
 

 

 

 

 

 

 

LETO 2015 
 

71 
26.8.2015 

 
 

 

 
 
 
 

VSEBINA: 
 
 
1. Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji 
    organiziranosti JZ RTV Slovenija z dne 04. 12. 2006 
(Informator št. 34/2006)  

 

 

 

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



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

predstavitvi teh sprememb sindikatom, po njihovem pridobljenem mnenju, in po potrditvi na 

Programskem in Nadzornem svetu RTVSLO   

  

sprejemam 

  

Spremembe in dopolnitve Pravilnika o notranji organiziranosti JZ RTV Slovenija z dne 

04. 12. 2006  

(Informator št. 34/2006) 
  

1.    člen 
  

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

Statuta (Uradni list RS št. 34/2015) ter reorganizacije Programsko-produkcijska enota Radia 

Slovenija spremeni na naslednji način:  

   

1. S ciljem učinkovitejše organizacije dela, hitrejšega pretoka informacij, jasne 

razmejitve odgovornosti, učinkovitega in racionalnega upravljanja s kadrovskimi in 

finančnimi viri združujemo Uredniško-producentsko enoto Informativni in razvojno 

eksperimentalni program in Uredniško-producentsko enoto Prvega programa. Nova 

Uredniško producentska enota se po novem imenuje: Uredniško producentska 

enota Prvi – Informativni program. 
 

2. Uredniško producentska enota Prvi – Informativni program ima odgovornega urednika 

programa.  

   

3. Dosedanje glasbeno uredništvo 1. Programa ter uredništvo razvedrilnega programa, ki 

sta delovali v okviru samostojne uredniško producentske enote Prvega programa, se 

združita v enovito uredništvo, ki se imenuje: Uredništvo glasbenega in 

razvedrilnega programa.  

 

4. Dosedanja uredništva izobraževalnega programa, dokumentarno feljtonskega 

programa ter programa za mlade, ki so delovala kot samostojna uredništva v okviru 

samostojne uredniško producentske enote Prvega programa, se združijo v enovito 

uredništvo, ki se imenuje: Uredništvo izobraževalnega, otroškega in mladinskega 

ter dokumentarno-feljtonskega programa. 

 

5. Dosedanja uredništva za dopisništvo v Sloveniji, uredništvo zunanjepolitičnih oddaj, 

notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj ter dnevnoinformativnih oddaj in prometna 

pisarna, ki so delovala kot samostojna uredništva v okviru Uredniško producentske 

enote Informativni in razvojno-eksperimentalni program, se prenesejo v enovito 

Uredniško producentsko enoto Prvi – Informativni program in se imenujejo:  

  

a) Uredništvo za dopisništva v Sloveniji; 

b) Uredništvo zunanjepolitičnih oddaj; 

c) Uredništvo notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj; 

d) d)Uredništvo dnevno-informativnih oddaj.  

 

  



6.  Uredniško producentsko enoto Prvi – Informativni program po novem sestavlja osem 

posameznih uredništev, ki jih vodijo uredniki uredništev. Ta uredništva so:   

 

  

a) Uredništvo za dopisništva v Sloveniji; 

b) Uredništvo zunanjepolitičnih oddaj; 

c) Uredništvo notranjepolitičnih in gospodarskih oddaj; 

d) Uredništvo dnevno-informativnih oddaj; 

e) Uredništvo dnevno-aktualnega programa; 

f) Uredništvo večernega in nočnega programa; 

g) Uredništvo izobraževalnega, otroškega in mladinskega ter dokumentarno-

feljtonskega programa;  

h) Uredništvo glasbenega in razvedrilnega programa.  

  

2.    člen 
  

Te spremembe se objavijo v Informatorju, veljati pa začnejo 01. 09. 2015.  

  

  

Generalni direktor JZ RTV Slovenija 

mag. Marko Filli, l. r. 

  

  

Priloga:  

-          Programsko-produkcijska enota Radia Slovenija: UPE Prvi – Informativni program 



 

  


