
 
 

           Ljubljana, 8.6.2021 

 

SKLEPI PROGRAMSKEGA ODBORA ZA  

PROBLEMATIKO  PROGRAMSKIH VSEBIN ZA INVALIDE 

 

Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide je na 13. seji, dne 8.6.2021 sprejel 

naslednje sklepe: 

 

AD 1  POJAVNOST INVALIDOV V PROGRAMIH RTV SLOVENIJA  

 

1 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide ugotavlja, da so opazni 

precejšnji premiki v pojavnosti invalidov in invalidskih vsebin v programih RTV Slovenija. 

   

  Programski odbor si bo prizadeval, da se v programih še bolj okrepi navzočnost invalidov v 

vlogi sogovornikov in nastopajočih na vseh področjih. 

 

 

AD 2  PROMOCIJA TEHNIK ZA DOSTOPNOST RTV PROGRAMOV V LETU 2021 

 

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

promocijskimi aktivnostmi za dostopnost RTV programov v letu 2021. 

   

 Odbor predlaga, da se v programih RTV Slovenija okrepi predstavitev namembnosti in 

uporabnosti tehnik za dostopnosti programov. 

 

 

AD 3  POTRDITEV ZAPISNIKA 12. SEJE IN PREGLED REALIZACIJE SKLEPOV 

 

3 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide sprejme zapisnik 12. seje. 

 

 

AD 4 POROČILO O OBJAVLJENIH VSEBINAH V OBDOBJU V OBDOBJU  

  JANUAR – APRIL 2021 

 

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

  o objavljenih vsebinah v obdobju v obdobju januar – april 2021. 

 

 Posebna zahvala odločitvi, da se poveča obseg podnaslovljenih oddaj in oddaj s tolmačenjem 

znakovnega jezika v času epidemije. 

 

 

AD 5  POROČILO VARUHINJE PRAVIC GLEDALCEV IN POSLUŠALCEV ZA 

OBDOBJE JANUAR – APRIL 2021 

 

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

varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev za obdobje  januar – april 2021. 



 

 

AD 6 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  

 

6 – 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 7  PREDSTAVITEV UMEŠČENOSTI PORTALA DOSTOPNO.SI NA PORTAL MMC  

           IN PORTALA ENOSTAVNO.SI  

 

7 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide se je seznanil s predstavitvijo 

umeščenosti portala dostopno.si in portala enostavno.si na portalu MMC in hkrati z možnimi 

rešitvami glede umeščenosti dostopno.si. 

 

 

AD 8 PROGRAMSKA IZHODIŠČA ZA LETO 2022  

  – PREDLOGI IN SUGESTIJE ČLANOV PROGRAMSKEGA ODBORA 

 

8 – 1 Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide poziva reprezentativne 

invalidske organizacije, da najkasneje do 5. septembra 2021 podajo predloge za leto 2022.  

  

 

AD 9 RAZNO 

 

Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide čestita Zvezi gluhih in naglušnih za 

izjemen dosežek – vpis znakovnega jezika v Ustavo RS. 

 

--- 

 

Programski odbor ponovno apelira na Zvezo društev slepih in slabovidnih in Zvezo društev gluhih in 

naglušnih, da se pridružijo prizadevanjem RTV Slovenija, da se s strani države zagotovijo materialni 

pogoji za razvoj tehnik dostopnosti. 

 

 

 

 

         Predsednik   

 Programskega odbora:    

      Tomislav Špilak, l.r.  

 

 


