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Televizija Slovenija

Radio Slovenija

Regionalni RTV-center Maribor

Regionalni RTV-center Koper - Capodistria

Glasbeni programi in glasbena produkcija

Multimedijski center RTV Slovenija

Oddajniki in zveze

Kazalo
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RTV Slovenija je javna, neprofitna organizacija, ki opravlja ra-
dijsko in televizijsko dejavnost ter druge dejavnosti, skladno 
z Zakonom o RTV Slovenija. Pripravlja nacionalna televizijska 
programa (TV SLO 1 in TV SLO 2), regionalna televizijska pro-
grama (Televizija Koper - Capodistria in Televizija Maribor), 
televizijska programa za avtohtono italijansko in madžarsko 
narodno skupnost, tri nacionalne radijske programe (1. pro-
gram, 2. program – Val 202 in 3. program – Program ARS), 
regionalna radijska programa (Radio Koper in Radio Maribor), 
radijski program za tujo javnost (Radio Slovenia International –  
Radio Si). V njenem sklopu delujeta tudi Radio Capodistria ter 
MMR – Pomurski madžarski radio/Muravidéki Magyar Rádió 
s programi za avtohtono italijansko in madžarsko narodno 
skup nost v Sloveniji. Prav tako pripravlja radijske in televizij-

Predstavitev RTV Slovenija

Več o RTV Slovenija najdete na spletni 
strani www.rtvslo.si, poiščete pa nas 
lahko tudi na facebooku in twitterju.

ske oddaje za romsko etnično skupnost, radijske in televizijske 
programe za slovenske narodne manjšine v sosednjih državah 
ter za slovenske izseljence in zdomce. Poleg tega pripravlja po-
seben nacionalni televizijski program, namenjen neposred nim 
prenosom in predvajanju posnetkov sej Državnega zbora Repu-
blike Slovenije in njegovih delovnih teles (TV SLO 3), postopo-
ma pa televizijska produkcija prehaja tudi v tehnologijo visoke 
ločljivosti (HDTV). Prihodnost širitve delovanja RTV Slovenija se 
kaže tudi z razvojem Multimedijskega centra, v katerem nasta-
jajo teletekst, spletne strani (www.rtvslo.si) z obširnim video in 
avdio arhivom, mobilni portal (www.rtvslo.si/pda) ter trije in-
fokanali (otroški, zabavni in informativni). Poleg tega v MMC-ju  
skrbijo tudi za podnaslavljanje oddaj za gluhe in naglušne.

Zaposleni na RTV Slovenija oblikujemo raznovrstne informativ-
ne, kulturne, izobraževalne in razvedrilne oddaje, ustvarjamo 
in poustvarjamo oz. posredujemo kulturno-umetniška dela. Ob 
tem spoštujemo človekovo osebnost in dostojanstvo ter načela 
nepristranskosti in resničnosti informacij, mnenjskega, svetov-
nonazorskega in verskega pluralizma ter politične neodvisnosti 
in avtonomnosti. Zagotavljamo celovito in nepristransko ob-
veščenost ter svobodo oblikovanja mnenj, promoviramo slo-
vensko kulturo, spodbujamo kulturno ustvarjalnost in svobodo 
umetniškega ustvarjanja. Izobražujemo in razvijamo jezikovno 
kulturo ter varujemo otroke in mladino pred vsebinami, ki bi 
bile škodljive za njihov duševni in telesni razvoj.

V okviru RTV Slovenija delujejo še Simfonični orkester, Big 
Band, Komorni zbor, Otroški pevski zbor in Mladinski pevski 
zbor, skupina glasbenih producentov in Nototeka ter Založba 
kaset in plošč.



Financiranje RTV Slovenija

Prevrednotovalni 
prihodki

Finančni 
prihodki 

Drugi prihodki 
iz poslovanja 

Prihodki od sofinan-
ciranj

Prihodki od oglaše-
vanja

Prihodki od 
RTV–prispevka

Drugi prihodki

Sestava celotnih prihodkov v letu 2010

1,3 % 6,2 % 10,9 % 1,6 % 14,8 % 64,9 % 0,3 %

V primeru vprašanj se lahko obrnete na: 

Službo za obračun RTV-prispevka
Čufarjeva ulica 2, 1550 Ljubljana

e-naslov: rtv.prispevki@rtvslo.si

tel. št.: 01/475 30 10
faks: 01/475 30 15

www.rtvslo.si/rtvprispevek

Javni zavod RTV Slovenija se financira iz več virov, in sicer iz 
RTV-prispevka, komercialnih prihodkov, tržnih dejavnosti, 
sredstev državnega proračuna ter iz sponzoriranja in drugih vi-
rov, skladno z zakonom in s statutom. Zavezanci za plačilo RTV-
prispevka so vsi, ki imajo radijski ali televizijski sprejemnik na 
območju Republike Slovenije, kjer so zagotovljeni tehnični po-
goji za sprejem vsaj enega programa RTV Slovenija. Šteje se, 
da ima sprejemnik vsak odjemalec oziroma plačnik elek trične 
energije, zato je zavezanec za plačilo RTV-prispevka, razen če 
poda izjavo, predpisano v zakonu. RTV-prispevek se plačuje 
mesečno. Vseh aktivnih zavezancev za plačilo RTV-pris pevka 
je več kot 600.000. 
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1928
1945
1949
1957
1958
1965
1966
1968
1970
1971
1975
1984
1985
1990
1993
1995

