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OBELEŽITEV URADNEGA TESTNEGA PREDVAJANJA TV SLO3 

 

Ljubljana, 16. junija 2008 - Z današnjo otvoritveno slovesnostjo je Televizija Slovenija 

obeležila začetek testnega oddajanja posebnega nacionalnega programa, 

namenjenega parlamentarnim vsebinam Državnega zbora Republike Slovenije in 

njegovih delovnih teles (TV SLO3), ki sicer poteka že od 21. maja letos. Podpisan je 

bil tudi operativni dogovor o pravilih in načinu dela pri snemanju in prenosih sej  

državnega zbora in njegovih delovnih teles med RTV Slovenija in Državnim zborom 

Republike Slovenije. 

 

Za realizacijo posebnega nacionalnega TV-programa so bile poleg naložb v prostorih 

Državnega zbora, ki so omogočile RTV Slovenija pogoje za izvedbo neposrednih 

prenosov, potrebne tudi naložbe v produkcijske sklope TV Slovenija na Kolodvorski 

2. Zagotoviti je bilo potrebno sodobno avtomatizirano režijo za predvajanje tretjega 

TV-programa, razširitev strežniškega produkcijskega sistema za informativne 

programe, dodatne montaže in drugo tehnologijo ter opremiti prostore novega 

uredništva parlamentarnega programa. Ob namenskih naložbah je moral javni zavod 

povečati tudi druge produkcijske zmogljivosti, ki so neposredno ali posredno 

povezane z novim TV-programom. Skupna vrednost omenjenih naložb v projekt     

TV SLO3 znaša milijon 750 tisoč EUR, delež naložb v Državni zbor pa je vreden 350 

tisoč EUR.  

 

Z realizacijo dogovora iz marca 2007 so bili vzpostavljeni pogoji za izvedbo 

posebnega nacionalnega televizijskega programa, ki ga določa 3. člen Zakona o 

Radioteleviziji Slovenija. Produkcija parlamentarnih vsebin in njihov prenos – 

neposredni ali odloženi, do končnega uporabnika, kot tudi postprodukcija 

parlamentarnih vsebin so naloga, obveznost in odgovornost RTV Slovenija, Državni 

zbor pa je za izvedbo te naloge omogočil produkcijo neposrednih prenosov iz velike 

dvorane in preddverja na Šubičevi ulici ter iz velike in male dvorane ter avle na 

Tomšičevi ulici.  

 

Po podpisu dogovora iz marca 2007 je bil projekt zaključen v vsega 14 mesecih. 

Celoten produkcijski proces in oddajanje programa TV SLO3 že poteka v novi, 

digitalni tehnologiji in pomeni prvi, prelomni korak v procesu popolne digitalizacije 
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produkcijskih postopkov nacionalne televizije, ki bo v celoti zaključen do konca leta 

2010. 

 

Prenose sej iz Državnega zbora lahko gledalci danes spremljajo preko satelitskih 

sprejemnikov, prek kabelskih sistemov in internetne (IP) televizije. Spremljanje preko 

sistema prizemne digitalne televizije (DVB-T), torej, s hišno ali sobno anteno, pa je 

mogoče le s TV sprejemniki z vgrajenim dekoderjem MPEG 4, ali s pomočjo 

zunanjega DVB-T dekoderja, ki ga vključimo med sprejemno anteno in TV 

sprejemnik z avdio/video vhodom. Programa ni mogoče sprejemati preko analognega 

TV oddajnega omrežja. Vse podrobnosti o možnostih sprejemanja TV SLO3 so na 

voljo na spletni strani: www.rtvslo.si/dvb-t. 

 

Televizija Slovenija ima popolno neodvisnost programske politike parlamentarnega 

programa. Programska shema TV SLO3 je zasnovana v skladu z zakonom o RTV 

Slovenija in potrjena tudi s strani Ministrstva za kulturo in APEK-a, ter vključuje 

predvsem zasedanja Državnega zbora (DZ RS) in delovnih teles, dogajanje v okviru 

Državnega sveta in Evropskega parlamenta ter informativne oddaje s 1. programa 

Televizije Slovenija, dopolnjujemo pa jo z dokumentarnim gradivom iz  bogatega 

arhiva TV Slovenija. Zaradi nepredvidljivosti dolžine zasedanj in poteka dogodkov v 

DZ, DS in EP, ima TV SLO3 odprto programsko shemo. Redno ažuriran spored bo v 

kratkem mogoče spremljati na teletekstu RTV Slovenija, bodo predvidoma ga bodo 

objavljali tudi mediji. 

 

 

 

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija 


