
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Ljubljana, 9. maj 2008 

 

 

ZADEVA:   Sklepi 7. redne seje Programskega odbora za problematiko 

                     programskih vsebin za invalide  
 

 

Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide, je na 7. redni seji, dne 6. maja 

2008,  sprejel naslednje sklepe: 

 

 

AD 2 POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 
 

2 - 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide podpira pobudo podjetja 

AMEBIS in priporoča RTV Slovenija, naj čim prej pristopi k temu projektu in ustrezno 

odgovori na njihov dopis.  

 

2 - 2 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide podpira pobudo za izdelavo 

tehnologije avtomatske razpoznave govora, ki bo primerna za avtomatsko podnaslavljanje 

avdio vsebin. 

 Programski odbor priporoča vodstvu zavoda RTV, da čim prej pristopi k temu projektu tako, 

da tudi z medijsko kampanjo skuša od države pridobiti sredstva za ta projekt.  

 

2 - 3  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide na pobudo ge. Fride 

Planinc, poziva vodstvo RTV Slovenija, naj pristopi k odpravljanju diskriminacije gluhih in 

naglušnih in v informativnih oddajah do določene mere zagotovi uvedbo tolmača. 

Predlog informativnih oddaj, v katerih je treba zagotoviti tolmača, naj Zveza društev gluhih in 

naglušnih posreduje direktorju TV Slovenija in generalnemu direktorju. 

 

2 - 4  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide se pridružuje apelu 

Parlamentarnega odbora za delo, družino, socialne zadeve in invalide,  k čimprejšnji odpravi 

diskriminacije slepih in slabovidnih pri spremljanju radijskih in TV programov RTV 

Slovenija.  

Programski odbor tudi predlaga, da država zagotovi finančna sredstva za izvajanje programov 

v invalidom prilagojenih tehnikah v okviru višjega RTV prispevka in hkrati zagotovi dodatna 

sredstva za razvoj tehnologij, ki bodo invalidom omogočile večjo dostopnost do RTV medija. 

 

2 - 5  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide izreka pohvalo 

programskemu vodstvu in zlasti novinarjem za kvalitetno predstavitev invalidske problematike 

ob tednu multiple skleroze in v oddaji Evropa.si. 

Hkrati ugotavlja, da se je Radio Slovenija izkazal kot izredno odziven medij, ki lahko s 

posebnimi prispevki in servisnimi informacijami lahko veliko prispeva k ozaveščanju širše 

javnosti. 

 



 

2 - 6  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide priporoča vodstvu Radia in 

TV Slovenija, naj bolj podrobno beležita vse invalidske vsebine v radijskih in TV programih 

in o tem redno poročata odboru. 

Poročilo o pokrivanju invalidskih vsebin v radijskih in TV programih mora postati sestavni del 

tako periodičnih kot letnega poročila o realizaciji programsko produkcijskega načrta radijskih 

in TV programov RTV Slovenija. 

 

2 - 7  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide predlaga, naj Izobraževalni 

center RTV Slovenija ponovno (še v letošnjem letu) organizira seminar na temo invalidskih 

vsebin v radijskih in TV programih z domačimi predavatelji ter zagotovi številčnejšo udeležbo 

novinarjev in urednikov, vključno z novinarji regionalnih centrov. 

 

 

 

AD 3 PROGRAMSKA IZHODIŠČA RADIJSKIH IN TV PROGRAMOV  
RTV SLOVENIJA ZA LETO 2009  
- zastopanost invalidskih vsebin v programih RTV Slovenija v letu 2009 
 

3 - 1  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide opozarja, da lahko oba 

medija s primerno predstavitvijo in vsestransko osvetlitvijo problemov veliko prispevata k 

osveščanju družbe in razbijanju še vedno prisotnih predsodkov do invalidov in njihovega 

življenja. 

V ta namen naj se v radijskih in TV programih invalidi predstavijo z vseh zornih kotov 

življenja, predvsem pa kot enakovredni in enakopravni državljani in davkoplačevalci, ki niso 

zgolj strošek za družbo in delodajalce, ampak vse bolj kreativno soustvarjajo blagostanje 

družbe in so kot taki tudi vse bolj tržno zanimiva populacija. S primerno popularizacijo lahko 

medija vplivata tudi na zavest in želje invalidov po aktivnejši in produktivnejši vlogi v družbi. 

 

Programski odbor priporoča, naj se v programsko produkcijskem načrtu radijskih in TV 

programov za leto 2009: 

- predvidi več prispevkov in oddaj na temo življenja in dela invalidov vseh kategorij, 

- invalidi povabijo k sodelovanju kot gostje tudi v razvedrilnih in 

     izobraževalnih oddajah, 

- invalidske vsebine in invalidi naj se predstavijo tudi v oddajah, namenjenih 

    otrokom in mladini, 

- v sklopu kulturnega dogajanja naj se predvidi predstavitev dela gledališke skupine 

  gluhih in naglušnih »Tihe stopinje«. 

 
 

AD 4 PREGLED DELA PROGRAMSKEGA ODBORA V LETU 2007 
 

4 - 1  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide je sprejel poročilo o delu 

odbora v letu 2007. 

 

 

 

 

                                                                                  Predsednik programskega odbora: 

                                                                                              Stane Padežnik, l.r. 

 