1996
1997
1999
2001
2002
2004
2005
2006
2008

2009
2010
2011

ustanovitev Radia Ljubljana
ustanovitev Radia Maribor
ustanovitev Radia Koper - Capodistria
prvo televizijsko oddajanje
 ustanovitev Televizije Ljubljana, nastanek Pomurskega madžarskega radia
prvo radijsko oddajanje v stereo tehniki
prvo televizijsko oddajanje v barvah
 ustanovitev dopisništva v Mariboru z lastnim TV-studiem
nastanek Založbe kaset in plošč RTV Slovenija
začetek delovanja Televizije Koper - Capodistria
postavitev novega RTV-centra v Ljubljani
uvedba teleteksta
začetek programa za obveščanje tuje javnosti
RTV Ljubljana se preimenuje v RTV Slovenija
 postavitev prve zemeljske satelitske postaje v Ljubljani
 združevanje regionalnih in manjšinskih radijskih in televizijskih programov v Regionalna centra, uvedba spletne strani 
www.rtvslo.si 
 Pomurski madžarski radio postane del RTV Slovenija
 uvedba digitalizacije radia (DALET), začetek rednega oddajanja programov RTV Slovenija prek satelita Hot Bird 3
uvajanje digitalizacije na televiziji
ustanovitev Multimedijskega centra RTV Slovenija
začetek regionalnega programa TV Maribor
 odprtje novega RTV-studia v Lendavi za potrebe madžarske narodne skupnosti
vpeljava RSS tehnologij
 prehod na redno oddajanje programov RTV Slovenija prek satelita Hot Bird 8
 začetek oddajanja TV SLO 3, t. i. parlamentarnega programa, prvo poskusno oddajanje v HD-tehniki ter prehod na 70-od-
stotno pokritost z digitalnim signalom
 izgradnja digitalnega radijskega arhiva in priprave na uvedbo tematskih TV-kanalov v digitalnem multipleksu
 obnova glasbenega studia 26 na Radiu Slovenija, prehod na 96-odstotno pokritost z digitalnim signalom 
izklop analogne oddajniške mreže v celoti

Mejniki v razvoju RTV Slovenija

Vse se je začelo 
že davnega leta 
1928. Najprej je 
bil zvok, 30 let 
pozneje pa še 
slika.
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Informativni program

Da boste vedno na tekočem, 
kliknite na www.rtvslo.si/novice!

Televizija Slovenija

vse aktualne dogodke; posredujemo tudi najnovejše vesti o 
njih. V oddajah, namenjenih soočanju različnih stališč, skuša-
mo osvetliti probleme in jih razložiti s pomočjo strokovnjakov, 
predstavnikov civilne družbe, politikov in drugih.

Eno izmed temeljnih poslanstev javne televizije je objektivno, 
verodostojno, kakovostno ter pravočasno posredovanje aktual-
nih informativnih vsebin. To poslanstvo informativni program 
uspešno uresničuje s številnimi dnevnoinformativnimi oddaja-
mi, razširjenimi informativnimi oddajami ter soočenji v studiih. 
V dnevnoinformativnih oddajah posredujemo gledalcem naj-
novejše in najaktualnejše domače ter tuje informacije z različ-
nih področij: od politike in ekonomije do kulture. V razširjenih 
informativnih oddajah predstavljamo in podrobneje razlagamo 
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Televizija Slovenija

Kulturni in umetniški program

Oddaje Uredništva kulturnega in umetniškega programa pro-
movirajo slovensko kulturo, spodbujajo kulturno ustvarjalnost 
in svobodo umetniškega ustvarjanja, izobražujejo in razvijajo 
jezikovno kulturo. Uredništvo s svojo raznovrstnostjo – sestavlja 
ga kar osem posameznih uredništev (Izobraževalni program, 
Igrani program, Uredništvo oddaj o kulturi, Otroški in mladin-
ski program, Uredništvo tujih igranih oddaj, Dokumentarni 
program, Uredništvo glasbenih in baletnih oddaj in Uredništvo 
verskih oddaj) – in z visoko ravnijo produkcije pomembno bo-
gati programsko ponudbo Televizije Slovenija. V uredništvih 

pripravljamo številne televizijske in dokumentarne filme, do-
mače igrane nadaljevanke in nanizanke, gledališke igre, pred-
vajamo posnetke koncertov, baletov, oper in drugih kulturnih 
predstav, prenašamo maše, pripravljamo verske oddaje ter 
oddaje za otroke in mladino. Poleg tega predstavljamo tudi 
glasbene in plesno-baletne umetnike in njihova dela, pou-
stvarjamo delo velike večine opernih in zborovskih korpusov 
Slovenije, posebno pozornost pa namenjamo nacionalni raz-
novrstnosti predvajanih filmov, pri čemer dajemo prednost 
evropski kinematografiji in drugim neameriškim produkcijam. 
Vsak dan posredujemo gledalcem informacije iz sveta kulture 
in jih vabimo, da se kulturnih dogodkov v čim večjem številu 
udeležujejo, v svojih oddajah pa že vrsto let širimo tudi bralne 
navade med gledalci Televizije Slovenija.



Za izobražene glave, razigrano 
srce in veliko dušo …  
www.rtvslo.si/kultura.
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Razvedrilne oddaje najdejo svoje mesto na programu pred-
vsem ob koncu tedna, ko si gledalci zaželijo nekoliko več spros-
titve, lahkotnih tem ter razvedrila. V ta namen oblikujemo v 
razvedrilnem programu različne oddaje, ki predstavljajo tako 
narodnozabavno kot tudi popularno in alternativno glasbeno 
sceno, nedeljske družinske in trendovske oddaje, posreduje-
mo pa tudi informacije o turizmu in popotniških destinacijah. 
Že vrsto let pripravljamo enkratne projekte, kot so izbor slo-
venskega predstavnika za nastop na izboru za Pesem Evrovizi-
je, Slovenska popevka, Slovenska polka in valček. Programsko 
spremljamo in pokrivamo različne dobrodelne koncerte ter 
podelitev nagrade Franeta Milčinskega - Ježka.

