
 
 

           Ljubljana, 12. december 2019 

 

SKLEPI PROGRAMSKEGA ODBORA ZA PROBLEMATIKO   

PROGRAMSKIH VSEBIN ZA INVALIDE 

 

 

Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide  je na 6. seji, dne 12.12.2019 

sprejel naslednje sklepe: 

 

AD 1  POGOVOR Z UREDNIKI ŠPORTNIH IN RAZVEDRILNIH PROGRAMOV RADIA 

IN TELEVIZIJE SLOVENIJA TER PROGRAMA PLUS 

 

Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide se je seznanil s politiko vključevanja 

invalidskih vsebin v razvedrilni in športni program Radia Slovenija ter Programa Plus. 

 

 

AD 2 POROČILO O NAPREDKU NA PODROČJU TEHNIK, PRILAGOJENIH ZA SLEPE 

IN SLABOVIDNE TER GLUHE IN NAGLUŠNE - PODNAPISI ZA GLUHE IN 

NAGLUŠNE IN ZVOČNI PODNAPISI TUJIH AV DEL  

 

2 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide bo poročilo o napredku na 

področju tehnik, prilagojenih za slepe in slabovidne ter gluhe in naglušne - podnapisi za gluhe 

in naglušne in zvočni podnapisi tujih AV del obravnaval na naslednji seji. 

 

 

AD 3 PREDSTAVITEV PRENOVE SPLETNE STRANI DOSTOPNI.SI 

 

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

  in  pozdravlja prenovo spletne strani dostopno.si.  

 

 Programski odbor priporoča, da se pri nadaljnji nadgradnji spletne strani vzpostavi tesnejše 

sodelovanje s potencialnimi uporabniki.  

 

 

AD 4 POROČILO VARUHINJE O ODZIVIH V MESECU OKTOBRU IN  

NOVEMBRU 2019 

 

4 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide se je seznanil z odzivi v 

mescu oktobru in novembru 2019. 

 

 

AD 5 PROGRAMSKO PRODUKCIJSKI NAČRT ZA LETO 2020 

 

5 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalid in podpira napore vodstva 

RTV Slovenija, da z razpoložljivimi sredstvi izpelje načrtovane programske naloge in ponovno 

predlaga, da se s kupnimi napori zagotovi stabilno financiranje RTV Slovenija. 



 

 

AD 6 POTRDITEV ZAPISNIKA 5. SEJE IN PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

 

6 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide sprejme zapisnik 5. seje  z 

dopolnitvijo pod točko Razno, kot se glasi: 

 

»G. Blaž Urbanč je v imenu Društva distrofikov Slovenije, ki je dne, 23. oktobra 2019 

organiziralo slavnostjo akademijo v počastitev 50. obletnice delovanja Društva, izrazil 

razočaranje in nezadovoljstvo ob odsotnosti TV Slovenija na omenjenem dogodku pri čemer 

naproša RTV Slovenija, da skrbno prouči možnosti umestitve izpostavljenega dogodka v katero 

od oddaj v tekočem koledarskem letu 2019. Iskreno se je zahvalil ge. Mateji Vodeb in ge. Petri 

Medved za ažurno in prizadevno plasiranje dogodka povezanega s proslavo na portalu 

dostopno.si in radijski oddaji Med štirimi stenami.   

 

Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide podpira predlog plasiranja 

dogodka povezanega s 50. obletnico delovanja Društva distrofikov Slovenije v oddaje TV 

Slovenija v tekočem koledarskem letu 2019.« 

 

AD 7 RAZNO 

- Terminski plan sej in okvirne teme sej programskega odbora v letu 2020 

        

7 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide sprejme terminski plan sej 

za leto 2020 in sicer 13./20. 2., 28. 5., 23.9. ter 19.11./10.12.2020. 

 

 

 

 

         Predsednik   

 Programskega odbora:    

    Tomislav Špilak, l. r. 


