
 

Programski odbor pri RTV za problematiko programskih vsebin za invalide 

 

V torek, 10. maja 2016, je v prostorih RTVSLO potekala 6. redna seja in prva 

seja v letošnjem letu Programskega odbora za problematiko programskih vsebin 

za invalide. 

Obravnavali smo poročilo o invalidskih vsebinah v programih RTVSLO v letu 

2015  in izrekli pohvalo ustvarjalcem RTV Slovenija za pestrost in raznolikost 

vsebin. 

Programski odbor za problematiko programskih vsebin za invalide se je seznanil 

tudi z Letnim poročilom Varuha pravic gledalcev in poslušalcev ter odzivnim 

poročilom vodstva in ga ocenil kot zelo dobrega. Odbor tudi podpira dialog med 

vodstvom in Varuhom pravic gledalcev in poslušalcev. 

RTV Slovenija ima pomembno vlogo pri informiranju, izobraževanju in tudi 

razvedrilu prebivalstva naše države. S svojimi televizijskimi in radijskimi 

programi ter tudi multimedijskim centrom si prizadeva ugoditi željam in 

zahtevam gledalcev, obenem pa upoštevati tudi najvišja kakovostna merila. 

Poleg vsebinske širine in kakovosti programov veliko vlaga tudi v razvoj in 

vzpostavitev novih tehnologij. 

Morda smo včasih kot poslušalci ali gledalci malce nezadovoljni, vendar 

poročila kažejo, da je veliko narejenega tudi na področju invalidskih vsebin z 

dobrim in zelo osveščenim sodelovanjem urednikov, koordinatorjev in 

novinarjev RTVSLO. Velika pozornost, spremljanje in vlaganje v nove 

tehnologije je posvečena slabovidni in slepi ter naglušni in gluhi populaciji 

gledalcev. 

V Sloveniji je skoraj 200 tisoč invalidov, ki imajo med drugim tudi pravico do 

obveščenosti po medijih in spletnih virih. Pomembno je namreč, da se družba 

zaveda, da je invalidna oseba enakopraven in enakovreden člen družbe, ki prav 

tako bogati družbeno, gospodarsko, politično in kulturno dogajanje in da ji 

kakovosten dostop omogočati spremljanje dogodkov v medijih.   

 

Pa še nekaj o sporedu Paraolimpijskih iger:: 

Paraolimpijske igre v Riu de Janeiru v Braziliji se bližajo in se bodo, kot veleva 

tradicija, na istih prizoriščih kot olimpijski boji začele 7. septembra 2016. 

Slovenijo bodo zastopali številni odlični športniki invalidi, ki računajo na visoka 

mesta, zato se je Programski odbor za problematiko programskih vsebin za 

invalide seznanil tudi s pripravami televizije in radia na ta veliki športni 

dogodek.  

Zanimiv program Paraolimpijskih iger boste lahko spremljali na drugem 

programu televizije s slovenskimi komentatorji, po Odmevih pa bo na sporedu 

vsak večer, od 22.30 do 23. ure, polurna oddaja, ki bo strnila vsakodnevne 

zanimive dogodke, direktni prenosi so zaradi časovnega zamika malce težje  

izvedljivi. 



Najboljše športnike invalide, na največjem tekmovanju, paraolimpijskih igrah v 

Riu, in njihove dosežke bo na TVSLO spremljala tudi priznana slovenska 

paraolimpijka Mateja Pintar, ki jo je televizija povabila k sodelovanju. 

Ker je šport pomemben dejavnik integracije invalidov v družbo, vam že vnaprej 

želim veliko športnih užitkov ob spremljanju dogodkov na Paraolimpijskih igrah 

v Riu. 

Lep pozdrav! 

Marija Gradišar, članica Programskega odbora RTV za problematiko vsebin za 

invalide 

 


