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                     Ljubljana, 14. januar 2008 

 

 
ZADEVA:   Sklepi 6. redne seje Programskega odbora za problematiko 
                     programskih vsebin za invalide  
 
 
Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide je na 6. redni seji, dne 10. januarja 
2008, sprejel naslednje sklepe: 
 
 
Ad 1 POTRDITEV ZAPISNIKA 5. REDNE SEJE IN PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 
 
2 - 5  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide poziva RTV Slovenija, naj 

prevzame pobudo pri razvoju tehnologije za neposredno prevajanje govora v pisano besedilo 
in pisanih besedil v sintetični slovenski govor. 
V ta namen naj se ustanovi delovna skupina, ki bo: 

 - raziskala možnosti, da se izvedejo meritve slovenskega jezika (kar že dela FERI); 
 - ugotovila, v kolikšnem času bi bilo možno to tehnologijo razviti do te mere: 
        da bi bila uporabna za podnaslavljanje programov za gluhe in naglušne, 
        da bi bila uporabna za branje podnaslovov z ekrana za slepe in slabovidne,  ter 

- ocenila možnosti sodelovanja z univerzami, inštituti, podjetji in drugimi skupinami 
in sofinanciranja raziskave oz. projekta s strani ministrstev in drugih    
zainteresiranih institucij in organizacij. 

 Za potrebe programskega odbora bo to področje spremljal g. Tomaž Wraber.  
 
1 - 1  Ga. Vesna Veingerl razdeli pripravljeno anketo o gledanosti in poslušanosti invalidskih vsebin 

na dva ali tri dele oz. sklope in jo v roku enega tedna posreduje vodji MMC, g. Martiču. V 
sodelovanju z g. Wrabrom pa pripravita vprašanje za telefonsko anketiranje in ga posredujeta  
službi Programski kontroling.  

 

Ad 2 PRIPRAVA VSEBINSKIH IZHODIŠČ ZA POGOVORE S PROGRAMSKIM 

 VODSTVOM RTV SLOVENIJA  

 

2 - 1  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide predlaga, da se pripravi 
okroglo mizo na temo vključevanja invalidskih vsebin v programe RTV Slovenija. 

 Programski odbor imenuje tudi delovno skupino za pripravo okrogle mize, v naslednji sestavi: 
Neli Vozelj, Štefan Kušar, Stane Padežnik in Vinko Vasle.  
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Ad 3  INFORMACIJA O DOGOVORU GLEDE POKRIVANJA  

PARAOLIMPIJSKIH IGER PEKING 2008  
 
3 - 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide poziva vodstvo RTV 

Slovenija, naj zagotovi 41.000 € za celovito poročanje o dogajanju na  Paraolimpijskih igrah 
2008 v Pekingu, vključno z reportažami o dosežkih slovenskih predstavnikov.  
Programski odbor poudarja, da je javna RTV po zakonu dolžna zagotavljati kakovostne 
informacije, med drugim tudi  o pomembnih športnih dogodkih, kamor nedvomno sodijo tudi 
paraolimpijske igre. Kvalitetno poročanje o dosežkih slovenskih športnikov - invalidov je v 
interesu vseh, ki se kakorkoli srečujejo z invalidnostjo, glede na odmevne dosežke slovenskih 
predstavnikov pa si ta športni dogodek vsekakor zasluži korektno predstavitev tudi širši 
javnosti. 

 
 
 
                                                                              Predsednik programskega odbora:  
                                                                                           Stane Padežnik, l.r. 
 


