukrepih, ki so bili uvedeni s 1. januarjem 2010 v programih RTV Koper-Capodistria 
namenjenim Italijanski narodni skupnosti glede realizacije Produkcijskega in 
programskega načrta za leto 2010. 

 
2-2 Programski odbor za italijanski narodnostni program izraža najostrejše nasprotovanje 

vsakemu ukrepu, ki bi povzročil krčenje ali zmanjševanje Produkcijskega in programskega 
načrta radijskih in televizijskih programov namenjenih avtohtoni Italijanski narodni 
skupnosti za leto 2010, ki je bil sprejet na XII. redni seji programskega odbora dne 21. 
septembra 2009 in na XXV. redni seji Programskega sveta RTV Slovenija dne 27. oktobra 
2009. 

 
2-3 Programski odbor ugotavlja sistematično nadaljevanje politike krčenja ter napredujočega in 

stalnega zmanjševanja italijanskih programov RTV Koper-Capodistria, poudarja nujnost 
ohranitve in krepitve obsega italijanskih programov RTV Koper-Capodistria z razvijanjem 
lastne programske dejavnosti in produkcije. 

 
2-4 Programski odbor ocenjuje kot nesprejemljivo kakršnokoli novo krčenje finančnih sredstev 

potrebnih za realizacijo Produkcijskega in programskega načrta radijskih in televizijskih 
programov namenjenih Italijanski narodni skupnosti za leto 2010, kakor tudi kakršnokoli 
zmanjševanje števila zaposlenih v radijskih in televizijskih redakcijah italijanskih 
programov. 

 
2-5 Programski odbor je resno zaskrbljen ob ugotovitvi, da se načrt novih zaposlitev sprejet v 

preteklih letih ne uresničuje kljub temu, da je bil predhodno dogovorjen in napovedan ter 
da obstaja realna nevarnost, da se sploh ne uresniči. Programski odbor prav tako ugotavlja, 
da se odsotnosti zaposlenih zaradi porodniške dopusta ali daljših bolniških odsotnosti ne 
nadomeščajo, kljub temu, da te vrste odsotnosti z dela ne bremenijo proračun RTV 
Slovenija. Zaradi teh okoliščin se pojavlja resna nevarnost, da se ogrozi realizacija 
programske sheme in občutno zmanjša obseg RTV programov namenjenih Italijanski 
narodnostni skupnosti. 

 
 



 
 
2-6 Programski odbor zahteva, da vodstvo RTV Slovenija in vodstvo RTV programov 

namenjenih Italijanski narodni skupnosti, storita vse kar je potrebno za konsolidacijo 
programov tako na kadrovskem področju kot za pridobitev potrebnih finančnih virov, ki 
bodo zagotovili programom za Italijansko narodno skupnost ohranitev programske sheme, 
obsega in zasnove radiotelevizijskih programov ter istočasno zagotovili ohranitev temeljne 
razvojne politike in rasti le-teh. Še posebej pa zahteva, da se RTV programom za 
Italijansko narodno skupnost zagotovi potrebne finančne vire za variabilne stroške (za 
zunanje sodelavce) v znesku 161.000,00 € in za materialne stroške v znesku 58.000,00 €. 

 
2-7 Programski odbor naproša Vlado Republike Slovenije naj povrne višino finančnih sredstev, 

ki jih državni proračun Republike Slovenije namenja za RTV programe za avtohtoni 
narodni skupnosti Italijanov in Madžarov na znesek zagotovljen v letu 2008. 

 
2-8 Programski odbor ocenjuje kot nesprejemljivo, da se dodatek za dvojezičnost še ne 

izplačuje in zahteva, da vodstvo RTV Slovenija izplača dodatek za dvojezičnost delavcem 
RTV programov za avtohtoni narodni skupnosti Italijanov in Madžarov  v regionalnih RTV 
centrih v Kopru in Lendavi, kakor predvideva 28. člen Zakona o sistemu plač javnih 

uslužbencev. Ta dodatek je treba obvezno izplačati od datuma začetka veljavnosti 
omenjenega zakona. Programski odbor naproša Vlado Republike Slovenije, da zagotovi 
RTV Slovenija sredstva potrebna za izplačilo dodatka za dvojezičnost iz državnega 
proračuna Republike Slovenije kot to določa veljavna zakonodaja, oz. tako kot se izplačuje 
ta dodatek vsem drugim javnim uslužbencem na narodno mešanih območjih. 

 
2-9 Programski odbor prav tako naproša Vlado Republike Slovenije, da zagotovi ohranitev 

pridobljenih pravic avtohtonih narodnih skupnosti na področju javne radiotelevizije, da 
skrbi za ustrezno izvajanje z Ustavo zagotovljenih pravic narodnih skupnosti in da v 
popolnosti spoštuje mednarodne obveznosti, ki jih je sprejela na področju manjšinskih 
pravic. 

 
2-10 Programski odbor vabi Vlado Republike Italije naj bdi nad ohranjanjem ter pravilnim in 

popolnim izvajanjem pravic, ki so bile z Ustavo zagotovljene italijanski narodni skupnosti 
v Sloveniji na področju javnega radiotelevizijskega informiranja. 

 
2-11 Programski odbor za italijanski narodnostni program opozarja na upoštevanje 

proporcionalnosti, ko se deli breme oz. razporeditev sredstev med programi za italijansko 
narodno skupnost in regionalnimi programi znotraj Regionalnega RTV centra Koper-
Capodistria, upoštevaje razmerja preseganja plana leta 2009 pri ukrepih za doseganje plana 
leta 2010. 

 

Programski odbor za italijanski narodnostni program nalaga vodstvu regionalnega RTV 
centra, da pripravi presek finančnega poslovanja tako v italijanskem kot v slovenskem delu 
programov in še posebej dopisniškega dela regionalnega centra. 
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