
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
 
 
Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide, je na 2. redni seji, dne 13. 
decembra 2006, sprejel naslednje  
 

 
AKCIJSKI NAČRT VKLJUČEVANJA INVALIDSKIH VSEBIN 

V PROGRAME RTV SLOVENIJA 
 
Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide je v okviru priprave 
akcijskega načrta svojega dela in o vključevanju invalidskih vsebin v programe RTV 
Slovenija �e prav posebej izpostavil naslednje področja:  
 
 
1. IZOBRA�EVANJE 
 
Slovenski invalidi se vsak dan soočamo z diskriminacijo na podlagi invalidnosti, ker 
slovenska dru�ba �e vedno presoja �ivljenje in delo invalidov na podlagi predsodkov ter 
stereotipov. V kolikor �elimo izzvati te stereotipe, morajo ustvarjalci programov na RTV 
Slovenija spoznati potrebe invalidov, način �ivljenja, različne sposobnosti, predvsem pa 
spoznati pristop k invalidnosti na podlagi človekovih pravic invalidov. Izhajamo namreč iz 
predpostavke, da ravno neznanje in nepoznavanje invalidov ter njihovega vsakdanjega 
�ivljenja ustvarjajo osnove za predsodke o neprimernosti nastopanja invalidov v javnosti.  
 
Zato predlagamo, da se do konca leta 2007 izvede 20 predavanj, delavnic in seminarjev za 
novinarje, urednike in ustvarjalcev televizijskih in radijskih programov vseh uredni�tev s 
pomočjo slovenskih in tujih predavateljev v okviru projekta »Mediji in invalidi«, katerega 
partner sta Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in RTV Slovenija.  
 
 
2.  PERIODIČNA MOZAIČNA ODDAJA O INVALIDSKIH VSEBINAH 
 
Zaradi dosedanjega nezadostnega upodabljanja invalidov oziroma na trenutke tudi zgre�enega 
pristopa k invalidskim vsebinam, je potrebno uvesti redno TV in RA oddajo o invalidskih 
vsebina, ki bo prikazala ves spekter ustvarjalnega �ivljenja in dela invalidov na vseh 
področjih kot so opredeljena v Standardnih pravilih OZN za izenačevanje mo�nosti invalidov 
(resolucija 48/96, 20. december 1993). Predlagamo 14 dnevno periodično oddajo mozaičnega 



tipa v dol�ini 15 minut, ki bo imela redne rubrike in jo bodo v 70% vsebinsko in tehnično 
ustvarjali invalidi.  
 
Zavedamo se, da v tem trenutku ni mogoče takoj pristopiti k ustvarjanju tak�ne oddaje, ker 
RTV Slovenija nima ustreznega kadra, zasnove TV in RA oddaje, potrebnih sredstev za zagon 
oddaje. Zato predlagamo naslednji pristop:  
 

a. v prvi polovici leta 2007 se izvede razpis za pridobitev invalidov, ki bodo ustvarjali to 
oddajo in jih do septembra 2007 izobraziti,  

b. do septembra naj se pripravi koncept TV in RA oddaji  ter predvid voditelja 
c. novembra 2007 bi pričeli s poskusim pripravljanjem oddaje na mesečni osnovi 
d. leta 2008 jo je potrebno vključiti v redno programsko shemo TV in RA ter v 

finančnem načrtu predvideti potrebna sredstva za njeno uresničevanje.  
 
