
 
 
 
 
 
 

      Ljubljana, 12. februarja 2007   
 
 
 

SKLEPI  5. REDNE  SEJE PROGRAMSKEGA ODBORA ZA  
ITALIJANSKI NARODNOSTNI PROGRAM,  

Z DNE  12. FEBRUARJA 2007 
 
 
Programski odbor za italijanski narodnostni program je na 5. redni seji dne 12. februarja 2007  
sprejel sledeče sklepe: 
 
 
KADROVSKE ZADEVE: 
 

- SOGLASJE K IMENOVANJU ODGOVORNEGA UREDNIKA RADIJSKEGA 
PROGRAMA ZA AVTOHTONO ITALIJANSKO NARODNO SKUPNOST 

 
2-1   Programski odbor je ugotovil, da je v soglasje za odgovornega urednika radijskega programa 

za avtohtono italijansko narodno skupnost prejel dva predloga, in sicer predlog generalnega 
direktorja RTV Slovenija, ki predlaga kandidata g. Aljo�o Curavića in predlog uredni�tva 
radijskega programa za avtohtono italijansko narodno skupnost, ki predlaga kandidata g. 
Vladimira Delloreja. 

 
Na seji je bilo dogovorjeno, da se obema kandidatoma za delovno mesto odgovornega urednika 
radijskega programa za avtohtono italijansko narodno skupnost omogoči predhodna predstavitev. 
Programski odbor bo glasoval o obeh kandidatih, in sicer po abecednem redu, o vsakem kandidatu 
posebej.   
 
Vabilu k predstavitvi sta se odzvala oba kandidata za odgovornega urednika radijskega programa 
za avtohtono italijansko narodno skupnost. 
 
Po glasovanju o soglasju vsakemu kandidatu posebej, je programski odbor ugotovil, da je od 
skupaj 9 članov Programskega odbora za italijanski narodnostni program glasovalo vseh 9 članov. 
Za soglasje kandidatu g. Aljo�i Curaviću se je izreklo 5 članov (�tirje so bili proti). Za soglasje 
kandidatu g. Vladimiru Delloreju so se izrekli 4 člani (pet jih je bilo proti). Programski odbor je 
ugotovil,  da je večino glasov vseh članov programskega odbora (5) prejel g. Aljo�a Curavić. 
 
2-2   Na podlagi izida glasovanja Programski odbor za italijanski narodnostni program ugotavlja, 

da je z večino glasov vseh članov programskega odbora (5) soglasje za odgovornega 
urednika radijskega programa za avtohtono italijansko narodno skupnost, prejel kandidat g. 
Aljo�a Curavić. 

 
2-3  V skladu s 63-im členom Statuta Javnega zavoda RTV Slovenija Programski odbor za 

italijanski narodnostni program daje soglasje k imenovanju g. Aljo�e Curavića za 
odgovornega urednika radijskega programa za avtohtono italijansko narodno skupnost. 

 
 



- SOGLASJE K IMENOVANJU ODGOVORNEGA UREDNIKA TELEVIZIJSKEGA 
PROGRAMA ZA AVTOHTONO ITALIJANSKO NARODNO SKUPNOST 

 
 
2-4  Programski odbor ugotavlja, da je v soglasje za odgovornega urednika TV programa za 

avtohtono italijansko narodno skupnost prejel predlog generalnega direktorja RTV Slovenija, 
ki predlaga kandidata g. Roberta Apollonia.  

 
2-5   Na podlagi izida glasovanja Programski odbor za italijanski narodnostni program ugotavlja, 

da je soglasje vseh devet članov programskega odbora za odgovornega urednika TV 
programa za avtohtono italijansko narodno skupnost, prejel kandidat g. Roberto Apollonio.  

 
2-6   V skladi s 63-im členom Statuta JZ RTV Slovenija Programski odbor za italijanski narodnostni 

program daje soglasje k imenovanju g. Roberta Apollonia za odgovornega urednika 
televizijskega  programa za avtohtono italijansko narodno skupnost. 

 
 
OB OBRAVNAVI LETNEGA POROČILA O REALIZACIJI PROGRAMSKO 
PRODUKCIJSKEGA NAČRTA RADIJSKEGA IN TV PROGRAMA ZA AVTOHTONO 
ITALIJANSKO NARODNO SKUPNOST 2006 
 
3-1  Programski odbor za italijanski narodnostni program je obravnaval in sprejel letno poročilo o 

realizaciji programsko produkcijskega načrta radijskega in televizijskega programa za 
avtohtono italijansko narodno skupnost v letu 2006. 
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