Televizija Slovenija

Razvedrilni program



Smeh je pol 
zdravja … 
www.rtvslo.si/
zabava.
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Športni program

Poglavitna skrb Športnega programa Televizije Slovenija je 
usmerjena v zagotavljanje vsestransko kakovostnega, pred-
vsem pa objektivnega in celovitega poročanja o športnih do-
godkih ter problematiki te dejavnosti v Sloveniji in tujini.

V Športnem programu pokrivamo večino velikih domačih 
športnih prireditev, na katerih RTV Slovenija deluje tudi kot 
»host broadcaster«, to je kot neposredna proizvajalka signala, 
pa tudi številne mednarodne svetovne športne prireditve, kot 
so olimpijske igre ter evropska in svetovna prvenstva. Poleg 
tega velja omeniti, da že tradicionalno tako tehnično kot teh-
nološko pripravljamo zahtevne domače projekte, kot so tek-
me za svetovni pokal v moškem alpskem smučanju v Kranjski 
Gori, Zlata lisica na Pohorju ter smučarski skoki v Planici.
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In en in dva in tri … Hop 
na www.rtvslo.si/sport.
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Televizija Slovenija

Poseben nacionalni program, 

namenjen parlamentarnim

vsebinam Državnega zbora 

Republike Slovenije in njegovih 

delovnih teles

Parlamentarno uredništvo skrbi za neposredne prenose sej 
Držav nega zbora in njegovih delovnih teles. Gledalce seznanja z 
dogajanjem v Državnem svetu in Evropskem parlamentu. Pred-
vaja ponovitve oddaj Informativnega programa Televizije Slove-
nija ter Regionalnih RTV-centrov Koper - Capodistria in Maribor 
(Poročila, Dnevnik, Slovenci v Italiji, Slovenska kronika, Dnevnik 
TV Maribor, Primorska kronika …), ponovitve dokumentarnih 
oddaj iz TV-arhiva in lastne produkcije. Gledalci si lahko ogleda-
jo ob 19. uri Dnevnik TV Slovenija v znakovnem jeziku.



V eksperimentalnem studiu Televizije Slovenija nastajajo od-
daje, ki povezujejo ustvarjalce TV Maribor in TV Koper. Gledalci 
poznajo oddaje Dobro jutro, izbor iz Dobro jutro – Mozaik, Črno- 
beli časi in druge.

Eksperimentalni program

Z nami lahko 
pokukate tudi za 
stene slovenskega 
in evropskega 
parlamenta ter 
obeh svetov 
(www.rtvslo.si/
tvslo3). Z veseljem 
pa skrbimo tudi 
za vaša lepša, 
zabavnejša, pa 
tudi nasvetov 
polna jutra. 
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TV-drame Glasba Oddaje za otroke in 
mlade

Izobraževanje

Druge oddaje Promocija

Aktualne oddaje Dnevniki in poročila Dokumentarne ddaje Filmi Nadaljevanke in 
nanizanke

Verske oddaje Razvedrilo Šport

2.928
21,7 %

1.426
10,5 %

904
6,7 %

1.223
9,0 %

407
3,0 %

134
1,0 %

745
5,5 %

1.755
13,0 %

Oglasi

856
6,3 %

74
0,5 %

960
7,1 %

1.303
9,6 %

264
2,0 %

7
0,5 %

466
3,4 %

Programska ponudba Televizije Slovenija v letu 2010 (v urah)

Vir: Programski kontroling RTV Slovenija
Skupaj

13.517
100 %



Prvi program Radia Slovenija

Radio Slovenija Novo poglavje v zgodovini Slovencev in slovenstva predstavlja 
28. oktober 1928, saj je takratni Radio Ljubljana (današnji Ra-
dio Slovenija) po domžalskem oddajniku začel v svet pošiljati 
prve redne radijske oddaje. Od takrat naprej Radio Slovenija 
doživlja hitro rast in razvoj, pri čemer pa ves čas sledi svojim 
temeljnim funkcijam, kot so skrb za slovenski jezik, utrjevanje 
narodne samobitnosti in enotnosti ter opravljanje informativ-
ne, izobraževalne, razvedrilne in kulturne funkcije. Na Radiu 
Slovenija največ programskega časa namenimo glasbi, katere 
izbor je pripravljen za najširši krog poslušalcev, poleg nje pa še 
informativnim oddajam, radijskim igram, literarnim oddajam za 
odrasle in otroke ter kontaktnim in razvedrilnim oddajam.

Prvi program Radia Slovenija je oblikovan predvsem kot splošni 
informativni program, ki spremlja politiko, gospodarstvo, med-
narodne odnose, kulturo in druga družbena dogajanja. Njegovo 
ogrodje so kratka poročila na vsako uro ter predvsem razširjene 
mnenjske in analitične oddaje, ki obravnavajo dogajanje doma 
in po svetu v različnih novinarskih zvrsteh. Poleg tega nudi-
mo poslušalcem servisne informacije ter oddaje za izseljence, 
zdomce, kmetijce, upokojence in Rome, posredujemo pa tudi 
informacije v tujih jezikih ter predvajamo razvedrilne oddaje.

Bodite vedno prvi in nas poiščite 
tudi na www.rtvslo.si/radioprvi, 
facebooku in twitterju.
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Radio Slovenija

Drugi program Radia Slovenija − VAL 202

Drugi program Radia Slovenija – Val 202 se je uveljavil kot pro-
gram, ki ob obveščanju tudi svetuje in sprošča. Za vse to si pri-
zadevamo z obravnavanjem velikih in majhnih tem s stališča 
posameznika. Izjemno pomemben del programa je glasba, in 
sicer predstavljanje novosti, prenašanje (in priprava) koncertnih 
dogodkov ter portretiranje glasbenih osebnosti. Na Valu 202 
je več oddaj, ki temeljijo na soočanju različnih mnenj, njihov 
pomembni del pa so tudi satirične in druge rubrike ter seveda 
šport. Med poslušalci se je z leti utrdila akcija Ime leta, ki ima 
tudi humanitarni pridih.