 
3. POKRIVANJE RAZNOLIKIH VSEBIN O INVALIDIH 
 
Ena izmed poglavitnih nalog, za katere si mora prizadevati RTV Slovenija v povezavi s 
invalidskimi vsebinami je ru�enje stereotipov o invalidih, njihovih sposobnosti, načinu 
�ivljenja. Konkretno bo to lahko dosegla s pozitivnim in pogostej�im prikazovanjem 
invalidov in z njimi povezanimi vsebinami v TV in RA programih. Ob tem opozarjamo, da 
invalidske vsebine niso vezane izključno na področje socialnega ali invalidskega varstva, 
temveč so invalidske vsebine prisotne na vseh področjih dru�benega �ivljenja, tako ko 
invalidi sami (glej �e omenjena Standardna pravila OZN za izenačevanje mo�nosti invalidov). 
V ta namen je Programskih svet RTV Slovenija na svoji 8. seji sprejel predlog dikcije 15. 
alinee programskih standardov s katerimi se je RTV Slovenija zavezala, da bo v sorazmernim 
dele�em invalidov v slovenski dru�bi vključevala invalidske vsebine v TV in RA programe. 
Glede na 10% dele� invalidov v slovenski dru�bi, je torej potrebno načrtovati pojavljanja 
invalidov in invalidskih vsebin v vseh TV in RA programih RTV Slovenija na sledeč način:  
 

A) izobra�evalni program � naprimer predstavitev integriranega �olanja otrok s 
posebnimi potrebami v redne izobra�evalne programe, izobra�evanje odraslih 
invalidov v okviru posebnih socialnih programov in vse�ivljenjskega učenja, 
poklicno izobra�evanje in usposabljanje za vstop invalidov na odprti trg delovne 
sile, predstavitev zdravstvenih vsebin povezanih z različnimi vzroki za posamezno 
vrstno invalidnosti s ciljem ozave�čanja javnosti in preventive,  itd. 

B) igrani program � naprimer vključevanje invalidov v dramatur�ko zgodbo brez 
negativnega predznaka zaradi invalidnosti, kot je neupravičeno povezovanje 
invalidnosti z zlom, grehom itd 

C) kulturno umetni�ki program � naprimer prikaz specifične umetnosti invalidov 
(gledali�če gluhih ali slepih, slikanje z usti) ter prikaz vključevanja invalidov v 
skupinsko umetni�ko ustvarjanje v javnih kulturno-umetni�kih zavodih 

D) �portni program � ustrezen čas nameniti invalidom prilagojenim �portom, kot so 
paraolimpijske panoge, mednarodna tekmovanja itd, 

E) informativni program � ustrezen programski čas nameniti invalidskim vsebinam, 
v primeru anketiranja na ulici vkjučiti tudi invalide, če so pripravljeni sodelovati, 
itd), 

F) mladinski program � v različne oddaje, rubrike vključevati otroke s posebnimi 
potrebami in mladih invalidov. 

 



Zavedamo se, da tega ne bo mogoče doseči takoj, zaradi predlagamo ustrezno povečanje 
invalidskih vsebin v programih RTV Slovenija na zgoraj navedeni način v skladu s 15. alinejo 
Programskih standardov. 
 
 
Vsa uredni�tva naj na podlagi minuta�e vseh pripravljenih oddaj evidentirajo dol�ino in 
količino invalidskih vsebin in o tem poročajo na letni ravni. Programski svet RTV Slovenija 
in programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide ta poročila obravnavata 
in se do njih opredelita.  
 
Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide bo izmed svojih članov do 
marca 2007 določil, kateri od članov odbora bo neposredno odgovoren za sodelovanje s 
posameznimi uredni�tvom.  
 
 
4. POVEČATI DOSTOPNOST DO MEDIJEV IN DOSTOPNOST PROGRAMOV RTV     
SLOVENIJA V INVALIDOM PRILAGOJENIH TEHNIKAH 
 
Najsodobnej�a tehnična podpora je nekaterim skupinam invalidov nujno potrebna pri 
aktivnem spremljanju TV in RA programov. To velja zlasti za skupino gluhih in slepih, zato 
si odbor prizadeva za sistematično vključevanje najsodobnej�e tehnologije, ki bo invalidom 
omogočila neovirano tekoče spremljanje programa na radiu in televiziji.  Med njimi moramo 
v letu 2007 posebej vključiti �e uveljavljeno tehnologijo:  
 

- tolmač znakovnega jezika v vseh oddajah informativnega in dokumentarnega 
uredni�tva, 

