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Generalni direktor RTV Slovenija Andrej Grah Whatmough
Direktor Televizije Uroš Urbanija
Javni zavod RTV Slovenija
E: pr@rtvslo.si

Številka:         0702-198/2022/2
Datum:           25. 11. 2022

Zadeva:         Priporočilo Zagovornika načela enakosti glede dostopnosti tekem svetovnega  
         prvenstva v nogometu na programih RTV Slovenija za gluhe in naglušne

Spoštovani,

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je prejel pobudo za zagotovitev dostopnosti 
tekem svetovnega prvenstva v nogometu in pomembnejših oddaj, posvečenih prvenstvu, na 
programih RTV Slovenija za gluhe in naglušne. Pobudnik je izpostavil predvsem zagotavljanje 
podnapisov v živo, za nekatere oddaje pa tudi tolmačenje v slovenskem znakovnem jeziku. Na tem 
področju je RTV Slovenija že dosegla pomemben napredek, saj je nedavno zaključila pilotni projekt 
samodejnega podnaslavljanja TV vsebin. Zagotovitev dostopnosti pa ne bi koristila le gluhim in 
naglušnim, ampak tudi starejšim in številnim drugim gledalcem, ki tekme spremljajo v hrupnem okolju 
ali tam, kjer programov ne morejo spremljati na glas.

Zagovornik je po preučitvi zadeve ugotovil, da je ocenjeno število ljudi z okvarami sluha v Sloveniji 
večje od 200.000 (gre za vsaj 1.500 gluhih oseb, ki uporabljajo znakovni jezik, ter več kot 200.000 
oseb, ki imajo različne stopnje izgube sluha), vsem pa je nujno zagotavljati enakovreden dostop do 
ključnih informacij. Tako prizadevanja kot tudi dejanske aktivnosti za sistemsko ureditev povečanja 
dostopnosti avdiovizualnih storitev za osebe z invalidnostmi (kot je npr. sprejem ustreznih pravnih 
podlag, prenos evropskih direktiv itn.) so sicer že zajeta v okvir dela Vlade Republike Slovenije, treba 
pa bi jih bilo še udejanjiti v praksi na ravni ponudnikov televizijskega programa. 

Zagovornik načela enakosti Javnemu zavodu RTV Slovenija skladno z 21. členom ZVarD 
priporoča, naj na primeren način (bodisi z zagotavljanjem podnapisov v živo, tolmačenjem v 
slovenski znakovni jezik bodisi na kakšen drug predpisan način) omogoči dostopnost tekem 
svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju in pomembnejših oddaj, povezanih s prvenstvom, 
gluhim in naglušnim.

Vljudno vas naprošamo, da nas v čim krajšem času od prejema tega dopisa obvestite o upoštevanju 
priporočila.

S spoštovanjem,  

                                                                                                             Miha Lobnik 
                                                                                           ZAGOVORNIK NAČELA ENAKOSTI
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Priloga:
- Utemeljitev strokovne službe Zagovornika k priporočilu št. 0702-198/2022/2

Poslano:
- naslovniku (e-pošta), 
- zbirka dok. gradiva

V vednost: 
- Urad Predsednika republike (po e-pošti: gp.uprs@predsednik.si)  
- Državni zbor (po e-pošti: gp@dz-rs.si)  
- Državni svet (po e-pošti: gp@ds-rs.si)  
- Varuh človekovih pravic (po e-pošti: info@varuh-rs.si) 
- Ministrstvo za kulturo (po e-pošti: gp.mk@gov.si)
- Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti (po e-pošti: gp.mddsz@gov.si).
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UTEMELJITEV STROKOVNE SLUŽBE ZAGOVORNIKA K PRIPOROČILU 
ŠT. 0702-198/2022/2

Zagovornik načela enakosti Javnemu zavodu RTV Slovenija skladno z 21. členom ZVarD 
priporoča, naj na primeren način (bodisi z zagotavljanjem podnapisov v živo, tolmačenjem v 
slovenski znakovni jezik bodisi na kakšen drug predpisan način) omogoči dostopnost tekem 
svetovnega prvenstva v nogometu v Katarju in pomembnejših oddaj, povezanih s prvenstvom, 
gluhim in naglušnim.