Ujemite Val 202 tudi na 
www.rtvslo.si/val202, 
facebooku in twitterju.



Tretji program Radia Slovenija – 

Program ARS

Kulturni sladokusci, obiščite nas tudi 
na www.rtvslo.si/ars in twitterju.

Tretji program Radia Slovenija – Program ARS ima posebno 
mesto v nacionalni radijski programski ponudbi, saj edinstve-
no pokriva področja kulture, umetnosti, znanosti in izobraže-
vanja. Pogosto ga imenujemo program za sladokusce, saj kar 
tri četrtine programskega časa namenjamo glasbi, predvsem 
resni – od klasike do najnovejših glasbenih izpovedi, poslušalci 
pa lahko v tem programu prisluhnejo tudi radijskim igram, lite-
rarnim oddajam ter strokovni in znanstveni esejistiki. Program 
ARS je zaradi svoje programske usmeritve edinstven kulturno-
umetniški program v državi, ki je primerljiv zgolj s tovrstnimi 
programi ostalih članic Evropske radiotelevizijske zveze (EBU).
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Popularna, rock in 
zabavna glasba

Druga glasba Izobraževanje  Verske oddaje

Informativne in 
aktualne oddaje

Dnevnoinformativne 
oddaje

Dokumentarne in 
feljtonske oddaje

Igrane oddaje Resna glasba

Razvedrilo Šport Druge oddaje

3.153
12,0 %

3.049
11,6 %

528
2,0 %

493
1,9 %

6.829
26,0 %

287
1,1 %

956
3,6 %

55
0,2 %

9.150
34,8 %

900
3,4 %

295
1,1 %

71
0,3 %

175
0,7 %

339
1,3 %

Programska ponudba Radia Slovenija v letu 2010 (v urah)

Vir: Programski kontroling RTV Slovenija

Promocija Oglasi

Skupaj

26.280
100 %



Radio Maribor

Drugi program Radia Slovenija – Val 202 se je uveljavil kot 
program, ki ob obveščanju tudi svetuje in sprošča. Za vse to 
si prizadevamo z obravnavanjem velikih in majhnih tem s 
stališča posameznika. Izjemno pomemben del programa je 
glasba, in sicer predstavljanje novosti, prenašanje (in priprava) 
koncertnih dogodkov ter portretiranje glasbenih osebnosti. Na 
Valu 202 je več oddaj, ki temeljijo na soočanju različnih mnenj, 
njihov pomembni del pa so tudi satirične in druge rubrike ter 
seveda šport. Med poslušalci se je z leti utrdila tudi akcija Ime 
leta, ki ima tudi humanitarni pridih.Televizija Maribor

Regionalni RTV-center Maribor

V Regionalnem RTV-centru Maribor nastajajo trije radijski in 
dva televizijska programa ter številni prispevki in oddaje za 
nacionalne radijske in televizijske programe.

Na Televiziji Maribor si prizadevamo s kakovostnimi vsebina-
mi doseči večjo prepoznavnost. Tako pripravljamo prispevke 
za nacionalne informativne oddaje, daljše feljtonske zapise za 
potrebe tedenskih nacionalnih oddaj, kmetijske, razvedrilne in 
kulturne oddaje, športne prenose, prenose različnih festivalov 
in prenose maš.

Radio Maribor uresničuje poslanstvo nacionalne medijske hiše 
na regijski ravni, saj pripravlja programsko ponudbo za poslu-
šalce iz severovzhodne Slovenije, sodeluje pa tudi pri soobliko-
vanju vseh treh osrednjih nacionalnih programov. Posebno po-
zornost namenjamo informativnim oddajam, vse pomembnejši 
pa postaja tudi delež kulturnoumetniškega programa. Radio 
Maribor se lahko pohvali s svojimi radijskimi igrami, z literar-
nimi oddajami ter s humorističnim in satiričnim programom. 
Program celostno odslikava sociokulturno in historično podobo 
severovzhodne Slovenije, hkrati pa dejavno sodeluje pri obliko-
vanju in promociji kulture v najširšem smislu.

»Čuj ti«, poišči nas tudi 
na www.rtvslo.si/rtvmb 
in facebooku.
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Regionalni RTV-center Maribor

Radio Slovenia International – Radio Si

Programa za madžarsko narodno skupnost

Televizijski program za madžarsko narodno 
skupnost je vsebinsko oblikovan z zelo tankočutnim odno-
som do jezika, kulture in vsestranskega razvoja narodne sku-
pnosti, kar prispeva h krepitvi zavesti o narodni pripadnosti in 
možni identifikaciji z madžarsko narodno skupnostjo. Največ 
programskega časa namenimo narodnostni kulturi, izobraže-
vanju, ohranjanju izročila, narodnostni politiki in gospodarstvu, 
zastopana pa so tudi druga področja življenja. V oddajah z raz-
noliko vsebino, od katerih ima najdaljšo tradicijo oddaja Hidak/
Mostovi, si prizadevamo graditi most med madžarsko narodno 
skupnostjo ter večinskim narodom v Sloveniji, po drugi strani pa 
tudi z matičnim narodom na Madžarskem.

