
Invalidi-športniki, radio, televizija in paraolimpijske igre 2016 

Športno uredništvo televizije Slovenije s posebno pozornostjo že tradicionalno in redno spremlja in 

objavlja novice o vrhunskem športu invalidov. Kar se tiče kandidatov/potnikov za nastop na 

paraolimpijskih igrah v Riu, so le-ti obravnavani kot vrhunski športniki. Tesno in zelo dobro sodeluje  s 

Paraolimpijskim komitejem in Zvezo za šport invalidov, ki jih ažurno obveščata o dejavnostih in 

uvrstitvah vrhunskih športnikov invalidov. RTV Slovenija je na primer pred kratkim podprla tudi dve 

zelo odmevni promocijski akciji paraolimpijskega komiteja o paraolimpijskih športih. Kot medijski 

sponzorsi so  predvajali vrsto promocijski spotov, ki so bili v javnosti dobro sprejeti.  

V letu 2015 so v športnem programu Televizije Slovenija redno pripravljali prispevke o športu 

invalidov, ravno tako so na spletni strani dostopno.si  praktično vsak teden pripravili članek na temo 

športa invalidov,  o katerem redno poročajo na Radiu Slovenija in na multimedijskem portalu. Tako so 

na primer na Radiu gostili g. Primoža Jeraliča v nočnem programu, specialnega olimpijca g. Jana 

Lukaniča in njegovo družino, go. Leno Gabršček in druge. Poleg tega so namenili posebno oddajo o 

paraolimpijskih športih, kjer so gostili vse naše favorite in prejemnike medalj na najvišjih 

tekmovanjih, spremljali prireditev invalid športnik leta in drugo. V preteklem letu so tako skupno 

pripravili več kot 150 prispevkov, tem, oddaj in člankov na temo športa invalidov. Predvajali so tudi 

dokumentarni portret bivšega paraolimpijca g. Gala Jakiča.  

V letu 2016  je situacija podobna. Ker je letos paraolimpijsko leto, dajejo poseben poudarek 

vsebinam, povezanimi s velikim in pomembnim mednarodnim dogodkom.  

Pred svetovnim prvenstvom v Duisburgu, so v športnem programu pripravili tudi samostojen 

prispevek o Dejanu Fabčiču in njegovih pripravah na prvenstvo in pričakovanjih pred največjim 

dogodkom leta, paraolimpijskimi igrami, ki je bil objavljen dne 16.5.  Kasneje so seveda objavili tudi 

novico, da je na prvenstvu osvojil 5. mesto, in sicer 19.5. Tudi to novico so objavili  v času, ko je bila 

aktualna in v visoko gledanem programskem času v dnevno informativnih oddajah, enakovredno z 

drugimi novicami.  

Priprave na POI bodo spremljali tudi v poletnih mesecih, načrtovanih in dogovorjenih imajo že lepo 

število prispevkov. Prav tako bodo paraolimpijskim igram namenili posebno oddajo, ki bo vsebinsko 

temeljit uvod v paraolimpijske igre. V času paraolimpijskih iger bodo dnevno pripravljali posebne 

oddaje in temeljito poročali o dosežkih naših udeležencev na igrah. Na prizorišče iger v Rio bodo 

poslali tudi njihovo  novinarko ekipo. 

Na portalu www.dostopno.si, ki nastaja v okviru MMC RTV Slovenija, je bilo v času od 1. januarja do 

zdaj objavljenih 126 prispevkov povezanih z invalidskimi vsebinami,  od tega je bilo kar 20 prispevkov 

s športno tematiko. Posebna pozornost je bila seveda namenjena tudi pripravam na Paraolimpijske 

igre v Riu, ki bodo potekale od 7. do 18. septembra. 

V prilogi navajajo kolegice s televizije izvleček pregleda tem, povezanih s športom invalidov iz 

nekaterih njihovih uredništev z namenom, da si prispevke in članke lahko na navedenih spletnih 

povezavah ponovno ogledate v spletnem arhivu na www.rtvslo.si paraolimpijci so objavljene na MMC 

portalu na povezavi: http://www.rtvslo.si/sport/preostali-sporti/fabcic-po-zaslugi-dobrega-dela-

zirije-z-vstopnico-za-rio/391547 

 

http://www.rtvslo.si/


Vljudno vabljeni k spremljanju športnih oddaj RTV tudi  v prihodnje! 

Pripravile: Mag. Mateja Vodeb, Andreja Okorn in Veronika Rot  - RTV Slovenija 

Marija Gradišar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


