
 

 

 

 

 

 

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

SMERNICE ZA VKLJUČEVANJE INVALIDSKIH VSEBIN 

V PROGRAME RTV SLOVENIJA 
 

Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide je pri pripravi in sprejemu smernic 

o vključevanju programskih vsebin za invalide v televizijske in radijske programe RTV Slovenija na 

svoji 2. seji dne 13.decembra 2006, izhajal iz naslednjih slovenskih in mednarodnih dokumentov ter 

pravnih aktov:  
 

- Ustava Republike Slovenije (14. člen) 

- Konvencija OZN o pravicah invalidov (konvencija bo sprejeta 15.12.2006 na generalni 

skup�čini OZN) 

- Zakon o invalidskih organizacijah (4., 5. in 26. člen)  

- Zakon o radioteleviziji Slovenija (10., 11., 14. in 24. alinea 4. člena in 24. člen) 

- Madridska deklaracija o pravicah invalidov iz leta 2003 in njenega gesla »Nič o invalidih brez 

invalidov«, 

- Manifest Evropskega invalidskega parlamenta 2003 

- Resolucija Evropskega invalidskega parlamenta 2003 

- Standardna pravila OZN za izenačevanju mo�nosti invalidov  

- Evropska deklaracija »Mediji in invalidi«, sprejeto junija 2003 v Atenah 

- Programskih standardov RTV Slovenija (posebej 15. alinee), 

- Profesionalnih standardov in etičnih načel novinarstva v programih RTV Slovenija (posebej 

poglavje 12.2 Upodabljanje invalidov) 
 

V skladu z navedenimi osnovami je Programski odbor za problematiko programskih vsebin za 

invalide pripravil smernice za pripravo in vključevanje problematike programskih vsebin za invalide v 



vse televizijske in radijske programe na RTV Slovenija, pri čemer naj vsi pripravljalci programov, 

predvsem pa uredniki, upo�tevajo naslednje vsebinske in tehnične potrebe:  
 

1. Invalidi so v skladu z določili 14. člena Ustave Republike Slovenije enakopravni dr�avljani in ne 

smejo biti obravnavani drugače kot drugi samo zaradi dejstva invalidnosti; kar pomeni, da so 

invalidi dr�avljani z enakimi pravicami in dol�nostmi. 

 

2. Slovenski invalidi predstavljajo 10% dr�avljanov Republike Slovenije, zaradi česar je potrebno v 

vse televizijske in radijske programe vključevati enako ustrezno in sorazmerno količino 

invalidskih vsebin, ki spodbujajo ustvarjalno �ivljenje in delo invalidov na vseh področjih 

dru�benega �ivljenja v skladu s Standardnimi pravili OZN za izenačevanje mo�nosti invalidov 

(zaposlovanje, vzgoja in izobra�evanje, dostopnost, zdravstvo, dru�insko �ivljenje, kultura, 

rekreacija, �port, informiranje itd.) ter s programskimi standardi RTV Slovenija. 

 

3. Poskrbeti za pogostej�o in ustrezno upodabljanje invalidov v umetni�kih delih lastne produkcije 

oziroma ob nakupu tujih umetni�kih del predhodno preveriti ali in na kak�en način so v teh delih 

(ali v njih) upodobljeni invalidi. 

 

4. Invalidske vsebine niso vezane izključno na vidik politike ali problematike »socialnega in 

invalidskega varstva«. 

 

5. Invalidske vsebine v programih RTV Slovenija naj ne izra�ajo pokroviteljstva do invalidov v 

smislu njihovega upodabljanja kot »pogumnih junakov« ali »usmiljenja vrednih �rtev«. 

 

6. RTV Slovenija naj v svoje izobra�evalne programe za nosilce in soustvarjalce televizijskega in 

radijskega programa vključi obvezne vsebine o invalidih in njihovi problematiki s stali�ča 

človekovih pravic invalidov. 

 

7. Pri pripravi invalidskih programskih vsebin je potrebno uporabljati izraze, ki so sprejeti v 

splo�nem slovenskem kulturnem okolju in za invalide glede na posamezno telesno okvaro niso 

�aljivi, zaradi česar se je pred dokočno pripravo gradiva glede uporabljene terminologije potrebno 

posvetovati z reprezentativno invalidsko organizacijo ali nacionalnim svetom invalidskih 

organizacij.  

 

8. Nekatere skupine invalidov uporabljajo za razliko od večine posebne izraze, zaradi česar je 

potrebno njihovo �eljo glede poimenovanja upo�tevati. 

 



9. Zaradi slabega poznavanja invalidske problematike s stali�ča človekovih pravic invalidov, 

zagovarja programski odbor za problematiko invalidskih vsebin posebno televizijsko in radijsko 

periodično oddajo o ustvarjalnem �ivljenju in delu invalidov, ki jo bodo v več kot 70 % vsebinsko 

in tehnično sooblikovali invalidi. 

 

10. RTV Slovenija mora pri pripravi vseh svojih planov, vključno z investicijskimi vlaganji, 

upo�tevati načelo »dostopnosti«, kar pomeni enakopravnost pri dostopu do fizičnega okolja, 

elektronskega okolja in mo�nost aktivnega sodelovanja pri procesu izbire, priprave in dokončnega 

oblikovanja programskih vsebin za invalide v vseh programih RTV Slovenija,  

11. RTV Slovenija naj oblikuje invalidom prijazno kadrovsko politiko, s katero bo dosegla za njeno 

dejavnost določeno kvoto zaposlovanja invalidov po zakonu o zaposlitveni rehabilitaciji in 

zaposlovanju invalidov. 

 

12. RTV Slovenija naj vse programe prilagodi v invalidom dostopni tehnologiji za njihovo 

spremljanje (kar vključuje podnaslavljanje, podcasti za opis slike, hitrostno podnaslavljanje za 

oddaje v �ivo � velotype, znakovni jezik, itd). 

 

 

Ljubljana, 13.12.2006 

  Predsednik :   

         Stane Pade�nik, l.r. 

 