- podnaslavljanje (velotype) oddaj, do junija 2007 preveriti in usposobiti 
tehnologijo, ki jo je pripravila Univerza v Mariboru, 

- avdio opis slike (podcasti za slepe in slabovidne), 
- prilagojeni teletekst za slepe in slabovidne, 
- dostopnost prostorov RTV Slovenija za invalide zaradi aktivizacije invalidov pri 

ustvarjanju in sodelovanju pri različnih oddajah, ki bodo vključevale invalidske 
vsebine (do septembra 2007 se pripravi analiza dostopnosti prostorov RTV za 
invalide, kar pomeni dostopnost do fizičnega in elektronskega okolja). 

 
 
5. POVEČANJE POTENCIALA OBLIKOVANJA INVALIDSKIH VSEBIN V       
PROGRAMIH RTV SLOVENIJA 
 
Tudi invalidi se zavedamo, da �e nismo pokazali svojega celotnega potenciala, zato je 
potrebno aktivirati invalide različnih �ivljenjskih slogov in socialnih polo�ajev, da ustvarjalno 
sodelujejo pri oblikovanju invalidskih vsebin v programski sheme RTV Slovenija. 
Uporabljamo lahko tehnike:  
 

- Pisma bralcev 
- kontaktne oddaje 
- poseben obrazec na spletni podstrani programskega odbora 

 
Zato programski odbor za invalide predlaga vzpostavitev:  
 



a) dodelitev posebnega e-po�tnega naslova za sprejemanje pripomb in pobud 
poslu�alcev in gledalcev v zvezi z invalidskimi vsebinami � rok takoj;  

b) posebne spletne podstrani programskega odbora za problematiko programskih 
vsebin za invalide na spletni strani RTV Slovenija � rok najkasneje pred naslednjo 
sejo programskega odbora za invalide; predvidoma 21.3.2007; 

c) predsednik programskega odbora vzpostavi kontakt z Nacionalnim svetom 
invalidskih organizacij Slovenije ter drugimi reprezentativnimi invalidskimi 
organizacijami, ki niso vključene v NSIOS ter predstavi smernice in akcijski načrt 
programskega odbora za problematiko programskih vsebin za invalide � rok 
najkasneje pred naslednjo sejo programskega odbora za invalide; predvidoma 
21.3.2007. 

 
 
6. ANALIZA ZASTOPANOSTI INVALIDSKIH VSEBIN IN UPODABLJANJA   
    INVALIDOV V PROGRAMIH RTV SLO ZA OBODBJE 2006-2010 
 
Izdelati moramo relevantno raziskavo o dejanskem stanju zastopanosti invalidskih vsebin in 
upodabljanju invalidov v programih RTV Slovenija za obdobje do 2007, ki se bo kasneje 
ponovila leta 2010, ko se izteka prvi mandat programskega odbora za invalidske vsebine. V 
raziskavi bomo izmerili mnenja, stali�ča in vedenjske vzorce, ki jih imajo gledalci in 
poslu�alci RTV Slovenija o pojavljanju invalidov in invalidskih vsebin v programih RTV 
Slovenija. Primerjalna analiza po letnicah bo zajela spremembe, ki se bodo zgodile čez 4 leta 
z načrtnim delovanjem odbora.  
 
V analizi bomo zlasti spremljali pričakovano postopno ru�enje stereotipov oz. pozitvnej�i 
odnos v stali�čih do invalidov.  
Zaradi racionalnosti programski odboro predlaga izvedbo tak�ne analize s pomočjo anktnega 
obrazca na spletni podstrani programskega obora. Vpra�anja bo pripravila namestnica 
predsednika programskega odbora Vesna Veingerl, ki bo na podlagi izpolnjenih anket jeseni 
2007 pripravila interpretacijo podatkov.  

 
 
 
 
Ljubljana, 13.12.2006 
 

Predsednik: 
                    Stane Pade�nik, l.r. 

 


