
 

 

 
     V  Ljubljani, 11. aprila 2008   

 

 

SKLEPI  9. REDNE  SEJE PROGRAMSKEGA ODBORA ZA  

ITALIJANSKI NARODNOSTNI PROGRAM,  

Z DNE  11. APRILA 2008 
 

 

Programski odbor za italijanski narodnostni program je na svoji 9. redni seji dne 11. aprila 2008  sprejel 

sledeče sklepe: 
 

 

OB INFORMACIJI O REALIZACIJI PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA RADIJSKEGA 

IN TV PROGRAMA ZA AVTOHTONO ITALIJANSKO NARODNO SKUPNOST  V OBDOBJU 

JANUAR-MAREC 2008 in AKTUALNI PROBLEMATIKI 
 

V okviru aktualne problematike se je programski odbor seznanil s problematiko satelitskega oddajanja TV 

programa za italijansko narodno skupnost in podprl prizadevanja vodstva narodnostnih programov za čim 

prejšnjo zagotovitev oddajanja na transponderju v lasti RTV Slovenija ter se seznanil s predstavitvijo in 

podprl podane možnosti razvoja Regionalnega RTV centra Koper-Capodistria, kot izhajajo iz gradiva, 

posredovanega Programskemu svetu RTV Slovenija za 16. redno sejo. Programski odbor se je seznanil tudi 

s problematiko zaposlovanja, v sklopu katere je obravnaval vprašanje možne zaposlitve g. Franca Jurija na 

mesto urednika kulturnega uredništva v TV programu za italijansko narodno skupnost. Glede na 

spremenjeno dinamiko zaposlovanja v javnem zavodu ter glede na pomanjkanje novinarskega kadra v 

italijanskih uredništvih, se je vodstvo narodnostnega programa odločilo, da objavi dve mesti za novinarja  v 

radijskem in televizijskem informativnem programu za italijansko narodno skupnost. Vodstvo RTV 

programa za italijansko narodno skupnost je odločno zavrnilo vsak namig, da je ta odločitev bila 

diskriminatorna in politično pogojena. Po končani razpravi je programski odbor sprejel naslednji sklep: 
 

2-1  Programski odbor za italijanski narodnostni program sprejme informacijo o realizaciji programsko 

produkcijskega načrta radijskega in televizijskega programa za avtohtono italijansko narodno 

skupnost v obdobju januar-marec 2008. 

Programski odbor za italijanski narodnostni program je obravnaval poročilo o realizaciji plana 

zaposlovanja v RTV programih za italijansko narodno skupnost v letih 2007 in 2008. 

Programski odbor z zadovoljstvom ugotavlja, da se je v letu 2008 znatno povečalo sofinanciranje 

narodnostnih programov iz sredstev proračuna Republike Slovenije ter si želi, da se tudi v 

naslednjih letih nadaljuje in ojača ta pozitivni trend. Povečan priliv proračunskih sredstev 

namenjenih narodnostnim programom omogoča nove zaposlitve, v skladu s sprejetim kadrovskim 

načrtom. 

Programski odbor izraža svojo zaskrbljenost ker se, v nasprotju z predhodnimi dogovori in 

najavami, plan zaposlovanja za leto 2008 v tem trenutku ne uresničuje ter zato obstaja nevarnost, da 

se ga sploh ne bo uresničilo. To lahko resno ogrozi realizacijo programsko-produkcijskega načrta za 

leto 2008 ter strukturo in obseg RTV programov za italijansko narodno skupnost. 

Programski odbor podpira prizadevanja vodstva RTV programov za italijansko narodno skupnost 

usmerjena k zagotovitvi potrebnih kadrov in finančnih sredstev za ohranjanje in razvoj obsega, 

strukture ter programske sheme narodnostnih programov.  

Programski odbor poziva vodstvo RTV Slovenija, da do meseca septembra 2008 uresniči  planirane 

zaposlitve v narodnostnih programih za tekoče leto oziroma, da se zaposli še preostala dva novinarja 

od predvidenih štirih, za kar so že zagotovljena finančna sredstva. 



Programski odbor ponovno opozarja, da je potrebno v celoti spoštovati samostojnost vodstva RTV 

programov za italijansko narodno skupnost pri izbiri kadrov, ki najbolj ustrezajo realnim potrebam 

teh programov in to v duhu transparentnosti, spoštovanja pravil in enakih možnosti. Programski 

odbor poudarja, da je potrebno pri zaposlitvah dajati prednost pripadnikom italijanske narodne 

skupnosti.  

 

 

OB  POROČILU O PORABI PRORAČUNSKIH SREDSTEV ZA NARODNOSTNE PROGRAME  
 

3-1  Programski odbor za italijanski narodnostni program sprejme poročilo o porabi proračunskih 

sredstev za narodnostne programe in predlaga vodstvu JZ RTV Slovenija, da naj v prihodnje 

prilagodi delež pokrivanja stroškov povečanju javnih subvencij oz. sofinanciranju programov za 

italijansko narodno skupnost s strani vlade.  

 
 

OB OBRAVNAVI IZHODIŠČ ZA PRIPRAVO PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA ZA 

LETO 2009 - NAČRTA RADIJSKEGA IN TV PROGRAMA ZA AVTOHTONO ITALIJANSKO  

NARODNO SKUPNOST 
 

4-1  Programski odbor za italijanski narodnostni program je obravnaval in sprejel izhodišča za pripravo 

načrta radijskega in televizijskega programa za italijansko narodno skupnost v letu 2009. 

 

 
OB OBRAVNAVI POROČILA  O DELU PROGRAMSKEGA ODBORA V LETU 2007 
 

5-1  Programski odbor za italijanski narodnostni program sprejme poročilo o delu programskega odbora 

v letu 2007. 

 

 

 
 

                                                                                          Predsednik Programskega odbora za 

                                                                                                italijanski narodnostni program: 

                                                                                                     Alberto Scheriani,l.r. 

  

 


