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Spoštovani g. David Runco! 

Odločno zanikam, da bi sam kadarkoli vodil kakršno koli ofenzivo proti italijanskim programom, 

kot to navajate! Ne vem tudi, kje ste zaznali »nove ofenzive«. Zakaj ne navedete, na kaj se nanaša 

vaš bombastični naslov? Enostavno tudi izjav, ki bi bile osnova za tak odziv, ni! 

Pa pojdimo lepo po vrsti: 

Nikoli in nikdar se nisem negativno izražal o italijanskih programih! Celo nasprotno, kar nekaj 

oddaj sem pohvalil. Vedno sem se tudi strinjal s  prizadevanjem, da bi pripravili eno, ki bi se recimo 

tedensko s podnapisi predvajala na TV Slovenija. Edini vzrok, da do tega ni prišlo je, ker se je 

zatikalo pri prevodu. Če pa navedem, da oddaje italijanske narodnosti niso zanimive za širšo 

slovensko publiko, pa ne gre za vrednostno sodbo ampak za suhoparne številke, ki povedo to kar 

povedo. Do konca leta 2019 smo imeli zelo natančne številke spremljanja gledanosti TV Beat. Ali 

želite, da jih objavimo? 

Ne ustava, pa tudi  nobena konvencija ne določajo obsega programov narodnosti. Niti tega ne 

določa zakon o RTV. Nikoli nisem dajal obljub glede obsega programa, tako da je ta, da naj ne bi 

izpolnil obljub iz trte izvita! 

Nikoli nisem izjavil, da naj bi programi italijanskih radijskih in TV programov »preživeli zaradi 

solidarnostnega prispevka«. Jasno in glasno sem povedal, da se bosta morala ustanovitelj RTV 

Slovenije in država kot zaščitnica pravic narodnosti odločiti ali bo možno še vnaprej zagotavljati 

sedanji sitem pokrivanja stroškov programov narodnosti. Stvari, so takšne kot so in vi bi jih morali 

poznati. Dejstvo je, da sta italijanska programa pomenila okoli 8 mio evrov odhodkov v letu 2019. 

Prihodkov za pokritje teh stroškov je bilo s strani Urada za narodnosti  1 mio evrov, poleg tega so 

pridobili še 251 tisoč evrov iz lastnih virov podpornikov in žal vsega 11 tisoč evrov prihodkov od 

oglasov. Od kod torej pride razlika 6,7 mio evrov? Zagotovo lahko rečemo, da ga solidarno 

pokrivajo plačniki RTV-prispevka iz celotne Slovenije. Delate program za njih? Gledajo vaš 

program? Kot rečeno poznamo podatke o gledanosti in vemo kaj gledajo . Kako bi torej vi, g. David 

Runco, poimenovali zagotavljanje sredstev od plačnikov RTV-prispevka, za italijanska programa, 

ki ju ne gledajo in ne poslušajo? To pa ne pomeni, da bi mislil, da je s tem karkoli narobe in da do 

zadostnih sredstev za primerne programe narodnosti niste upravičeni! Že lani sem  na Komisiji za 

narodni skupnosti DZ zelo jasno povedal, da se bo morala država, ker RTV Slovenija nima zadosti 

sredstev za izvajanja drugih z zakonom določenih nalog, odločiti ali bo sredstva za pokrivanje 

vaših programov zagotovila s povečanjem proračunskih sredstev ali pa z ohranjanjem sedanjega 

solidarnostnega sistema, pri čemer mora s povišanjem RTV-prispevka zagotoviti zadosten denar 

. Vi veste, da recimo italijanska država iz proračuna RAI za slovenski program v Trstu (če se ne 
motim imajo 47 zaposlenih) nameni dobrih 10 mio evrov. Zakaj ne bi, po vzoru Italije, tudi pri nas 

država zagotovila dodatni denar s povečanim sofinanciranjem programov narodnosti? Do sedaj s 

povedanim ni bilo nič narobe. Sprememba v načinu za vas ne bi pomenila nobene spremembe. 

