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Na podlagi 24. člena Zakona o Radioteleviziji Slovenija in 37. člena Statuta javnega 

zavoda RTV Slovenija v povezavi s 16. členom je Programski odbor za problematiko 

programskih vsebin za invalide na 4. redni seji, dne 10.10.2019 sprejel naslednji 

 

 

 

P O S L O V N I K  

 

PROGRAMSKEGA ODBORA ZA PROBLEMATIKO  

PROGRAMSKIH VSEBIN ZA INVALIDE 
 

 

I. UVODNE DOLOČBE 

 

1. člen 

 

S tem poslovnikom se ureja delo Programskega odbora za problematiko programskih 

vsebin za invalide (v nadaljevanju besedila: programski odbor).  

 

V tem poslovniku uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, se smiselno 

uporabljajo za oba spola. 

 

2. člen 

 

Programski odbor je organ RTV Slovenija. 

 

Programski svet imenuje Programski odbor po postopku, kot ga določata Zakon o RTV 

Slovenija in Statut javnega zavoda RTV Slovenija. 

 

 

3. člen 

 

Programski odbor pri svojem delu sicer zastopa in varuje interese javnosti v najširšem 

pomenu besede, vendar pa je posebej osredotočen na zagotavljanje in varovanje interesov 

invalidov.  

 
Skladno s splošno sprejetimi standardi svobodne demokratične družbe, Ustavo RS in 

Zakonom o RTV Slovenija ter drugo ustrezno zakonodajo Republike Slovenije in 

Evropske unije, ki določa pravice invalidov, mora programski odbor s svojim vplivom na 

strukturo in vsebino programov RTV Slovenija nenehno skrbeti za zagotavljanje in 

napredovanje ravni vsebinskega in tudi tehničnega prilagajanja programov RTV Slovenija 

specifičnim potrebam invalidov. Pri izvajanju svojih pristojnosti je prav tako zavezan 

načelu svetovnonazorske pluralnosti in načelu politične neodvisnosti javne RTV Slovenija 

v razmerju do države ter tudi drugih formalnih in neformalnih centrov politične moči. 
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Ob morebitnem nedoslednem uresničevanju programskih standardov in programsko-

produkcijskega načrta na področjih, ki zadevajo invalide, ter drugih kršitvah omenjenih 

načel na teh področjih, mora programski odbor o tem pisno obvestiti programski svet 

RTV.  

 

Slednji potem ukrepa v okviru svojih pristojnosti po 3. odstavku 11. člena statuta, pri tem 

pa mora pri spremljanju popravljanja kršitev in morebitnih nadaljnjih ukrepih sodelovati s 

programskim odborom. Lahko mu naloži izvajanje določene pristojnosti pri odpravljanju 

kršitev.  

 

Programski odbor ne sme posegati v posamezne programske vsebine pred njihovo objavo 

in nasploh ne sprejemati odločitev ali stališč, ki so povezana z objavo. Posamezni 

programski deli morajo biti skladni s programskimi standardi in merili. 

 

Lahko pa programski odbor sprejema ocene, stališča in z njimi povezane sklepe o 

programskih vsebinah, ki so bile že objavljene v programih RTV Slovenija in MMC RTV 

Slovenija. 

 

4. člen 

 

Programski odbor uresničuje svojo vlogo s tem, da: 

o obravnava predlog in uresničevanje programske zasnove v delu, ki se 

nanaša na vsebine za invalide;  

 

o obravnava pripombe in predloge gledalcev oziroma poslušalcev v zvezi s 

programskimi vsebinami, namenjenimi invalidom in programskim 

vsebinam o invalidskih tematikah; 

 

o obravnava uresničevanje razširjanja programskih vsebin, namenjenih 

gluhim in naglušnim ter slepim in slabovidnim v njim prilagojenih 

tehnikah; 

 

o opravlja druge naloge s področja programskih vsebin za invalide, kadar 

tako določa statut; 

 

o lahko daje pobude in predloge organom javnega zavoda, ki so jih dolžni 

obravnavati ter se do njih opredeliti; 

 

o se po potrebi z dopisi ali na druge načine tudi samostojno odziva na 

dogajanje znotraj ali izven zavoda RTV Slovenija; 

 

o opravlja druge naloge, povezane s programskimi vsebinami za invalide, ki 

so skladne z njegovo vlogo, kot jo določa statut. 
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5. člen 

 

Stališča, sklepi in predlogi, oblikovani na programskem odboru, so podlaga za vodenje 

takšne programske politike, da bodo invalidske vsebine zastopane v vseh programih 

Televizije in Radia Slovenije ter MMC RTV Slovenije.  

