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ZADEVA:   Sklepi 5. redne seje Programskega odbora za problematiko 
                    programskih vsebin za invalide  
 
 
Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide je na 5. redni seji, dne 16. 
oktobra 2007, sprejel naslednje sklepe: 
 
 
AD 2 PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV: 

- idejni projekt »Medijska kreativnost invalidov« 
- anketa 

 
 
2 - 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide priporoča 

Programskemu svetu, naj glede na odgovor podjetja Chronos (da bi bil projekt 
»Medijska kreativnost invalidov« morda lahko upravičen do 100% sofinanciranja 
upravičenih stroškov), ponovno prouči možnosti za izvedbo tega projekta, če to ni 
možno v letu 2008, pa vsaj v letu 2009.  

  
 
2 - 2  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide naroča delovni 

skupini programskega odbora (v sestavi: Tomaž Wraber, Stane Padežnik in Beno 
Žnidaršič), naj do konca letošnjega leta pripravi okviren program na osnovi smernic 
vključevanja invalidskih vsebin v programe RTV Slovenija, ki jih je programski svet 
že sprejel decembra 2006. Po 15. januarju 2008 pa naj se sestane posebej z vodstvom 
Radia in posebej z vodstvom TV Slovenija in dogovori o načinu ter vsebinah 
vključevanja večjega števila invalidskih vsebin kot doslej v večino programov RTV 
Slovenije.  
 

 

 



 
2 - 3  Člani programskega odbora za problematiko programskih vsebin za invalide naj do 15. 

novembra pošljejo ge. Vesni Veingerl še zadnje pripombe na anketo o gledanosti in 
poslušanosti invalidskih vsebin. 
Ga. Vesna Veingerl bo nato dopolnjeno anketo posredovala MMC-ju, za objavo na 
spletni strani. 

 
 
AD 3 PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT RTV SLOVENIJA ZA LETO 2008 
  - pokrivanje invalidske problematike v programih RTV Slovenija  
 
3 - 1  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide se je seznanil s 

programsko produkcijskim načrtom RTV Slovenija za leto 2008. 
 
Programski odbor predlaga, naj TV Slovenija v letu 2008 načrtuje vsaj eno kratko 
slovensko igrano oddajo z avdiodeskripcijo, (oddajo, ki bo prilagojena za slepe in 
slabovidne tako, da bo opisano dogajanje v kadru in okolici) ter sinhronizira več oddaj, 
saj večina slepih in slabovidnih nima možnosti uporabe računalnika oz.  »govorca«.  
 
To bi bilo potrebno storiti še pred uvedbo digitalizacije, da bi prišli v tem času do 
potrebnih izkušenj. 

 
 
3 - 2  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide priporoča vodstvu 

RTV Slovenija, da naj pri pripravi programsko produkcijskega načrta za prihodnje leto 
predvidi primerno pokrivanje mednarodnih aktivnosti invalidov na vseh področjih.  

 
To še posebej velja za paraolimpijske igre v Pekingu, kjer se upravičeno pričakuje 
uspešno zastopanje slovenskega invalidskega športa, zato naj TV Slovenija uspešne 
nastope slovenskih športnikov predstavi širši publiki skozi ustrezno poročanje v 
informativnih oddajah in s skrajšanimi  posnetki športnega dogajanja na olimpijadi. 
 

 
 
AD 4 ZAGOTAVLJANJE PRAVICE DO ENAKOVREDNEGA INFORMIRANJA 

GLUHIH IN NAGLUŠNIH              
 
4 - 1  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide podpira pobudo 

Zveze društva gluhih in naglušnih Slovenije, da RTV Slovenija pri posredovanju 
programskih vsebin upošteva načela enakopravnosti tudi za gluhe in naglušne 
uporabnike programov in storitev, ki jih ponuja javna RTV. Gre predvsem za to, da je 
premalo oddaj podnaslovljenih, za nekatere oddaje (predvsem tiste, ki potekajo v živo) 
pa bi moralo biti omogočeno, da jih lahko spremljajo s pomočjo tolmača znakovnega 
jezika. 

 

 
                                                                                  Predsednik programskega odbora: 
                                                                                                 Stane Padežnik,l.r. 
 