Pomurski madžarski radio/ Muravidéki Ma-
gyar Rádió je program, namenjen madžarski narodni sku-
pnosti, ki živi v Sloveniji. Programska shema zajema predvsem 
aktualne, splošne in dnevnoinformativne, razvedrilne ter kontak-
tne oddaje s pod ročij gospodarstva, kmetijstva, narodnostne po-
litike, zdravstva, šolstva, kulture in ekologije. Posebno pozornost 
namenjamo ohranjanju maternega jezika, krepitvi narodnostne 
identitete in povezovanju prekmurskih Madžarov z matičnim na-
rodom. Poleg informativnih oddaj, v katerih obravnavamo delo 
občin in krajevnih skupnosti ter analiziramo pereče probleme, 
ki neposredno vplivajo na življenje ljudi ob slovensko-madžarski 
meji, namenjamo veliko pozornosti tudi kulturnemu dogajanju v 
regiji. Radio je ob tem, da beleži visoko poslušanost v Pomurju, 
zelo priljubljen tudi v širšem obmejnem pasu na Madžarskem.

Radio Slovenija International, ki ga pripravljamo v treh jezikih, 
je sodobno oblikovan radijski program z izbrano slovensko, 
evropsko in svetovno glasbo, ki predstavlja več kot 85 odstotkov 
programskega časa. V informativnih oddajah namenjamo osre-
dnjo pozornost aktualnim političnim, gospodarskim, kulturnim 
ter športnim dogodkom v Sloveniji in svetu. Dobršen del ostalih 
programskih vsebin je namenjen promociji Slovenije, njenih na-
ravnih, kulturnih in zgodovinskih znamenitosti. Poslušalcem pa 
posredujemo tudi aktualne informacije o vremenu in prometu 
ter o kulturnih, športnih, rekreativnih in turističnih prireditvah.

Na Radiu Si govorimo tri jezike – 
slovenskega, nemškega in angleškega: 
Pozdravljeni, Hello, Guten Tag! Poiščite 
nas tudi na facebooku.

Govorimo tudi madžarsko: Keressen meg bennünket a www.rtvslo.si/mmr és a www.rtvslo.
si/hidak című honlapon. / Poiščite nas na www.rtvslo.si/mmr in  www.rtvslo.si/hidak.)



Radio Koper

Drugi program Radia Slovenija – Val 202 se je uveljavil kot 
program, ki ob obveščanju tudi svetuje in sprošča. Za vse to 
si prizadevamo z obravnavanjem velikih in majhnih tem s 
stališča posameznika. Izjemno pomemben del programa je 
glasba, in sicer predstavljanje novosti, prenašanje (in priprava) 
koncertnih dogodkov ter portretiranje glasbenih osebnosti. Na 
Valu 202 je več oddaj, ki temeljijo na soočanju različnih mnenj, 
njihov pomembni del pa so tudi satirične in druge rubrike ter 
seveda šport. Med poslušalci se je z leti utrdila tudi akcija Ime 
leta, ki ima tudi humanitarni pridih.TV Koper - Capodistria

Regionalni RTV-center Koper - Capodistria

Regionalni RTV-center Koper - Capodistria z dvema televizijskima 
in dvema radijskima programoma povezuje ljudi v multikulturnem 
obmejnem prostoru in hkrati opravlja vlogo kolektivnega dopisnika 
nacionalnih radijskih in televizijskih programov.

Regionalni televizijski program Koper - Capodistria v svojih infor-
mativnih oddajah pokriva dogajanje v regiji in zamejstvu, v vlogi 
kolektivnega dopisnika pa informacije posredujemo tudi informa-
tivnemu in kulturnemu programu Televizije Slovenija. Naše po-
slanstvo je obveščanje in povezovanje slovenske manjšine v Italiji 
z matico ter priprava in posredovanje izvirnih oddaj o naši manj-
šini. Oblikujemo tudi dokumentarne, športne, kmetijske, otroške, 
mladinske, razvedrilne in humanitarne oddaje. Z mariborskim in 
ljubljanskim uredništvom soustvarjamo jutranji program, z itali-
janskim programom v Kopru ter s slovenskim in italijanskim pro-
gramom RAI Trst pa sooblikujemo čezmejno televizijo.

Radio Koper je namenjen poslušalcem na Primorskem in Slo-
vencem v Italiji. Njegov program pripravljamo v studiih v Kopru 
in regionalnem studiu v Novi Gorici. Opravlja pomembno vlogo 
pri ohranjanju skupnega kulturnega prostora primorskih Slo-
vencev, ki jih je razdelila meja. Obravnava in poglablja teme, 
ki zadevajo sosedske odnose z Italijo in s Hrvaško, pomemben 
delež pa ima tudi pri soustvarjanju nacionalnih radijskih pro-
gramov.

Sonce, morje in 
družba Radia in 
Televizije Koper. 
Ni boljšega! 
Najdete nas 
tudi na www.
rtvslo.si/rtvkc in 
facebooku.
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Televizijski program za italijansko narodno 
skupnost: V njem skrbimo za celovito in objektivno obve-
ščanje italijanske narodne skupnosti ter za ohranjanje in razvi-
janje njene jezikovne in kulturne samobitnosti. Poleg tega pa 
smo pomemben vir regionalnega in čezmejnega obveščanja 
na stičišču treh držav, ki ga razvijamo v evropsko naravnanem 
projektu čezmejne televizije. Pripravljamo aktualnoinforma-
tivne, kulturne, mladinske in šolske oddaje ter gledalce obve-
ščamo z novicami s področja izobraževanja, znanosti, ustvar-
jalnosti, športa in razvedrila. Raznoliko programsko shemo 
sestavljajo tudi športni prenosi najpomembnejših domačih in 
mednarodnih tekmovanj in prvenstev ter obsežna ponudba 
dokumentarnih oddaj.

Radio Capodistria, na katerem prevladuje italijanski 
program, je namenjen predvsem narodni skupnosti, ki živi v 
Sloveniji in na Hrvaškem, zelo priljubljen pa je tudi pri poslu-
šalcih v Italiji. Programska shema tega radia temelji predvsem 
na informativnih oddajah, ki obravnavajo narodnostno tema-
tiko, kulturo, notranjo in zunanjo politiko, turizem in šport.

