
 
 

           Ljubljana, 28. maj 2020 

 
SKLEPI PROGRAMSKEGA ODBORA ZA PROBLEMATIKO   

PROGRAMSKIH VSEBIN ZA INVALIDE 

 

Sklepi Programskega odbora za problematiko  programskih vsebin za invalide je na 8. redni seji, 28.5. 

2020 sprejel naslednje sklepe: 

 

 

AD 1 POTRDITEV ZAPISNIKA 7. SEJE IN PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

- Poročilo o zaposlovanju invalidov v letu 2019 

 

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

zaposlovanju invalidov. Programski odbor bo poročilo ponovno obravnaval čez štiri mesece, s 

poudarkom na zaposlovanju invalidov pred kamero. 

 

 

AD 2 DELOVANJE RTV SLOVENIJA V ČASU EPIDEMIJE 

 

2 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide izreka pohvalo in zahvalo 

programskim ustvarjalcem RTV Slovenja za informiranje v realnem času in programske 

vsebine, dostopne v invalidom prilagojenih tehnikah v času korona virusa. 

 

2 – 2 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide izraža svojo podporo 

vodstvu RTV Slovenija, ker kljub zaostrenim finančnim razmeram ne le da ni zmanjševalo 

invalidskih vsebin, ampak je celo namenilo del sredstev h hitrejšemu razvoju tehnologij, ki 

znatno povečujejo dostopnost RTV programov invalidom. Programski odbor se posebej 

zahvaljuje vodstvu, da je v času korona virusa ohranilo načrtovane vsebine za invalide in celo 

povečalo obseg vsebin invalidom v prilagojenih tehnikah. 

 

 

AD 3  POROČILO O REALIZACIJI VKLJUČEVANJA INVALIDSKIH VSEBIN IN O 

DOSTOPNOSTI PROGRAMOV SLEPIM IN GLUHIM PROGRAMSKIH VSEBIN V 

OBDOBJU JANUAR – APRIL 2020 

- Poročilo o objavljenih vsebinah v obdobju v obdobju januar – april 2020 

 

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

realizaciji vključevanja invalidskih vsebin in o dostopnosti programov slepim in gluhim 

programskih vsebin v obdobju januar – april 2020. 

 

 

AD 4 POROČILO VARUHINJE PRAVIC GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV ZA OBDOBJE 

FEBRUAR – APRIL 2020 

 

4 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide se je seznanil s poročili 

varuhinje za obdobje februar – april 2020. 



 

 

AD 5 POROČILO NAPREDKU NA PODROČJU TEHNIK, PRILAGOJENIH ZA SLEPE IN 

SLABOVIDNE TER GLUHE IN NAGLUŠNE - PODNAPISI ZA GLUHE IN 

NAGLUŠNE IN ZVOČNI PODNAPISI TUJIH AV DEL  

 

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

 

 

AD 6 RAZNO 

 

6 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide poziva invalidske 

organizacije, da do 1. septembra podajo predloge dogodkov, ki jih bodo obeležili oz. organizirali 

v letu 2021. 

 

 

 

         Predsednik   

 Programskega odbora:    

      Tomislav Špilak 
 

 


