
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     Ljubljana, 9. junij 2009 

 

 

 

ZADEVA:   Sklepi 10. redne seje Programskega odbora za problematiko 
                     programskih vsebin za invalide  
 
 
Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide, je na 10. redni seji, dne 9. 
junija 2009  sprejel naslednje sklepe: 
 
AD 2 POROČILO O REALIZACIJI SKLEPOV 
 
2 - 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide predlaga, naj se 

vodstvo zavoda RTV Slovenija čim prej poveže z Nacionalnim svetom invalidskih 
organizacij Slovenije in Ministrstvom za kulturo, da skupaj najdejo možnosti za 
pridobitev evropskih sredstev za reševanje vsebinskih in tehničnih vprašanj, vezanih 
na zastopanost invalidske problematike v programih RTV Slovenija. 

  
 Poizvedbo o možnostih za pridobitev teh sredstev (razpisi in pogoji), je potrebno 

opraviti takoj, še v mesecu juniju pa tudi sklicati posvetovalni sestanek navedenih, na 
katerem bi natančneje opredelili možne dodatne vire financiranja. 

 
2 - 2  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide želi v najkrajšem 

času tudi jasen odgovor ali je možno nekatere programe, tehnične rešitve in ostalo, kar 
bi bilo v pomoč senzorno oviranim gledalcem in poslušalcem, financirati iz razvojnih 
sredstev. 

 
2 - 3  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide poziva javni zavod 

in zakonodajalca, naj ob spremembi Zakona o RTV doreče obveznost javnega zavoda, 
da senzorno oviranim gledalcem in poslušalcem omogoča spremljanje  programov 
javne RTV v njim dostopnih oblikah. 

 
2 - 4  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide od vodstva TV 

Slovenija pričakuje odgovor, kdaj bo TV Slovenija opremila film Petelinji zajtrk z 
avdiodeskripcijo. 

 
2 - 5  Programski odbor je sprejel Poročilo o realizaciji sklepov prejšnje seje. 
 

 



 
AD 3 POROČILO VARUHINJE PRAVIC GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV  
 
3 - 1  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide je obravnaval 

poročilo varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev in v celoti podpira podane predloge. 
Podpira pa tudi predlog varuhinje o umestitvi  tedenske oddaje za gledalce in 
poslušalce, kjer bodo gledalci in poslušalci, tudi invalidi, neposredno sodelovali in 
komunicirali z javno RTV. 

  
 Oddaja naj bo opremljena tudi s tolmačem znakovnega jezika. 
  
 
AD 4 DIGITALIZACIJA PROGRAMOV IN PROGRAMSKE PONUDBE 

 TV SLOVENIJA  
 
4 - 1  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide glede vsebinskega 

vidika digitalizacije RTV programov želi odgovor na vprašanja kaj v vsebinskem in 
tehničnem smislu prinaša digitalna platforma invalidski populaciji in ali so 
zagotovljene tehnične možnosti za preseganje različnih oblik njihovih senzornih 
okvar. Pravočasno pa naj se zagotovijo tudi podnapisi in tolmači znakovnega jezika. 

  
 Odgovore na ta vprašanja odbor pričakuje najpozneje do naslednje seje, ki bo 

predvidoma v mesecu septembru.  
 
 
AD 5 PISMO ZAVODA ZA GLUHE IN NAGLUŠNE IN NJIHOVEGA 

 PREDLOGA ZA HUMANITARNO AKCIJO Z SMS DONACIJO  
 
5 - 1  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide podpira prošnjo 

Zavoda za gluhe in naglušne Ljubljana, da bi RTV Slovenija v program uvrstila prenos 
njihove dobrodelne prireditve, ki bo predvidoma 24.11.2010, ob 110. letnici zavoda. 

 
Podpira pa tudi, da se v program RTV Slovenija uvrsti obeležitev 90. letnice Zveze 
društev slepih in slabovidnih,  ki bo prav tako naslednje leto.    

 
 
AD 6 RAZNO 
 
6 - 1  Člani programskega odbora naj do septembra (ko bo sklican sestanek programskega 

odbora z vsemi odgovornimi uredniki) pripravijo konkretne predloge za programske 
vsebine oz. seznam dogodkov, ki se bodo zvrstili v naslednjem letu, da jih bo mogoče 
pravočasno uvrstiti v programski načrt. Obenem pa lahko sugerirajo tudi kakšne 
tehnične rešitve. 

 
 
 
                                                                                  Predsednik programskega odbora: 
                                                                                             Stane Padežnik, l.r. 


