
 
   

           Ljubljana, 10. oktober 2019 

 
SKLEPI PROGRAMSKEGA ODBORA  

ZA PROBLEMATIKO PROGRAMSKIH VSEBIN ZA INVALIDE 

 

 

Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide je na 4. redni seji, dne 10.10.2019, 

sprejel naslednje sklepe: 

 

1. INVALIDSKE VSEBINE V PROGRAMIH RTV SLOVENIJA 

- Poročilo o objavljenih invalidskih vsebinah v obdobju april – avgust 2019 

- Informacija o širitvi implementacije tehnik za dostopnost 

- Invalidske vsebine v programih RTV Slovenija v letu 2020 

 

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

poročilom o realizaciji programsko produkcijskega načrta RTV Slovenija v obdobju 

januar – junij 2019 in s poročilom o objavljenih vsebinah in temah, povezanih z invalidi 

v radijskih in  TV programih RTV Slovenija v obdobju april – avgust 2019. 

 

1 – 2 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide se je seznanil z 

informacijo o razvoju in širitvi inplementacij tehnik za dostop do programov RTV 

Slovenija. 

 

1 – 3 Ob ugotovitvi, da RTV Slovenija iz lastnih sredstev krije stroške za razvoj tehnik za 

dostopnost programov slepim in slabovidnim ter gluhim in naglušnim in da obstaja 

realna možnost, da bi nadaljnji razvoj zastal zaradi vse bolj omejenih finančnih sredstev 

javnega zavoda,  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide 

poziva Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije (NSIOS), Zvezo društev slepih 

in slabovidnih Slovenije (ZDSSS), Zvezo društev gluhih in naglušnih (ZDGNS) ter 

Programski svet RTV Slovenija, da seznanijo ustanovitelja, vlado in pristojna 

ministrstva, da mora dostopnost invalidom do programov v prvi vrsti zagotavljati 

država, zato naj v ta namen zagotovi ustrezne trajne vire financiranja, da bo RTV 

Slovenija lahko zagotavljala nadaljnji razvoj tehnologij za dostopnost vsaj v enakem 

obsegu in tempu kot doslej in da bo lahko še naprej ustrezno izpolnjevala svoje naloge 

na področju dostopnosti in umeščanja invalidskih vsebin v svoje programe. 

 

1 – 4  Glede na to, da je Resolucija o nacionalnem programu za jezikovno politiko (RNPJP) v 

sklepni fazi priprave, Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide 

predlaga Programskemu svetu RTV Slovenija, naj pozove Ministra za kulturo, da prek 

tega dokumenta in na druge načine zagotovi dovolj finančnih sredstev in drugih 

možnosti za razvoj, vzdrževanje in posodabljanje jezikovnih tehnologij (slovenska 

govorna sinteza, računalniško prepoznavanje slovenskega govorjenega besedila), ki 



omogočajo dostopnost  do RTV programov slepim in slabovidnim, gluhim in naglušnim 

ter vse večjemu številu drugih uporabnikov z okvarami vida in sluha. 

 

1 – 5 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide se je seznanil z 

osnutkom programsko produkcijskega načrta za leto 2020. 

 

  Programski odbor pričakuje, da bo predlog programsko produkcijskega načrta 

dopolnjen s predlogi invalidskih organizacij in konkretnimi podatki. 

 

 

1 – 6 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide poziva vodstvo TV 

Slovenija, da ponovno prouči možnosti in v PPON za leto 2020, vključi neposredni 

prenos slovesnosti ob otvoritvi in zaključku Paraolimpijade.  

 

 

2. POROČILO VARUHINJE O ODZIVIH V OBDOBJU MED SEJAMA 

 

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

poročili varuhinje  za obdobje junij – avgust 2019. 

 

 

3. POTRDITEV ZAPISNIKA 3. SEJE IN PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

 

3 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide sprejme zapisnik 3. 

seje. 

 

 

4. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE POSLOVNIKA PROGRAMSKEGA ODBORA 

 

4 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide sprejme predlagane 

spremembe in dopolnitve Poslovnika programskega odbora, z dopolnitvami, ki so bile 

podane na seji. 

 

4 – 2  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide si bo prizadeval, da 

seje ne bi trajale več kot dve uri, saj sicer dogajanju težje sledijo gluhi ali naglušni ter 

slepi ali slabovidni člani in članice odbora. 

 

 

5. RAZNO. 
 

Naslednja seja programskega odbora bo v predvidoma v četrtek 14. novembra, zadnja v tem letu 

pa v četrtek, 12. decembra. 
 

 

 

          Predsednik   

Programskega odbora:    

     Tomislav Špilak 
 