Zagovornik načela enakosti (v nadaljevanju: Zagovornik) je prejel pobudo za zagotovitev dostopnosti 
tekem svetovnega prvenstva v nogometu in pomembnejših oddaj, posvečenih prvenstvu, na 
programih RTV Slovenija za gluhe in naglušne. Pobudnik je izpostavil predvsem zagotavljanje 
podnapisov v živo, za nekatere oddaje pa tudi tolmačenje v slovenskem znakovnem jeziku. Na tem 
področju je RTV Slovenija že dosegla pomemben napredek, saj je nedavno zaključila pilotni projekt 
samodejnega podnaslavljanja TV vsebin. Zagotovitev dostopnosti ne bi koristila le gluhim in 
naglušnim, ampak tudi starejšim in številnim drugim gledalcem, ki tekme spremljajo v hrupnem okolju 
ali tam, kjer programov ne morejo spremljati na glas.

Zagovornik je na podlagi navedb preučil ureditev ter ugotovil, da se je v letu 2021 uspešno zaključil 
pilotni projekt Ministrstva za kulturo, Fakultete za računalništvo in informatiko in RTV Slovenija, 
katerega namen je preizkus delovanja aplikacijskega vmesnika, ki v realnem času pretvarja govor v 
podnapise. Cilj projekta je bil sprotno ustvarjanje podnapisov v informativnih, kulturnih, športnih in 
drugih televizijskih oddajah z uporabo samodejne razpoznave slovenskega govora v realnem času 
oziroma z minimalnim zamikom med govorom in prikazom pripadajočih podnapisov.

Samodejno podnaslavljanje je izredno pomembno za ranljive skupine, kot so gluhi in naglušni, saj jim 
omogoča spremljanje televizijskih programov in storitev ter uresničevanje pravice do obveščenosti in 
večje socialne vključenosti. 

Ocenjeno število ljudi z okvarami sluha v Sloveniji je večje od 200.000 (gre za vsaj 1.500 gluhih oseb, 
ki uporabljajo znakovni jezik, ter več kot 200.000 oseb, ki imajo različne stopnje izgube sluha),1 vsem 
pa je nujno zagotavljati enakovreden dostop do ključnih informacij. 

Z novelo Zakona o avdiovizualnih medijskih storitvah2 se v slovenski pravni red prenaša Direktiva (EU) 
2018/1808,3 ki državam članicam EU nalaga, da si aktivno prizadevajo, da bi bile avdiovizualne 
storitve (javni in komercialni televizijski programi) dostopne invalidnim osebam, zlasti osebam z okvaro 
vida ali sluha. Novela v prvem odstavku 14a. člena določa, da morajo ponudniki avdiovizualnih 
medijskih storitev s sorazmernimi ukrepi, kot so na primer prevajanje v znakovni jezik, podnaslavljanje 
za gluhe in naglušne, govorjeni podnapisi in zvočni opisi, postopno in kontinuirano izboljševati
dostopnost do svojih storitev za osebe z invalidnostmi. V skladu z naslednjimi odstavki tega člena 
morajo pripravljati načrte za izboljševanje dostopnosti ter poročati Agenciji za komunikacijska omrežja 
in storitve o izvedbi ukrepov, predvidenih v načrtu izboljševanja dostopnosti za invalide. Predmetna 
novela uvaja tudi obvezno vzpostavitev spletne kontaktne točke, v okviru katere bodo zagotovljene
informacije v zvezi z dostopnostjo ter omogočeno vlaganje pritožb.

