
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               Ljubljana, 17. oktober 2008 

 

 

 

PROGRAMSKEMU SVETU RTV SLOVENIJA  

 

 

 

ZADEVA:   Sklepi 8. redne seje Programskega odbora za problematiko 

                     programskih vsebin za invalide  

 

 
Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide, je na 8. redni seji, dne 17. 

oktobra 2008,  sprejel naslednje sklepe: 

 

 

AD 2 PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

 

 

2 - 1  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide z zadovoljstvom 

sprejema na znanj, vodstvo javnega zavoda odločilo 

 

- da, bo na podlagi pogovorov z zainteresiranimi strokovnjaki (podjetja, raziskovalne 

institucije, Univerzi) poslalo dopis pristojnim ministrstvom, da izkažejo svoj interes in 

možnosti financiranja projekta AVTOMATSKA RAZPOZNAVA GOVORA. 

  

- da bo najprej poskusno, potem po možnosti redno, v informativne oddaje ob 13h. 

uvedlo tolmače znakovnega jetika. Projekt je izvedljiv pod pogojem, da Zveza gluhih 

in naglušnih zagotovi dovolj usposobljene tolmače in da strošek ne bremeni 

Informativnega programa TV Slovenija.  

 

- da bo med prioritetne programske cilje dodalo, da se v bodoče vsako leto z avdio-

deskripcijo opremijo vsaj tri oddaje domače produkcije s trajno vrednostjo in od tega 

ena, namenjena otrokom oz. mladini. 

 

 

 

 



2 - 2  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide je sprejel 

informacijo o realizaciji sklepov na znanje, z naslednjimi dopolnitvami, ki so bile 

podane v razpravi:  

 

- invalidske vsebine (z različnimi temami) naj se večkrat obravnavajo na raznih 

okroglih mizah, ipd.; 

 

- spletno stran RTV Slovenija je potrebno prilagoditi tako, da se bodo slepi in 

slabovidni bolje znašli; 

 

- potrebno se je obrniti na razne resorje, ki objavljajo različne razpise in na ta način 

poskušati pridobiti kakšna sredstva za sofinanciranje določenih projektov kot je npr. 

sintetični govorec;  

 

- potrebno je povezovanje med zavodom RTV in civilno družbo (npr. z Zvezo gluhih 

in naglušnih, z Zvezo slepih in slabovidnih, itd.) in več truda vložiti v to, da se skupaj 

najdejo rešitve za preseganje finančnih težav, ki se pojavljajo tudi pri uvedbi raznih 

programskih in tehničnih novosti, zato bi bilo dobro pripraviti spisek različnih virov 

(od ministrstev do evropske unije) oz.  ustreznih skladov in pridobiti sredstva iz teh 

virov; 

 

- na državo je potrebno nasloviti apel oz. zahtevo, da zagotovi del sredstev - kot stalni 

finančni vir -  za razvoj in izvajanje programskih vsebin, namenjenih invalidski 

populaciji. 

 

 

 

AD 3 PPN 2009 – INVALIDSKE VSEBINE V RADIJSKIH IN TV PROGRAMIH  

 

3 - 1  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide podpira PPN  

invalidskih vsebin za leto 2009 in predlaga, da se vključijo še naslednje dopolnitve: 

  

- uvedba posebne oddaje za invalide, 

- programsko pokrivanje posebnega področja to je »Celovito zgodnjo obravnavo otrok 

  s posebnimi potrebami in njihovih družin«, 

- priprava oddaj z avdio-deskripcijo,  

- prilagoditev spletne strani za slepe in slabovidne,  

- k ustvarjanju programov pritegniti več invalidov, 

- tudi v otroške in mladinske programe vključevati invalidske vsebine in k sodelovanju 

  povabiti tudi invalide.  

 

 - TV Slovenija naj poroča tudi o mednarodnem turnirju invalidov v namiznem tenisu, 

              v informativnih oddajah (v športnem delu) pa objavljati več reportaž o športnih  

              dogodkih s področja športa invalidov in njihovih in dosežkih  

 

- predlaga pripravo dokumentarne oddaje o potapljačih – invalidih 

 

- Pri ponovitvah TV dnevnikov iz leta 1990 ob 50-letnici Televizije, bi morda lahko 

  ponovili tudi kakšno invalidsko vsebino, ki je bila obravnavana pred leti. 

 



Programski odbor pričakuje, da bo vodstvo smiselno in v skladu s programskimi možnostmi 

upoštevalo tudi predloge in sugestije za pokrivanje pomembnejših dogodkov in dejavnosti 

invalidskih organizacij po priloženem seznamu.  

 

Programski odbor priporoča, da se v redni izobraževalni program novinarjev in urednikov  

vnese tudi seznanjanje ne samo z invalidskimi vsebinami, ampak tudi kako pristopiti k  

invalidu, ki npr. sodeluje v programu ter s pravilno rabo terminologije oz. izrazoslovja, ki se  

uporablja pri teh vsebinah, ipd. 

 

 

                                                                                  Predsednik programskega odbora: 

                                                                                                Stane Padežnik 

 

 


