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VSEBINA: 
 
 
1. SPREMEMBE IN DOPOLNITVE PRAVILNIKA O   
    NOTRANJI ORGANIZIRANOSTI  
    JZ RTV SLOVENIJA (Informator št. 34/2006) 

 

 

 

RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA, 1550 LJUBLJANA, KOLODVORSKA 2, tel.: 01 475 2142, faks: 01 475 2180 



Na podlagi 84. člena Statuta ter po opravljenem posvetu s Svetom delavcev dne 04. 03. 2015 ter po 

pridobljenem mnenju sindikatov z dne 5. 6. 2015 ter 9. 6. 2015 

 

sprejemam 

    

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organiziranosti Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organiziranosti Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organiziranosti Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organiziranosti     
JZ RTV SlovenijaJZ RTV SlovenijaJZ RTV SlovenijaJZ RTV Slovenija    

(In(In(In(Informator št. 34/2006)formator št. 34/2006)formator št. 34/2006)formator št. 34/2006)    

    

    
1.1.1.1. členčlenčlenčlen    

    

V Pravilniku o notranji organiziranosti javnega zavoda RTV Slovenija se zaradi sprememb Statuta (Uradni 

list RS št. 34/2015) ter reorganizacije Programsko-produkcijska enota Televizije Slovenija spremeni na 

naslednji način:  

 

1. Uredniško-producentska posebni nacionalni program za parlamentarne vsebine se ukine, s tem 

pa se ukine tudi Uredništvo parlamentarnega programa. Poseben nacionalni televizijski program, 

kot določa drugi odstavek 3. člena ZRTVS-1, se pripoji Uredniško-producentski enoti Informativni 

program, kjer se ustanovi Parlamentarni program.   

 

2. Ustanovi se nova Uredniško producentska enota Program+, ki jo sestavljajo naslednja uredništva:  

- Uredništvo jutranjega programa;  

- Uredništvo eksperimentalnega programa;  

- Uredništvo oddaj +.  

 

3. V Uredniško-producentski enoti Informativni program se:  

- ustanovi nov program  

, ki se imenuje Parlamentarni program, kot določa točka 1 teh Sprememb in dopolnitev;  

- Uredništvi gospodarskih oddaj in notranjepolitičnih oddaj se ukineta kot samostojni 

uredništvi. Ustanovi se novo Uredništvo notranje političnih in gospodarskih oddaj.   

 

4. V Uredniško-producentski enoti Razvedrilni program se ustanovi Uredništvo za dogodke in 

prireditve. 

 

5. V Uredniško-producentski enoti Kulturni in umetniški program se ukine Dramaturški oddelek. 

 

6. Na ravni Programsko-produkcijske enote TV Slovenija se ustanovi nova služba Načrtovanje in 

vodenje projektov, ki jo sestavljajo naslednje novo ustanovljene službe:  

- Vodenje projektov;  

- Načrtovanje projektov;  

- Režija.  

 

7. Ukinejo se Programske službe.  

 

8. Ukineta se Koordinacija programov ter Predvajanje programov in se ustanovi enotna služba 

Koordinacija, predvajanje programov.  

 

9. Pomočnik direktorja Televizije za finančne in splošne zadeve je odgovoren in vodi naslednje 

službe:  

- Trženje TV programov in oddaj;  

- Programski kontroling;  



- Finančni kontroling, ki se s temi Spremembami in dopolnitvami ustanovi kot nova služba;  

- AV razpisi in natečaji, ki se s temi Spremembami in dopolnitvami ustanovi kot nova služba.  

 

10. Pomočnik direktorja Televizije za programske zadeve je odgovoren in vodi naslednje službe:  

- Urejanje programskih shem;  

- Promocija TV programov in oddaj; 

- Prevajanje in lektoriranje;   

- TV arhiv in dokumentacija;  

- Koordinacija, predvajanje programov.  