Ob tem Zagovornik izpostavlja še Direktivo (EU) 2019/882 o zahtevah glede dostopnosti za proizvode 
in storitve,4 ki naj bi bila prenesena v slovenski pravni red z Zakonom o dostopnosti proizvodov in 
storitev za invalide, katerega besedilo je določila Vlada RS na seji 10. 11. 2022. Direktiva, ki spada v 
resorno pristojnost Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ureja področje 
dostopnosti do avdiovizualnih medijskih storitev, in sicer dostop do mehanizmov, ki uporabnikom z 

                                               
1 Vir: Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije, dostopno na: https://www.gov.si/novice/2021-10-01-zveza-
drustev-gluhih-in-naglusnih-slovenije-pozdravlja-projekt-samodejnega-podnaslavljanja-televizijskih-oddaj/.
2 Zakon o avdiovizualnih medijskih storitvah (ZAvMS) Uradni list RS, št. 87/11, 84/15 in 204/21.  
3 Direktiva Evropskega parlamenta in Sveta z dne 14. novembra 2018 o spremembi Direktive 2010/13/EU o 
usklajevanju nekaterih zakonov in drugih predpisov držav članic o opravljanju avdiovizualnih medijskih storitev 
(Direktiva o avdiovizualnih medijskih storitvah) glede na spreminjajoče se tržne razmere, UL L 303, 28.11.2018, 
str. 69–92.
4 Direktiva (EU) 2019/882 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. aprila 2019 o zahtevah glede dostopnosti za 
proizvode in storitve, UL L 151, 7.6.2019, str. 70–115. 



4

invalidnostmi omogočajo uporabo njihovih storitev (komplementarne storitve). Gre za storitve, ki se 
prenašajo po elektronskih komunikacijskih omrežjih in se uporabljajo za prepoznavanje, izbiranje in 
ogled avdiovizualnih medijskih storitev ter prejemanje informacij o teh storitvah, in kakršne koli 
elemente, kot so podnapisi za gluhe in naglušne, zvočni opisi, govorjeni podnapisi in tolmačenje v 
znakovnem jeziku.

Glede na navedeno Zagovornik ugotavlja, da so tako prizadevanja kot tudi dejanske aktivnosti za 
sistemsko ureditev povečanja dostopnosti avdiovizualnih storitev za osebe z invalidnostmi (kot je npr. 
sprejem ustreznih pravnih podlag, prenos evropskih direktiv itn.) sicer že zajeta v okvir dela Vlade 
Republike Slovenije, treba pa bi jih bilo še udejanjiti v praksi na ravni ponudnikov televizijskega 
programa. 

Svetovno prvenstvo v nogometu vsekakor šteje za pomemben in odmeven športni dogodek. 
Dostopnost tekem in spremljevalnega programa, povezanega s prvenstvom, širšemu krogu 
nogometnih navdušencev bi omogočila vključujoče spremljanje tudi gluhim in naglušnim. Pa ne le tem, 
temveč tudi starejšim in drugim gledalcem. Nenazadnje gre za uresničevanje človekove pravice do 
obveščenosti in s tem večje socialne vključenosti oseb z invalidnostmi, kar pa se ne zagotavlja le z 
dostopnostjo do novic informativnega programa, ampak tudi oddaj na področju športa, kulture itn., še 
zlasti, če gre za svetovno odmevne dogodke. 

Zato Zagovornik Javnemu zavodu RTV Slovenija, ki je ponudnik prenosov tekem svetovnega 
prvenstva v nogometu v Katarju in vseh spremljajočih oddaj, na podlagi 21. člena ZVarD priporoča, naj 
na primeren način (bodisi z zagotovitvijo podnapisov v živo, tolmačenjem v slovenski znakovni jezik
bodisi na kakšen drug predpisan način) omogoči dostopnost tekem svetovnega prvenstva v nogometu 
in pomembnejših oddaj, povezanih s prvenstvom, gluhim in naglušnim. 
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