Programa za italjansko narodno skupnost

Parla italiano? / 
Govorite italijansko? 
Kliknite tudi na 
facebook.

Regionalni RTV-center Koper - Capodistria



Drugi program Radia Slovenija – Val 202 se je uveljavil kot 
program, ki ob obveščanju tudi svetuje in sprošča. Za vse to 
si prizadevamo z obravnavanjem velikih in majhnih tem s 
stališča posameznika. Izjemno pomemben del programa je 
glasba, in sicer predstavljanje novosti, prenašanje (in priprava) 
koncertnih dogodkov ter portretiranje glasbenih osebnosti. Na 
Valu 202 je več oddaj, ki temeljijo na soočanju različnih mnenj, 
njihov pomembni del pa so tudi satirične in druge rubrike ter 
seveda šport. Med poslušalci se je z leti utrdila tudi akcija Ime 
leta, ki ima tudi humanitarni pridih.Simfonični orkester RTV Slovenija

Glasbeni programi in glasbena produkcija

Znotraj organizacijske enote Glasbeni programi in glasbena 
produkcija delujejo Simfonični orkester RTV Slovenija, Big Band 
RTV Slovenija, Komorni zbor RTV Slovenija, Otroški pevski zbor 
in Mladinski pevski zbor RTV Slovenija, skupina glasbenih pro-
ducentov in Nototeka. Vsi pomembno prispevajo k izpolnjeva-
nju ene izmed temeljnih nalog javne radiotelevizije – to je z 
vsestransko, učinkovito in ustvarjalno produkcijo glasbenih del, 
oddaj in posnetkov, posredovati glasbeno kulturo, slovensko 
glasbeno ustvarjalnost in poustvarjalnost.

Simfonični orkester RTV Slovenija je začel delovati leta 1955, pr-
vič pa je zaigral pod dirigentskim vodstvom profesorja z Akade-
mije za glasbo, violinskega virtuoza in skladatelja Uroša Prevor-
ška. Sledili so mu dirigenti Samo Hubad, Stanislav Macura, Anton 
Nanut in Lior Shambadal. Septembra 2003 je postal šef dirigent 
orkestra David de Villiers, jeseni 2006 pa je dirigentsko paličico 
prevzel angleški dirigent kitajskega rodu En Shao. Vsi so orkester 
popeljali na zavidljivo raven kakovosti in ustvarjalnosti.

Glavna dejavnost Simfoničnega orkestra RTV Slovenija so kon-
certna snemanja, na katerih pokaže vrhunsko profesionalno 
kakovost. Izvaja obsežen in raznovrsten repertoar, od baroka 
do moderne simfonične glasbe, opere, oratorija in kantate, 
scenske in filmske glasbe, s poudarkom na izvajanju del do-
mačih priznanih ustvarjalcev. Glasbenim sladokuscem pa sta 
vsako leto na voljo že tradicionalna abonmajska ciklusa Kro-
matika in Mozartine.

Za delo orkestra je zgodovinsko prelomnico pomenilo odprtje 
novega studia 26 leta 2010, ki sestavu nudi nadstandardno ka-
kovost pogojev za delo.

Svet brez glasbe bi bil kot 
barvice brez barv. Več o 
naših glasbenikih najdete na 
www.rtvslo.si/simfoniki in 
facebooku.
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Big Band RTV Slovenija je ena najstarejših tovrstnih zasedb 
na svetu, saj deluje neprekinjeno že od leta 1945. Za začetke 
njegovega delovanja je v veliki meri zaslužen mojster Bojan 
Adamič, ki je vodil orkester vse do začetka 60. let prejšnjega 
stoletja. Takrat je vodenje orkestra prevzel Jože Privšek, čigar 

Big Band RTV Slovenija

Glasbeni programi in glasbena produkcija

največje kakovosti so se pokazale na področju kompozicije in 
aranžiranja, pa tudi pri vodenju orkestra (Plesnega orkestra, kot 
se je takrat imenoval), ki ga je popeljal v najvišji kakovostni 
razred v domovini in tudi zunaj naših meja. Po Jožetu Privšku 
je vodstvo orkestra prevzel Lojze Krajnčan, poleg njega pa so 
ga vodili še Petar Ugrin, Milko Lazar, Emil Spruk in drugi. Ena 
izmed kakovosti Big Banda RTV Slovenija je raznovrstnost, saj 
ta glasbena zasedba izpolnjuje potrebe radijskih in televizijskih 
programov na zelo različnih področjih, kot so npr. plesna, film-
ska, zabavna in resna glasba, največje zanimanje in ljubezen 
pa seveda posveča jazzu.



Glasbeni programi in glasbena produkcija

Komorni zbor RTV Slovenija

Komorni zbor RTV Slovenija je eden najstarejših evropskih 
radijskih ansamblov, saj je bil ustanovljen leta 1937. Zbor 
uživa sloves enega najboljših slovenskih sestavov te vrste. 
Njegove vrline so poleg domačih kritikov potrdili tudi kritiki 
v tujini na zborovskih gostovanjih in mednarodnih festiva-
lih na Poljskem, Češkem, v Avstriji, Belgiji, Italiji in na Hrva-
škem. Zbor je poleg številnih priznanj prejel plaketo Orfej, 
nagrado Društva slovenskih skladateljev in nagrado BBC-ja 
za najboljšo poustvaritev sodobne glasbe na mednarodnem 

tekmovanju Naj narodi pojo. Komorni zbor RTV Slovenija so 
vodili najodličnejši zborovodje: Ciril Cvetko, France Marolt, 
Milko Škoberne, Lojze Lebič, Marko Munih, Jože Fürst, Mirko 
Cuderman, Tomaž Faganel, Matevž Fabijan, Matjaž Šček, Urša 
Lah in Stojan Kuret.