 

Stališča, pobude in predlogi programskega odbora v zvezi s programskimi vsebinami za 

invalide se objavijo na spletnih straneh RTV Slovenije. 

 

 

II. SEJE PROGRAMSKEGA ODBORA IN SPREJEMANJE ODLOČITEV 

 

 

6. člen 

 

Programski odbor razpravlja in sklepa na sejah. 

 

V nujnih primerih lahko odbor sklepa tudi na korespondenčni seji, ki se izpelje z uporabo 

elektronske pošte ali telefonsko. V primeru telefonske korespondenčne seje so člani 

odbora dolžni svoja stališča potrditi naknadno z uporabo primernih tehnologij. 

 

Seja je sklepčna, če se je udeleži več kot polovica članov programskega odbora. 

 

 

7. člen 

 

Programski odbor izoblikuje mnenja, predloge in stališča ter sprejema sklepe z večino 

glasov prisotnih članov. 

 

8. člen 

 

Programski odbor se sestane najmanj štirikrat v koledarskem letu, po potrebi tudi večkrat. 

 

 

9. člen 

 

Za delo programskega odbora morajo biti zagotovljena finančna sredstva v finančnem 

načrtu RTV Slovenija. Stroški za delo programskega odbora se krijejo iz istih sredstev kot 

stroški Programskega sveta RTV Slovenija. 

 

 

10. člen 

 

Delo programskega odbora vodi predsednik. V odsotnosti predsednika programski odbor 

vodi namestnik predsednika in prevzame vse funkcije predsednika.  
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Predsednika in namestnika izvoli programski odbor izmed svojih članov z večino glasov 

vseh svojih članov na prvi seji.  

 

11. člen 

 

Programski odbor sporoči Programskemu svetu RTV Slovenija stališča, predloge in 

pobude o invalidskih vsebinah v vseh programih Televizije in Radia Slovenija in MMC 

RTV Slovenija (obseg struktura, vsebinska zasnova programov). 

 

Predsednik programskega sveta mora poskrbeti, da so pobude in predlogi programskega 

odbora uvrščeni na prvo naslednjo sejo organov RTV Slovenija, na katere se pobude in 

predlogi programskega odbora nanašajo, z zahtevo, da se do njih opredelijo v skladu s 4. 

odstavkom 24. člena Zakona o RTV Slovenija. 

 

 

12. člen 

 

Predsednik in namestnik imata pravico do prisotnosti in razprave na sejah Programskega 

sveta RTV Slovenija, brez glasovalne pravice. 

 

Predsednik programskega sveta RTV Slovenija mora skrbeti, da predsednik programskega 

odbora, prejme vabilo in gradivo za seje Programskega sveta RTV Slovenija. 

 

 

13. člen 

 

Predsednik programskega odbora je vabljen na vse seje Programskega sveta RTV 

Slovenija, ki se jih mora udeležiti on ali njegov namestnik, ko Programski svet RTV 

Slovenija razpravlja in sprejema letne programske načrte ali druga pomembna vprašanja, 

ki se nanašajo na delo programskega odbora. 

 

 

14. člen 

 

Mandat vseh članov traja štiri leta od konstituiranja programskega odbora. Člani so lahko 

vnovič imenovani. 

 

Član za udeležbo na seji ne more imenovati svojega namestnika. 

 

Programski odbor je konstituiran, ko predsednik programskega sveta RTV Slovenija na 

podlagi pisnih obvestil ugotovi, da je v skladu z zakonom imenovanih vsaj šest članov 

programskega odbora. 