Tudi podrobnosti so pomembne, če niso resnične. Žal niste nikoli prikazali koliko gledalcev vam 

je prineslo oddajanje preko satelita HOT Bird, da bi lahko presodili ali je nadaljevanje oddajanja 

res  opravičeval visok strošek. Veste, da nas je stal skoraj toliko kot prenos 3 programov TV 

Slovenije na poziciji 16°. In vi veste, da celotnega obljubljenega denarja za sofinanciranje s strani 

Italijanske unije v zadnjih letih ni bilo. Kdo je pokril to razliko nad sofinanciranjem države? Zaradi 

tega je nesprejemljivo, da mi očitate, da nisem bil za sklenitev nove pogodbe za oddajanje preko 
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satelita. Ali nisem bil ravno jaz tisti, ki sem urejal in priganjal, da kot nekako nadomestilo začnete 

oddajati v kabelskem sistemu tudi na področju italijanske narodnosti na Hrvaškem? Tu smo uspeli 

najti rešitev, ker ste celo dobili tudi oddajanje preko satelita. Skratka, indiciral sem dobitno 

kombinacijo! Bilo vas je kar precej v Veliki sejni sobi pri nas, ki ste se meni in mojim sodelavcem 

celo lepo zahvalili! In sedaj navajate, da ste tudi zaradi tega glasovali za mojo razrešitev g. Runco? 

Žal mi je, da sem moral to zapisati! 

Dobro tudi veste, da programski svet v prejšnji sestavi skoraj zagotovo ne bi sprejel sprememb 

statuta, ki ste jih predlagali. O tem, kaj pa bi morda bilo možno oz. nujno potrebno, pa se z menoj 

niste nikoli posvetovali. Tako tudi ta očitek v celoti zavračam. 

Seveda tudi oba veva, da ni šlo za nobeno opozorilo komurkoli! Šlo je za zamenjavo MENE, kot 

generalnega direktorja. Kot vidite iz zapisanega in že prej zapisanega predlagateljem razrešitve, 

niste imeli popolnoma nobene osnove. 

In za konec pričakujem, da konkretno navedete kdaj in kje sem izjavil ali zapisal, da bi mi pripisali 

to kar trdite, da naj bi »vas videl le kot nepotrebni, neuporaben, tretjerazredni progam«! Kdaj in 

kje!  

Sam lahko argumentirano navedem, da sem pred napadi velikokrat branil kadrovsko in denarno 

pozicijo vaših programov. In vi veste, da sem jo moral braniti, kajti razumevanja za obseg 

predvsem TV programov, ki v precejšnji meri izvira še iz časov, ko je bila TV Capodistria v bistvu 

komercialna in ne narodnostna postaja, tudi v Programskem svetu ni bilo veliko. Mi lahko 

prikažete, katera narodnostna manjšina v Evropi ima podobne možnosti delovanja in obseg 

programov? Poznamo kar nekaj programov narodnostnih manjšin in bomo potem lahko v miru 

primerjali. 

Še bolj žalostno pa je, ker sem imel občutek na zadnji seji vašega Programskega odbora za 

programe italijanske narodne skupnosti, da cenijo moja prizadevanja in podporo, ki sem jo dajal 

vašim programom. 

Seveda pa slutim, kaj je prevagalo pri vaši odločitvi. Recimo, da politična trgovina zadosti opisuje 

verjetni vzrok za vašo odločitev. Ker ne želim škodovati vaši manjšini, bom podrobnosti  zaenkrat 

zadržal zase. Verjamem tudi, da pripadniki narodnosti s katerimi sem imel čast in veselje 

sodelovati, vedo, da nobena od navedb, ki jih navajate ne zdrži resne presoje. Tako jemljem vaš 

zapis kot ponesrečeno opravičevanje nekega vašega dejanja. 

 

Igor Kadunc 

Generalni direktor RTV Slovenija 