V času svojega delovanja je zbor ustvaril vrsto brezhibnih po-
snetkov za radijski program in izvedel nekaj odmevnih koncer-
tov tudi s tujimi dirigenti.
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Otroški pevski zbor in Mladinski pevski zbor  

RTV Slovenija

Glasbeni programi in glasbena produkcija

Otroški pevski zbor in Mladinski pevski zbor RTV Slovenija so-
dita v sam vrh slovenske zborovske poustvarjalnosti. V petde-
setih letih delovanja sta prejela vrsto mednarodnih priznanj in 
se s premiernimi izvedbami številnih slovenskih del trajno vpi-
sala v zgodovino slovenske glasbene kulture. Dejavnost zborov 
ima nepridobiten značaj, vsi napori so usmerjeni v negovanje 
mladinske zborovske ustvarjalnosti in poustvarjalnosti, v dose-
ganje najvišjih umetniških zborovskih standardov, bogatenje 

radijskega nacionalnega arhiva in širitev slovenske glasbene 
kulture izven meja Slovenije. Pobudo za njuno ustanovitev je 
dal leta 1957 tedanji urednik Janez Bitenc. Mladinski zbor je 
najprej vodil Janez Kuhar, za njim je vodstvo za petintrideset let 
prevzel Matevž Fabjan, od leta 2003 pa deluje pod vodstvom 
Tomaža Pirnata. Zbor žanje zavidljive uspehe na mednarodnih 
tekmovanjih, na katerih je v zadnjih nekaj letih prejel številne 
nagrade in priznanja, med njimi tudi zlato medaljo na tekmo-
vanju Young2011Prague na Češkem. Otroški zbor, ki ga od leta 
2004 vodi Anka Jazbec, pa se je med drugim izkazal na nastopu 
z Bolšoj teatrom iz Moskve v operi Boris Godunov, na Slovenski 
popevki … Že več let pa snema tudi pesmi za otroške radijske 
oddaje in nastopa v različnih televizijskih oddajah.



Drugi program Radia Slovenija – Val 202 se je uveljavil kot 
program, ki ob obveščanju tudi svetuje in sprošča. Za vse to 
si prizadevamo z obravnavanjem velikih in majhnih tem s 
stališča posameznika. Izjemno pomemben del programa je 
glasba, in sicer predstavljanje novosti, prenašanje (in priprava) 
koncertnih dogodkov ter portretiranje glasbenih osebnosti. Na 
Valu 202 je več oddaj, ki temeljijo na soočanju različnih mnenj, 
njihov pomembni del pa so tudi satirične in druge rubrike ter 
seveda šport. Med poslušalci se je z leti utrdila tudi akcija Ime 
leta, ki ima tudi humanitarni pridih.

Teletekst

Multimedijski center RTV Slovenija

V skladu s smernicami EBU-ja, po katerih naj bi se razvoj javnih 
radiotelevizij usmeril v multimedijske organizacije, je RTV Slo-
venija konec leta 2001 ustanovila Multimedijski center (MMC). 
Osnovne naloge MMC-ja so razvijanje multimedijskih aplikacij, 
interaktivna podpora radijskim in televizijskim oddajam ter 
spremljanje razvoja na multimedijskem področju. V njegov 

Teletekst RTV Slovenija je začel delovati leta 1984 in še danes 
ostaja med najbolj branimi mediji, saj vsak dan dobrega pol 
milijona uporabnikov vsaj enkrat preveri zadnje informacije, 
vremensko napoved, RTV-sporede ali katero drugo vsebino in 
storitev. Uporabnikom teleteksta nudimo pregledne in ažurne 
informacije o televizijskih programih, vremenu, prometu, no-
tranjem in zunanjepolitičnem dogajanju, gospodarstvu, kulturi, 
športu, turizmu, zabavi …

Hiter, verodostojen in multimedijski … 
MMC je prvi interaktivni multimedijski 
portal v Sloveniji. Poiščite nas na 
www.rtvslo.si, facebooku in twitterju.

okvir sodijo tudi uredništva za teletekst, spletni in mobilni por-
tal, uredništvo za podnaslavljanje oddaj za gluhe in naglušne 
(med dosežke štejemo aplikacijo Govorec, ki je nastala v sode-
lovanju z Institutom Jožefa Stefana in Amebisom, s katero omo-
gočamo slepim in slabovidnim poslušanje napisanega teksta), 
Avdio-video arhiv (Ava), od leta 2004 pa v MMC-ju pripravlja-
mo tudi Infokanal (informativni, zabavni in otroški), v okviru 
katerega nastajata tudi spletni strani za najmlajše uporabnike 
www.bansi.si in www.rtvslo.si/zaotroke. 

Infrastruktura in aplikacije, ki jih uporabljamo na MMC-ju, so 
tudi v primerjavi z drugimi članicami EBU-ja izredno napredne, 
novinarjem pa omogočajo, da isto novico hkrati objavijo na 
spletu, teletekstu, mobilnem portalu in po potrebi tudi na in-
fokanalu, seveda v obliki, prilagojeni posameznemu mediju. 
Prednosti MMC-ja so ažurnost, kredibilnost, multimedialnost, 
prijaznost do uporabnika ter celovitost vsebin.
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Spletna stran www.rtvslo.si

Multimedijski center RTV Slovenija

Glede na raziskavo Slovenske oglaševalske zbornice MOSS je 
bil spletni portal www.rtvslo.si v letu 2010 po obiskanosti na 
visokem 4. mestu med slovenskimi portali, kar je daleč nad 
povprečjem primerljivih javnih servisov v Evropi. Bogat spletni 
arhiv obsega že več kot milijon avdio/video vsebin.

