
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Ljubljana, 15. september 2009 

 

 

 

PROGRAMSKEMU SVETU RTV SLOVENIJA  

 

 

 

ZADEVA:   Sklepi 11. redne seje Programskega odbora za problematiko 

                    programskih vsebin za invalide  

 

 
Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide, je na 11. redni seji, dne 

15. septembra 2009  sprejel naslednje sklepe: 

 

 

AD 1 PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV  
 

1 - 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide je sprejel Poročilo 

o realizaciji sklepov prejšnje seje.  

 

 

AD 2 OSNUTEK PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA NAČRTA ZA LETO 2010 
 - pokrivanje invalidske problematike v radijskih in TV programih RTV Slovenija  
 

 

2 - 1  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide se je seznanil s 

stališči odgovornih urednikov radijskih in TV programov do pokrivanja invalidske 

problematike v radijskih in TV programih RTV Slovenija in z zadovoljstvom 

ugotavlja, da odgovorni uredniki izkazujejo pripravljenost prisluhniti željam in 

potrebam invalidov. 

 

 Ob tem programski odbor:  

 

 - opozarja, da je v ciljih Akcijskega programa, ki ga je v letu 2006 na predlog 

programskega odbora potrdil tudi programski svet, predvideno povečanje »kvote« 

invalidskih vsebin v programih RTV Slovenija za 10% in da invalidske vsebine 

 



nesporno prispevajo k obogatitvi programov, s čemur se je utemeljevalo zadnje 

povečanje RTV prispevka; 

 

 - pričakuje, da bodo pri pripravi programov oz. posameznih oddaj za leto 2010 

programski ustvarjalci v kar največji možni meri upoštevali in vključili tudi dogodke 

in aktivnosti, ki se bodo prihodnje leto zvrstile v organizaciji posameznih invalidskih 

organizacij. Posebej pa apelira na ustrezno sodelovanje in pokrivanje slovesnosti ob 

110. letnici Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana in 90. letnice Zveze društev slepih 

in slabovidnih; 

 

 - pričakuje, da bo vodstvo podrobno proučilo predloge, ki so zapisani v pismu 

Nacionalnemu svetu invalidskih organizacij Slovenije, z dne 11.9.2009; 

 

 - opozarja, da je pri obravnavanju kulture govora v programih RTV Slovenija treba 

upoštevati in vključi tudi »kulturo odnosov do različnih ljudi, ki nastopajo v 

programu«,  oz. da se posebno pozornost nameni tistim, ki imajo določeno oviro; 

 

- ponovno predlaga, da se v letnem planu predvidijo in opredelijo oddaje, ki jih bo 

javna RTV opremila  z avdiodeskripcijo; 

 

- pričakuje jasen odgovor, ali bodo z uvedbo digitalne tehnologije zagotovljene 

tehnične možnosti za uvedbo posebnega kanala za slepe in slabovidne ter posebnega 

kanala za gluhe in naglušne (prilagoditev RTV programov tudi senzornim invalidom je 

zakonska obveza javne RTV); 

 

- pričakuje, da bo pregled invalidskih vsebin v radijskih in TV programih RTV 

Slovenija v bodoče sestavni del tako programsko produkcijskega načrta kot 

vsebinskega poročila o realizaciji programsko produkcijskega načrta. 

 

 

 
 

                                                                                  Predsednik programskega odbora: 

                                                                                              Stane Padežnik,l.r. 


