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SKLEPI  3. REDNE  SEJE PROGRAMSKEGA ODBORA ZA  
ITALIJANSKI NARODNOSTNI PROGRAM,  

Z DNE  15. SEPTEMBRA 2006 
 
 
Programski odbor za italijanski narodnostni program je na 3. redni seji dne 15. septembra 2006 
sprejel sledeče sklepe: 
 
 
OB REALIZACIJI SKLEPOV 
 
Programski odbor za italijanski narodnostni program sprejme poročila k realizaciji sklepov. 
 
 
OB  OBRAVNAVI  STATUTA JZ RTV SLOVENIJA  
 
2-1   Programski odbor za italijanski narodnostni program je obravnaval osnutek Statuta JZ RTV 

Slovenija in predlaga sledeče dopolnitve in spremembe:   
 

1) Prvi odstavek 11. člena se dopolni z naslednjim besedilom:  
»Pri svojem delu zastopa in varuje interese javnosti, tako da programsko politiko vodi 

na način, ki je v slu�bi vseh prebivalcev Slovenije ter Slovenk in Slovencev brez slovenskega 
dr�avljanstva in, ki v duhu vsebinske enakosti upo�teva tako večino kot tudi avtohtoni 
narodni skupnosti, manj�ine in skupine s posebnimi potrebami. (Načelo javnosti).«. 

 
2) Prvi odstavek 29. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Programska odbora pri svojem delu zastopata in varujeta interese javnosti. Svojo 
programsko politiko vodita na način, ki je prilagojena potrebam avtohtonih narodnih 
skupnosti, zagotavljanju uresničevanja ustavnih pravic mad�arske in italijanske narodne 
skupnosti na področju radijskega in televizijskega javnega obve�čanja in spodbujanju 
povezovanja narodnih skupnosti z matičnim narodom ter vključevanju kulturnih ter 
drugih dose�kov italijanskega oziroma mad�arskega naroda v narodnostne programe. Pri 
izvajanju svojih pristojnosti sta prav tako kot Programski svet RTV zavezana načelu 
svetovnonazorske pluralnosti, ter načelu politične neodvisnosti javne RTV Slovenija v 
razmerju do dr�ave kot tudi drugih formalnih in neformalnih centrov politične moči.« 
(Obrazlo�itev: sprememba je v skladu z 4. členom Zakona o RTV Slovenije). 

 
3) Drugi odstavek 30. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Programska zasnova, programski standardi in programske sheme narodnostnega 
programa, morajo biti usklajene z materialnimi zmo�nostmi javnega zavoda RTV Slovenija 
ter s predpisi, ki urejajo njegovo delo.«. 

 
 
 



4) Četrta alineja prvega odstavka  56. člena se spremeni tako, da se glasi:  
»- obvladanje jezika avtohtone narodne skupnosti na katero se nana�a narodnostni 

program; «. 
 

5) Peta alineja prvega odstavka  57. člena se spremeni tako, da se glasi:  
»- če pri svojem delu ne ravna po zakonu in statutu ali če ne uresničuje nalog, ki mu jih 

je zastavil generalni direktor, oziroma ne uresničuje sklepov Programskega odbora za 
italijanski narodnostni program oziroma Programskega odbora za mad�arski 
narodnostni program ali ravna v nasprotju z njimi,«. 

 
 

6) Četrta alineja prvega odstavka  61. člena se spremeni tako, da se glasi:  
»- obvladanje jezika avtohtone narodne skupnosti na katero se nana�a narodnostni 

program; «. 
 

7) Peta alineja prvega odstavka  62. člena se spremeni tako, da se glasi:  
»- če pri svojem delu ne ravna po zakonu in statutu ali če ne uresničuje nalog, ki mu jih 

je zastavil generalni direktor, oziroma ne uresničuje sklepov direktorja radia, oziroma 
direktorja televizije, ali pomočnika generalnega direktorja za radio in televizijo za 
avtohtono narodno skupnost in Programskega odbora za italijanski narodnostni program 
oziroma Programskega odbora za mad�arski narodnostni program ali ravna v nasprotju z 
njimi«. 

 
8)   �esti odstavek, tretja alineja 65. člena se dopolni tako, da se pravilno glasi: 
      Kandidat za vodjo regionalnega centra mora izpolnjevati naslednje splo�ne pogoje: 
      »- obvladovanje slovenskega jezika in italijanskega oziroma mad�arskega jezika« 
 
9)   Prvi odstavek 72. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Regionalni RTV center Koper-Capodistria ustvarja, pripravlja, oddaja in arhivira 
televizijski in radijski program v sloven�čini, televizijski in radijski program za italijansko 
narodno skupnost, televizijski in radijski program za slovensko manj�ino v Italiji ter 
pripravlja oddaje za nacionalne radijske in televizijske programe.«. 

 
10)  Drugi stavek, drugega odstavka 73. člena se spremeni tako, da se glasi:  

»Odgovorna urednika radijskega in televizijskega programa za italijansko narodno 
skupnost delujeta v skladu z  navodili pomočnika za narodnostni program.«. 

 
11)  Prvi odstavek 93. člena se dopolni z naslednjim besedilom:  

»Z dnem uveljavitve tega statuta preneha mandat odgovornim urednikom. S tem dnem 
generalni direktor na predlog direktorja radia oziroma direktorja televizije oziroma na 
predlog pomočnika generalnega direktorja za radio in televizijo za avtohtono narodno 
skupnost, oziroma na predlog dosedanjega direktorja narodnostnega programa, imenuje 
vr�ilce dol�nosti odgovornih urednikov, ti pa vr�ilce dol�nosti posameznih uredni�tev 
znotraj posameznih programsko produkcijskih enot.«. 

 
 
OB POROČILU O REALIZACIJI PLANA RADIJSKEGA IN TV PROGRAMA ZA 
ITALIJANSKO NARODNO SKUPNOST V PRVEM POLLETJU 2006 
 
3-1  Programski odbor za italijanski narodnostni program je obravnaval in sprejel poročilo o 

realizaciji plana radijskega in televizijskega programa za italijansko narodno skupnost v 
prvem polletju 2006. 



 
 
 
OB IZHODI�ČIH PLANA RADIJSKEGA IN TV PROGRAMA ZA ITALIJANSKO 
NARODNO SKUPNOST  ZA LETO 2007 
 
4-1   Programski odbor za italijanski narodnostni program sprejme izhodi�ča plana radijskega in 

TV programa za italijansko narodno skupnost za leto 2007.  
 
 
 
 
                                                                               Predsednik Programskega odbora za 
                                                                                   italijanski narodnostni program: 
                                                                                            Alberto Scheriani,l.r. 
 