V sklopu rubrike Moj splet so lahko spletni uporabniki aktivni 
na Forumu, pišejo svoj Blog (tu svoja razmišljanja prispevajo 
tudi znane slovenske osebe), nalagajo ali gledajo Fotografije 
ter Avdio/video posnetke, v Popotniku delijo svoje popotniške 
vtise, v Mojem svetu pa lahko s svojimi prijatelji delijo svoje 
vsakdanje dogajanje in dogodke.

Na spletnem portalu lahko uporabniki v prispevkih, ki so oprem - 
ljeni z ustreznimi avdio/video vsebinami, izvedo vse o aktual-
nem dogajanju v Sloveniji in po svetu – tako s področja gospo-
darstva, politike, zdravja, okolja, črne kronike kot znanosti in 
tehnologije. Poleg tega lahko v spletni klepetalnici poklepetajo 
s številnimi bolj ali manj znanimi osebami, na spletnem portalu 
pa najdejo tudi vse v zvezi s športom, kulturo, zabavo in popot-
niškimi vsebinami. Prek spleta lahko dostopajo tudi do teletek-
sta, preverijo RTV-sporede, spremljajo radijske in televizijske 
vsebine ter športne prenose ali pa si predvajajo avdio in video 
posnetke oddaj, prispevkov, prireditev, dokumentarnih filmov 
iz bogatega avdio/video arhiva.

Od aprila 2005 so spletnim uporabnikom na voljo tudi brez-
plačni e-časopisi. Te prejemajo na svoj elektronski naslov, in 
sicer so lahko naročeni na dnevni, tedenski, kulturni, zabavni 
in športni e-časopis.



Glasbeni programi in glasbena produkcija

Založba kaset in plošč RTV Slovenija – 

založba kakovostnih programov

Namen Založbe kaset in plošč – Založbe kakovostnih progra-
mov RTV Slovenija je poslušalcem in gledalcem prek zgoščenk 
in DVD-jev omogočiti dostop do kulturno-umetniških, izobraže-
valnih, informativnih in zabavnih vsebin iz arhivov RTV Sloveni-
ja in do novosti iz lastne produkcije.

Z izdanimi programi želimo ohraniti in bogatiti slovensko kulturo 
in jezik ter s tem omogočiti prepoznavnost domače produkcije 
v Evropski uniji in svetu. Poleg programov, ki jih načrtujemo in 
izdajamo skupaj s posameznimi radijskimi in televizijskimi ure-
dništvi, ustvarjamo in financiramo tudi lastne projekte, ki jih nu-
dimo v uporabo radijskim in televizijskim programom v okviru 
RTV Slovenija. Veliko vlagamo tudi v obnavljanje in ohranjanje 
že dotrajanih arhivskih posnetkov, ki bi sicer z leti propadli.

Kljub upadanju prodaje glasbe s pojavom množičnega nekon-
troliranega presnemavanja ter prenosa zvoka in slike v kiber-
netski prostor (piratiziranje), smo z našo ponudbo prisotni na 
okoli 350 prodajnih mestih po Sloveniji. Uspešna pa so tudi 
sodelovanja z nekaterimi založniškimi hišami (npr. DZS, Mla-
dinska knjiga …).

Celoten katalog okoli 1.000 izdelkov je kupcem na voljo 24 ur 
na dan na spletni strani ZKP RTV Slovenija.

Kliknite na www.rtvslo.si/
zkpprodaja in obogatite 
svojo domačo glasbeno in 
video zbirko. Poiščete pa 
nas lahko tudi na facebooku 
in twitterju.
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Oddajniki in zveze

Osnovna naloga Organizacijske enote (OE) Oddajniki in zveze je 
oddajanje programov RTV Slovenija ter radijskih in televizijskih 
programov drugih izdajateljev. V ta namen je bilo skozi deset-
let ja zgrajenih več oddajnih omrežij, povezanih z mikrovalovni-
mi zvezami za distribucijo in izmenjavo programov od radijskih 
in televizijskih studiev oziroma med njimi. Po vsej Sloveniji je 
225 oddajnih objektov, prek katerih oskrbujemo poslušalce in 
gledalce s programi RTV Slovenija in nekaterimi drugimi prog-
rami. 

1. decembra 2010 smo izklopili analogne oddajnike in omogo-
čili prehod na digitalni televizijski signal 96 odstotkom slovens-
kih gospodinjstev, s 30. junijem 2011 pa je Slovenija prešla na 
digitalno televizijsko oddajanje v celoti.

Programska ponudba RTV Slovenija je na voljo po naslednjih 
poteh:

po prizemeljskih brezžičnih valovih v Sloveniji,•	
po IPTV-omrežjih v Sloveniji,•	
po kabelskih omrežjih v Sloveniji in v tistih tujih državah, ki •	
so podpisale pogodbo o reemitiranju (v Avstriji, Bosni in Her-
cegovini, Franciji, Makedoniji, Srbiji, Črni gori, na Hrvaškem, 
Poljskem, Slovaškem, Švedskem, Češkem in Madžarskem),
prek satelita Hot Bird 8, 13 stopinj vzhodno, 12.30288 GHz, •	
y-polarizacija 27.500 - 3/4, Wide Beam,
na spletnem naslovu www.rtvslo.si, •	
na mobilnih napravah na naslovu www.rtvslo.si/pda. •	

Oddaje za tujino redno objavljajo tudi v kabelskih sistemih v 
Nemčiji, ZDA, Kanadi, Argentini, Avstraliji, na satelitskem kana-
lu 3-sat, satelitskem kanalu Europe by Satellite in satelitskem 
kanalu Scuola.

Preverite na www.rtvslo.si/
dvb-t, kako skrbimo, da na vašem 
televizorju ne »sneži« in da 
radijski sprejemnik ne »hrešči«.



Da ne pozabim …
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Da ne pozabim …
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