
 

 

 

 

 
 

 

 

  
 
 

Ljubljana, 21.9.2018   

 

 

SKLEPI  2. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA ODBORA ZA ITALIJANSKI 

NARODNOSTNI PROGRAM Z DNE 21.9.2018  

 

 

Programski odbor za italijanski narodnostni program je na 2. redni seji dne 21. septembra 2018 

sprejel: 
 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE (IN PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV ) 
 

1-1  Programski odbor za italijanski narodnostni program sprejme zapisnik 1. redne seje. 
 

Sklepi 1. redne seje programskega odbora so realizirani. Strategija razvoja RTV Slovenija v obdobju 

2018-2022, znotraj katere je pod posebnim poglavjem opredeljen razvoj narodnostnih RTV programov 

(sklep POI 5-1), je Nadzorni svet RTV Slovenija skladno s statutarnimi pristojnostmi, po predhodnem 

pozitivnem mnenju programskega sveta, sprejel na seji 11. julija 2018. Vezano na realizacijo sklepa 7-

1 je bil Poslovnik Programskega odbora za italijanski narodnostni program dne 11.6.2017 objavljen v 

Informatorju številka 18-17 in na spletnih straneh RTV Slovenija. Ostali sklepi so bili konstitutivne in 

informativne narave. 
 
 

2.  INFORMACIJA O REALIZACIJI PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA 2018 

- načrta radijskega in TV programa za italijansko narodno skupnost  
 

2-1 Programski odbor za italijanski narodnostni program se je seznanil z informacijo o realizaciji 

programsko produkcijskega načrta 2018 radijskega in televizijskega programa za italijansko 

narodno skupnost.  
 

 

3.  PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT ZA LETO 2019 

-   radijski in TV program za italijansko narodno skupnost 
 

3-1   Programski odbor za italijanski narodnostni program se je seznanil z osnutkom programsko 

produkcijskega načrta radijskega in televizijskega programa za avtohtono italijansko narodno 

skupnost za leto 2019.  
 

Programski odbor apelira na finančno, kakovostno in kadrovsko konsolidacijo pri pripravi 

planskih dokumentov, ki bo omogočala kvaliteten razvoj narodnostnih programov. 

 

 

 

 



 

4.  AKTUALNE ZADEVE 

- lokalne volitve 2018 

- spremembe in dopolnitve Statuta javnega zavoda RTV Slovenija 

 

Programski odbor za italijanski narodnostni program se je seznanil z informacijo o lokalnih volitvah 

2018 in prejel Informator 18-25 z dne 18.9.2018 v katerem so objavljena Pravila Radiotelevizije 

Slovenija za izrabo programskega časa v času volilne kampanje za redne volitve v občinske svete in 

redne volitve županov 2018, ki bodo 18. novembra 2018. Pravila so objavljena tudi v radijskih in 

televizijskih programih ter na spletni strani RTV Slovenija. 

 

4-1 Programski odbor za italijanski narodnostni program se je seznanil s predlogom sprememb in 

dopolnitev, vezanih na 57., 58., 70., 75. in 77. člen Statuta javnega zavoda RTV Slovenija, ki 

sta jih po opravljenem posvetu v postopku oblikovanja sprememb Statuta posredovala 

pomočnika generalnega direktorja za radio in televizijo za avtohtono italijansko in madžarsko 

narodno skupnost. 

 

 

 

                                                                               Predsednik Programskega odbora za 

                                                                                   italijanski narodnostni program: 

                                                                                            Alberto Scheriani, l.r.  
 

 
 

 


