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PROGRAMSKEMU SVETU RTV SLOVENIJA  

 

 

 

ZADEVA:   Sklepi 9. redne seje Programskega odbora za problematiko 

                     programskih vsebin za invalide  

 

 
Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide je na 9. redni seji dne 10. 

februarja 2009 sprejel naslednje sklepe: 

 

 

AD 2 PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

 

2 - 1  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide podpira predlog za 

oblikovanje celovitega razvojnega projekta, ki bi pokril oz. zajel vse invalidske 

skupine, glede programskega pokrivanja invalidske problematike, ki pa seveda ne 

izključuje uvajanja morebitnih parcialnih, sprotnih ali začasnih rešitev. 

 Programski odbor tudi predlaga, da še preden bo o tem razpravljal nadzorni svet, 

vodstvo zavoda  osnutek projekta, takoj ko bo pripravljen, predloži programskemu 

odboru, da ga bo proučil in morda podal še kakšno pripombo.  

 

 

 

AD 3 POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMSKO PRODUKCIJSKEGA  

 NAČRTA RTV SLOVENIJA – invalidske vsebine v radijskih in TV programih 

 

 

3 - 1  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide se je seznanil s 

Poročilom o realizaciji programsko produkcijskega načrta RTV Slovenija - invalidske 

vsebine v radijskih in TV programih.  

 

 



 Programski odbor apelira na uredništva Radia in TV, naj se pravočasno odzivajo na 

pobude, ki jih prejmejo s strani invalidskih organizacij, ko gre za kakšne dogodke oz. 

invalidske vsebine. Zaradi upoštevanja specifičnih možnosti nastopajočih in 

obravnavanih tem pa odbor tudi predlaga, naj uredništva pravočasno vzpostavijo 

kontakte s tistimi, ki jih želijo povabiti kot goste v kakšno oddajo. 

 

 

3 - 2  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide ponovno apelira na 

vodstvo zavoda, da izvaja sklep, ki je bil sprejet že na 7. seji odbora, dne 6. maja 2008 

in sicer: 

 »Poročilo o pokrivanju invalidskih vsebin v radijskih in TV programih mora postati 

sestavni del tako periodičnih kot letnega poročila o realizaciji programsko 

produkcijskega načrta radijskih in TV programov RTV Slovenija.«  

 

 

3 - 3  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide ponovno apelira na 

vodstvo MMC-ja, da spletno stran RTV Slovenija izpopolni tako, da bo dostopnejša  

uporabnikom z okvarami vida.  

 

 

 

AD 4 RAZNO  

 

4 - 1  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide ponovno apelira na 

programska direktorja, naj zagotovita permanentno izobraževanje novinarjev, 

urednikov in programskih sodelavcev, da bodo seznanjeni z invalidskimi vsebinami, 

rabo pravilne terminologije kot tudi s pristopi k invalidnim osebam, ki sodelujejo v 

programih. 

 Programski odbor želi, da tovrstno izobraževanje steče že v letu 2009 in pričakuje, da 

mu bo na naslednji seji podana informacija, kdaj bo izpeljano, na kakšen način in v 

kakšnem obsegu.  
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