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Ljubljana, 10. junij 2019 

 

 
SKLEPI 2. REDNE SEJE PROGRAMSKEGA ODBORA ZA 

PROBLEMATIKO PROGRAMSKIH VSEBIN ZA INVALIDE 

 

 

Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide, je na 2. redni seji, dne 30. maja  

2019 sprejel naslednje sklepe: 

 

AD 1 POTRDITEV ZAPISNIKA 1. REDNE SEJE 
 

1 – 1    Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide sprejme zapisnik 1. redne 

seje.  

 

AD 2  SEZNANITEV Z VSEBINAMI O INVALIDIH V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2019  

 

2 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide se strinja, da je v 

periodičnih poročilih o invalidskih vsebinah v programih RTV Slovenija dobrodošel 

tudi pregled objavljenih programskih vsebin, namenjenih težavam starejših. 

 

2 – 2 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide sprejme Poročilo o 

invalidskih vsebinah v programih RTV Slovenija v obdobju januar – marec 2019. 
 

AD 3  INFORMACIJA VARUHINJE O ODZIVIH V OBDOBJU JANUAR – APRIL 2019 

 

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

pregledom  odzivov, vezanih na invalidsko tematiko v obdobju januar – april 2019. 
 

AD 4  STALIŠČE ODBORA V ZVEZI Z ODGOVORI PRISTOJNIH MINISTRSTEV NA 

POBUDO RTV SLOVENIJA ZA SISTEMSKO UREDITEV DOSTOPNOSTI IN 

RAZVOJEM GOVORNIH TEHNOLOGIJ 

 

4 - 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide predlaga 

Programskemu svetu RTV Slovenija, naj pozove Zvezo društev slepih in slabovidnih 

Slovenije, Zvezo gluhih in naglušnih Slovenije in NSIOS, da pri resornih ministrstvih 

koordinirano sprožijo vprašanje sistemskih ukrepov ter zagotavljanja sredstev za razvoj 

jezikovnih tehnologij in dostopnosti tujih igranih filmov osebam z okvaro vida in 

motnjami branja. 
 

AD 5  STRATEGIJA KADROVSKEGA MANAGEMENTA RTV SLOVENIJA  
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   V ZVEZI Z ZAPOSLOVANJEM INVALIDOV PRED KAMERO 

 

5 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide bo skupaj z 

vodstvom iskal možnosti, da se pobuda za zaposlovanje invalidov na medijsko 

izpostavljenih mestih realizira.  

 

 Programski odbor pričakuje podrobnejše poročilo kadrovske službe o stanju na področju 

zaposlovanja invalidov ob Letnem poročilu RTV Slovenija za leto 2019. 
 

AD 6  IZHODIŠČA PPN 2020 IN POBUDE INVALIDSKIH ORGANIZACIJ 

 

6 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide si bo prizadeval 

vzpostaviti tesnejše sodelovanje med RTV Slovenijo in NSIOS-om pri vzpostavljanju 

bolj tolerantnega odnosa do invalidov, primernejšem umeščanju vsebin v programe 

javne RTV kot tudi pri nadaljnjem razvoju in zagotavljanju tehničnih rešitev za dostop 

do tovrstnih vsebin. 

 

6 – 2 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide posreduje 

programskemu svetu do sedaj prejete predloge in pričakuje, da se bodo predlogi 

invalidskih organizacij v čim večji meri upoštevali v programsko produkcijskem načrtu 

za leto 2020. 
 

 

AD 7  RAZNO 

 

7 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide podpira 

predstavljena stališča in pooblašča predsednika odbora, da jih posreduje Zvezi društev 

slepih in slabovidnih Slovenije.  

--- 

 

G. Miran Krajnc se je v imenu Zveze delovnih invalidov zahvalil RTV Slovenija za prenos 21. 

revije pevskih zborov ob 50. obletnici dogajanja v Črnomlju. 

 

 
Predsednik odbora: 

  Tomislav Špilak, l.r. 

 


