
 
 

           Ljubljana, 20. februar 2020 

 
SKLEPI PROGRAMSKEGA ODBORA ZA 

PROBLEMATIKO PROGRAMSKIH VSEBIN ZA INVALIDE 

 

AD 1  POGOVOR Z UREDNIKI INFORMATIVNEGA PROGRAMA RADIA IN 

TELEVIZIJE SLOVENIJA TER ŠPORTNEGA IN RAZVEDRILNEGA PROGRAMA 

TELEVIZIJE SLOVENIJA  

 

1 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide pričakuje, da bodo 

programski ustvarjalci v čimvečji meri upoštevali pripombe in sugestije iz razprave v 

informativnih oddajah Radia in Televizije Slovenija ter športnega in razvedrilnega programa 

Televizije Slovenije. 

   

Programski odbor se ob zaključku pogovorov z odgovornimi uredniki in uredniki radijskih in 

TV programov zahvaljuje vsem za izkazano razumevanje in pripravljenost na pogovor in 

pričakuje, da se bo tovrstno sodelovanje nadaljevalo tudi v prihodnje z namenom  pogostejšega 

vključevanja invalidskih tematik v vse zvrsti in žanre oddaj javne RTV ter ozaveščanja družbe 

nasploh.  

 

AD 2 POROČILO O REALIZACIJI PROGRAMSKIH VSEBIN ZA INVALIDE V LETU 

2019 IN POROČILO O OBJAVLJENIH VSEBINAH V OBDOBJU SEPTEMBER – 

DECEMBER 2019 

 

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

o dostopnosti programskih vsebin za senzorno ovirane uporabnike v letu 2019 in s poročilom 

o objavljenih programskih vsebinah v obdobju september – december 2019. 

  

AD 3 POROČILO VARUHINJE PRAVIC GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV  

- Poročilo za mesec december 2019 in januar 2020 

- predstavitev letnega poročila za leto 2019 

 

3 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide se je seznanil z Letnim 

poročilom varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev ter z odzivi v mesecu decembru 2019 in 

januarju 2020. 

 

AD 4  TEKOČA OBVESTILA 

- predstavitev prenove spletne strani dostopni.si 

- predstavitev dostopnosti prenosa Prešernove proslave 

 

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

aktivnostmi pri prenovi spletne strani dostopno.si.  

 

4 – 2  Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide izreka pohvalo in zahvalo 

vsem, ki so sodelovali pri realizaciji prenosa Prešernove proslave s pomočjo tehnik dostopnosti.  

Zahval in zahvalo 



 

 

AD 5 POTRDITEV ZAPISNIKA 6. SEJE IN PREGLED DELA PROGRAMSKEGA 

ODBORA V LETU 2019 

 

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

seje. 

 

AD 6 RAZNO 

 

Programski odbor bo na naslednji seji proučil možnosti za tesnejše sodelovanje z invalidskimi 

organizacijami, ki v programskem odboru nimajo svojega predstavnika in vključevanje specifičnih 

problemov njihovega članstva v programe javne RTV. 

 

 

 

 

 

         Predsednik   

 Programskega odbora:    

    Tomislav Špilak, l. r. 