 

15. člen 

 

Vsak član programskega odbora lahko predlaga v obravnavo določeno vprašanje iz 

programske problematike. 
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Član programskega odbora lahko na seji ali pred sejo pisno postavi vprašanje s področja 

dela programskega odbora. Na ta vprašanja mora dobiti odgovor, če je možno že na seji. 

Če pa to ni mogoče pa na prvi prihodnji seji oz. do roka, ki ga sprejme programski odbor. 

 

 

 16. člen 

 

Člani programskega odbora imajo v zvezi z delom v njem pravico do povrnitve potnih 

stroškov in drugih stroškov za porabljeni čas dela v enaki višini kot je to določeno za 

člane komisij Programskega sveta RTV Slovenija. 

 

 

17. člen 

 

Člani programskega odbora so dolžni navzven varovati integriteto in  ugled programskega 

odbora in njegovih posameznih članov. 

 

 

18. člen 

 

Sejo sklicuje predsednik Programskega odbora na lastno pobudo ali na pobudo 1/3 članov 

programskega odbora ali Predsednika programskega sveta, lahko pa tudi na predlog 

generalnega direktorja RTV Slovenija, direktorja Televizije, direktorja Radia ter 

odgovornega urednika. 

  

Vabilo in gradivo za sejo je potrebno poslati 10 dni prej, v prilagojenih tehnikah. 

 

 

19. člen 

 

Predlog dnevnega reda pripravi predsednik programskega odbora.    

 

Gradivo za sejo programskega odbora pripravijo v strokovnih službah generalnega 

direktorja RTV Slovenija, strokovni službi Programskega sveta RTV Slovenija, v 

uredništvih radijskih oz. TV programov in službi za dostopnost programov na RTV 

Slovenija. 

 

Programski odbor se pri obravnavi problematike lahko opira tudi na javnomnenjske 

raziskave, ki jih opravijo strokovne službe RTV Slovenija, oz. zunanji naročniki.  

 

 

20. člen 

 

Vabilo na sejo prejmejo poleg članov programskega odbora še: predsednik Programskega 

sveta RTV Slovenija, generalni direktor RTV Slovenija, direktorja Radia in Televizije 
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Slovenija, vodja službe za dostopnost programov na RTV Slovenija in varuh pravic 

gledalcev in poslušalcev ter uporabnikov programskih vsebin RTV Slovenija.  

  

 

21. člen 

 

Sejo vodi predsednik, če je odsoten pa namestnik predsednika programskega odbora.  

 

Seja se snema. Tonski zapis seje se hrani do izteka mandata in ni namenjen javni rabi. 

 

O poteku seje se piše zapisnik. Zapisnik mora vsebovati vse pomembne podatke o seji in 

sprejete odločitve. Za zapisnik skrbi tajništvo Programskega  sveta RTV Slovenija.  

 

Zapisnik se pošlje praviloma v roku 14 dni po seji vsem članom programskega odbora.  

 

Tajništvo sveta objavi sprejete sklepe na spletni strani Radiotelevizije Slovenija in v 

Informatorju takoj, ko jih podpiše predsednik Programskega odbora. 

 

Zapisnik potrdi programski odbor na naslednji seji. 

 

 

22. člen 

 

Za postopke, ki jih ne ureja ta poslovnik se smiselno uporabljajo določila Poslovnika 

Programskega sveta RTV Slovenija. 

 

 

III. KONČNA DOLOČBA 

 

 

23. člen 

 

Poslovnik je sprejet, ko ga sprejme programski odbor z dvotretjinsko večino vseh članov. 

 

Spremembe in dopolnitve poslovnika se sprejemajo po istem postopku kot poslovnik. 

Dopolnitve ali spremembe poslovnika lahko predlaga predsednik programskega odbora ali 

najmanj 1/3 članov programskega odbora.  

 

Poslovnik začne veljati z dnem, ko ga sprejme programski odbor.  

 

 

 

                                     Predsednik programskega odbora: 

                                                                            Tomislav Špilak, l.r. 