 

11. Organizacijska enota TV produkcija se reorganizira na način, da se ukinejo službe in oddelki, kot 

določeno s temi Spremembami in dopolnitvami ter se ustanovijo službe, kot določeno s temi 

spremembami. Vodja OE TV Produkcija je odgovoren in s pomočjo pomočnika OE vodje TV P/I 

vodi naslednje službe:  

- TV Tehnika, ki se ustanovi kot nova služba in se deli na:  

� Tehnično podporo, ki se ustanovi kot nova služba in se nadalje deli na 

novoustanovljene:  

• Administratorji, ki se ustanovi na novo;  

• Tehnologi, ki se ustanovi na novo;  

• Razdelilnica/teh. predvajanje, ki se ustanovi na novo (prej Skupina za 

predvajanje TV programov in TV Razdelilnica).  

� Vzdrževanje (prej: Skupina za vzdrževanje);  

� TV Inženiring, ki se s temi spremembami in dopolnitvami prenese v Organizacijsko 

enoto TV Produkcija.  

 

12. Vodja Organizacijske enote TV Produkcija je odgovoren in vodi naslednje novoustanovljene 

službe:  

� Planiranje;  

� Vizualno oblikovanje;  

� Realizacijo;  

� Snemanje;  

� Studijska/mobilna tehnika;  

� Postprodukcija.  

 

13. Ukinejo se TV Izvedba, TV ateljeji kot služba z nadaljnjimi službami, Vizualno oblikovanje in 

promocija TV programov ter vse njihove službe, v kolikor se ne prenesejo pod druge službe, kot 

določeno s temi spremembami in dopolnitvami:  

- Maska se strukturno razporedi v Vizualno oblikovanje. Poleg Maske Vizualno oblikovanje 

sestavljajo še:  

� Grafika, ki se ustanovi kot nova služba;  

� Kostumografija, ki se ustanovi kot nova služba;   

� Scenografija, ki se ustanovi kot nova služba;   

� TV Ateljeji, ki se v prejšnji obliki, ko so se delili na nadaljnje službe, ukinejo, se s temi 

spremembami ustanovijo kot enotna služba brez nadaljnjih delitev;  

� Osvetljava- (prej Skupina za osvetljavo).   

- ukinejo se Scenske delavnice, Garderoba in šivalnica, Rekviziti ter Fundus.  

- Realizacijo sestavljajo:  

� Realizatorji/mešalci slike, ki se ustanovijo kot nova služba;   

� Tajnice/asistenti režije, ki se ustanovijo kot nova služba.   

- V Snemanje se strukturno razporedita skupini:  

� Kamermani;  



� Snemalci/asistenti.  

- V Studijsko/mobilno tehniko se strukturno razporedijo oziroma se ustanovijo:  

� Video (prej: Skupina za video); 

� Avdio (prej: Skupina za audio); 

� Reportažna vozila (prej: Skupina za reportažna vozila); 

� Asistenti, ki se ustanovi kot nova služba.  

- V Postprodukcijo se strukturno razporedijo:  

� Zajem/snemanja (prej MGS in TK);  

� Montaža (prej: TV Montaža);  

� Sinhro, ki se ustanovi kot nova služba;  

� Podnaslavljanje, ki se ustanovi kot nova služba.  

 

14. V Organizacijski enoti TV Produkcija se zaradi reorganizacije ukinejo tudi:  

- TV Oblikovanje 

- Predvajanje TV programov.  

 

15. Ukinejo se Razvoj novih vsebin (tematski kanal), Nakup in prodaja programov ter Centralno-

planska služba.  

    

2.2.2.2. členčlenčlenčlen    

 

Izraz "služba" v teh Spremembah in dopolnitvah se uporablja kot enoten in lahko pomeni službo, oddelek 

ali skupino.   

    

3.3.3.3. členčlenčlenčlen    

    

Te spremembe začnejo veljati naslednji dan po objavi v Informatorju RTV Slovenija.  

 

 

Generalni direktor JZ RTV Slovenija 

mag. Marko Filli, l. r.  

 

 

 

 

Priloga:  

 

- Slika 1: Programsko-produkcija enota Televizije Slovenija v skladu s temi Spremembami in 

dopolnitvami 
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