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SKLEPI  2. REDNE  SEJE PROGRAMSKEGA ODBORA ZA 
ITALIJANSKI NARODNOSTNI PROGRAM,  

Z DNE  22. MAJA 2006 
 
 
 
Programski odbor za italijanski narodnostni program je na 2. redni seji dne 22. maja 2006 
sprejel sledeče sklepe: 
 
 
OB REALIZACIJI SKLEPOV 
 
1-3   Programski odbor za italijanski narodnostni program naroča direktorju OE Oddajniki in 

zveze, naj do naslednje seje dopolni pojasnilo, vezano na problem pokritosti dela občine 
Piran s signalom TV programa za italijansko narodno skupnost, in sicer, kdaj ocenjuje, 
da bo vidnost tega dela narodnostno me�anega območja dose�ena, upo�tevaje pridobitev 
vseh potrebnih dovoljenj in nabavo ustrezne tehnologije. 

 
 
OB PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEM NAČRTU RTV SLOVENIJA ZA LETO 2006  
            -  soglasje k načrtu radijskega in TV programa za italijansko narodno skupnost 
 
2-1   Programski odbor za italijanski narodnostni program je  obravnaval plan radijskega in 

TV programa za italijansko narodno skupnost za leto 2006. Ob upo�tevanju informacije 
programskega vodstva, da radijski in televizijski program za italijansko narodno 
skupnost znotraj programsko poslovnega načrta za leto 2006 potrebujeta za ohranitev 
dosedanjega obsega in strukture obeh programov skupaj dodatnih 35 mio SIT, 
programski odbor daje soglasje k planu radijskega in TV programa za italijansko 
narodno skupnost za leto 2006 in nalaga vodstvu RTV Slovenija,  da pridobi citirana 
manjkajoča sredstva tako da se ohrani v letu 2006 predlagani obseg programov. 

  
 
OB PROGRAMSKIH  STANDARDIH RTV SLOVENIJA 
 
3-1   Programski odbor za italijanski narodnostni program je obravnaval predlo�eni osnutek 

programskih standardov in predlaga sledeče dopolnitve in spremembe:   
 

1) V uvodnem besedilo se po besedi »Interes javnosti pa se uveljavlja tudi z doslednim 
spo�tovanjem evropske Konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svobo�čin 
z dodatnimi protokoli«,  doda vejica in novo besedilo, ki se glasi: 

» Evropske listine o regionalnih ali manj�inskih jezikih«. 
 



2) Tretjo alineo se dopolni tako, da se po besedah »zabavnih, �portnih ter programov« 
doda naslednjo besedilo: 

»za avtohtone narodne skupnosti, Rome,«. 
 

3) K enajsti alinei, se pred koncem stavka in sicer pred podpičjem, doda se naslednje 
besedilo: 

»ter jeziku avtohtone narodne skupnosti v narodnostnih programih;«. 
 

4) V �tirinajsti alinei, se po besedah »tudi v drugih programih namenja pozornost 
�ivljenju« doda vejico in beseda: 

», ustvarjalnosti«. 
 

5) Dvaindvajseto alineo se spremeni tako, da se glasi: 
»utemeljuje in utrjuje narodovo identiteto ter identiteti avtohtonih 
narodnih skupnosti, tako zgodovinsko kot tudi sočasno;«  
 

6) Po triindvajseti alinei se doda �e novo �tiriindvajseto alinej, ki se glasi: 
»spodbuja ustvarjalnost avtohtonih narodnih skupnosti in ohranitev ter 
razvoj njihovega jezika in kulture;«. 
 

7) Posledično je potrebno spremeniti zaporedne �tevilke alinej, ki sledijo tako, da �tevilka 
24 postane 25, �tevilka 25 postane 26, itd. 

 
 
 
POBUDE, RAZNO 
 
Predsednik programskega odbora apelira na upo�tevanje sodelovanja pri oblikovanju in 
pripravi sej programskega odbora ter pravočasnost prevodov in po�iljanje gradiv. 
 
 
 
                                                                               Predsednik Programskega odbora za 
                                                                                   italijanski narodnostni program: 
                                                                                            Alberto Scheriani,l.r. 
 


