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SKLEPI  3. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA ODBORA ZA ITALIJANSKI 

NARODNOSTNI PROGRAM Z DNE 19.10.2018  
 

Programski odbor za italijanski narodnostni program je na 3. redni seji dne 19. oktobra 2018 sprejel: 
 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 2. REDNE SEJE  
 

1-1  Programski odbor za italijanski narodnostni program sprejme zapisnik 2. redne seje. 
 
 

2.   POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA 

RADIJSKEGA IN TV PROGRAMA ZA ITALIJANSKO NARODNO SKUPNOST V 

OBDOBJU JANUAR – SEPTEMBER 2018  
 

2-1 Programski odbor za italijanski narodnostni program se je seznanil s poročilom o realizaciji 

programsko produkcijskega načrta radijskega in televizijskega programa za italijansko 

narodno skupnost v obdobju januar – september 2018. 
 

 

3.  PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT  RADIJSKEGA IN TV PROGRAMA ZA 

ITALIJANSKO NARODNO SKUPNOST ZA LETO 2019 
 

3-1   Programski odbor za italijanski narodnostni program je obravnaval predlog programsko 

produkcijskega načrta radijskega in televizijskega programa za avtohtono italijansko narodno 

skupnost za leto 2019 in ga sprejema, in sicer s sledečo spremembo in dopolnitvijo: 
 

- v tedensko programsko shemo TV programa za italijansko narodno skupnost se ponovno 

uvrsti večerna poročila »Tuttoggi 2«, in sicer v soboto in nedeljo ob 21.00 uri, in tedensko 

oddajo »Tuttoggi Attualità«, ki mora vsebinsko biti bolj usmerjena v osvetljevanje tematik 

vezanih na italijansko narodno skupnost. Iz programske sheme se brišejo oddaje »Tuttoggi 

flash« in »Tuttoggi Mondo«. Posledično se ažurira spisek oddaj in opisni del programsko 

produkcijskega načrta. 
 

Programski odbor smatra, da je v TV programu potrebno prvenstveno ohraniti večerne dnevno 

informativne oddaje skozi cel teden, in sicer v času, ko se najbolj spremlja televizija. 
 

3-2 Programski odbor za italijanski narodnostni program ponovno apelira na nujnost finančne, 

kakovostne in kadrovske konsolidacije narodnostnih programov v letu 2019.   
 

3-3 Programski odbor za italijanski narodnostni program zahteva, da se odhodi programskih 

delavcev v narodnostnih programih v celoti nadomestijo z novimi zaposlitvami.      

 
                                                                               Predsednik Programskega odbora za 

                                                                                   italijanski narodnostni program: 

                                                                                            Alberto Scheriani, l.r.  
 

 

 


