
 

 

 

 

 
 

 

 

  

 
Ljubljana, 5.3.2021   

 
 

SKLEPI  11. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA ODBORA ZA ITALIJANSKI 

NARODNOSTNI PROGRAM Z DNE  5. MARCA 2021  
 

Programski odbor za italijanski narodnostni program je na 11. redni seji dne 5. marca 2021 sprejel:         
 
 
 

Programski odbor za italijanski narodnostni program ugotavlja, do so nastopile izredne okoliščine, 

zaradi katerih izvedba seje z osebno navzočimi člani predstavlja tveganje za zdravje in varnost tako 

članov programskega odbora kot drugih navzočih. Zato programski odbor sprejema odločitev, da se 

članom programskega sveta, ki na seji sodelujejo na daljavo s pomočjo informacijsko-komunikacijske 

tehnologije, omogoči razpravo in glasovanje na daljavo. Glasovanje poteka tako, da predsedujoči 

vsakega člana, ki sodeluje na daljavo, poimensko pozove, da se izreče o predlogu, o katerem bo 

programski odbor na  seji glasoval. 
 

 

1. POTRDITEV ZAPISNIKA 10. REDNE SEJE  
 

1-1 Programski odbor za italijanski narodnostni program sprejme zapisnik 10. redne seje. 
 

 

2. POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA 2020 
 

- načrta radijskega in TV programa za italijansko narodno skupnost 

- pregled sklepov programskega odbora v letu 2020 
 

2-1  Programski odbor za italijanski narodnostni program je obravnaval in sprejel poročilo o 

realizaciji programsko produkcijskega načrta radijskega in televizijskega programa za 

avtohtono italijansko narodno skupnost v letu 2020.  
 

2-2   Programski odbor za italijanski narodnostni program se je seznanil s pregledom sprejetih 

sklepov v letu 2020. 
 
 

3. LETNO POROČILO VARUHINJE PRAVIC GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV  
 

3-1 Programski odbor za italijanski narodnostni program se je seznanil z Letnim poročilom 

Varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev RTV Slovenija 2020. 

 

4.  AKTUALNE ZADEVE – INFORMACIJA O PREDLOGU FINANČNEGA NAČRTA RTV 

SLO ZA LETO 2021  
 

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

načrta za leto 2021 in ugotavlja, da zaposlitev treh delavcev v narodnostnih programih ni 

realizirana, čeprav so bila za to zagotovljena dodatna namenska sredstva iz proračuna 

Republike Slovenije.    

 

 

                                                                               Predsednik Programskega odbora za 

                                                                                   italijanski narodnostni program: 

                                                                                            Alberto Scheriani, l.r.  

 


