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Pregled 
Država: Slovenija 

Panoga: Radio, televizija in splet 

 

Stranka 

RTV Slovenija kot vodilni kulturni zavod v 

Sloveniji skrbi za pet televizijskih in osem 

radijskih programov ter vsebine na 

internetu in teletekstu. Poleg tega pa v 

okviru ustanove deluje tudi pet glasbenih 

sestavov. 

 

Stanje 

Obstoječa rešitev ni v celoti podpirala 

zahtev glede učinkovite interne 

komunikacije, zaradi česar je podjetje 

začelo načrtovati nadgradnjo.  

 

Rešitev 

RTV Slovenija je vpeljala strežnik 

SharePoint 2013 in poslovno zasebno 

omrežje Yammer, s čimer so podprli 

učinkovito komunikacijo in razširili 

dostop do informacij na vse sodelavce. 

 

Prednosti 

 Manj e-pošte 

 Izboljšana interna komunikacija 

 Dostop z različnih naprav 

 Učinkovitejše projektno delo 

 

  
»S portalom smo uspeli za skoraj dve tretjini zmanjšali 

število poslanih službenih e-sporočil vsem zaposlenim, 

saj na enem mestu združuje novice iz zavoda in ostale 

informacije.« 

Sabrina Povšič Štimec, vodja Službe za odnose z javnostjo RTV Slovenija  

   RTV Slovenija kot vodilni kulturni zavod v Sloveniji skrbi za pet 

televizijskih in osem radijskih programov ter vsebine na 

internetu in teletekstu. Zaposluje več kot 1900 sodelavcev, 

honorarno pa zavod sodeluje še z okoli 500 posamezniki.  

 

Leta 2013 so v RTV Slovenija začeli projekt prenove in 

nadgradnje internega portala MojRTV, pri čemer so uporabili 

rešitev SharePoint 2013. Med prenovo internega portala, ki so ga 

izpeljali v sodelovanju s strokovnjaki podjetja Microsoft, so se 

odločili še za vpeljavo poslovnega zasebnega socialnega 

omrežja Yammer.  

 

Nova rešitev je izboljšala interno komunikacijo, sodelovanje in 

projektno delo. Prav tako je omogočila zmanjšanje števila 

poslanih e-sporočil ter dostop do informacij uporabnikom, ki ne 

uporabljajo osebnega računalnika. 

    

 

  

  
 



 

 

Stanje 
RTV Slovenija je javni zavod posebnega 

kulturnega in nacionalnega pomena, ki 

pripravlja pet televizijskih in osem radijskih 

programov ter vsebine na internetu in 

teletekstu, s čimer služijo tako državljanom 

kot pripadnikom manjšin in slovenskim 

uporabnikom v tujini. V zavodu je 

zaposlenih več kot 1900 sodelavcev, 

honorarno pa zavod sodeluje še z okoli 500 

posamezniki. Zaradi velikega števila 

zaposlenih in zunanjih sodelavcev, ki 

pogosto nimajo svojih delovnih mest v 

pisarnah, je za RTV Slovenija ključnega 

pomena, da vzpostavi in zagotovi 

učinkovito komunikacijo. 

 

RTV Slovenija je prvi interni portal 

vzpostavil že pred več kot desetletjem, 

vendar so bile rešitve namenjeni predvsem 

objavi dokumentov in pravilnikov ter niso 

omogočali interaktivne komunikacije. Leta 

2009 so na RTV Slovenija prvi portal za 

interno komunikacijo vzpostavili z rešitvijo 

Microsoft SharePoint Server 2010.  

 

»Pri tem obsežnem projektu je manjkalo 

krovno in vsebinsko vodenje, ki bi 

usmerjalo projekt in poskrbelo, da bi 

resnično zaživel,« je povedala Sabrina 

Povšič Štimec, vodja Službe za odnose z 

javnostjo RTV Slovenija. »Tovrstni projekti 

zahtevajo podporo vodstva, ki smo je bili 

deležni leta 2010, ko je svoj mandat 

nastopil zdajšnji generalni direktor, ki 

verjame v moč in pomen interne 

komunikacije. V izredno kratkem času smo 

začeli z načrtovanjem nove politike interne 

komunikacije ter iskanjem tehnoloških 

rešitev za podporo temu procesu.« 

 

Služba za odnose z javnostjo RTV Slovenija 

je zelo podrobno analizirala obstoječe 

stanje ter na podlagi potreb sodelavk in 

sodelavcev in vodstva organizacije 

pripravila poglobljeno vsebinsko izhodišče 

za prenovo portala ter idejno zasnovo 

oblikovanja. S Službo za informatiko so 

nato pripravili načrt uvedbe in stroškovno 

oceno nadgradnje in prenove rešitve 

SharePoint. 

 

Rešitev 
Pred odločitvijo za nadgradnjo portala, ki 

so ga poimenovali MojRTV, so na RTV 

Slovenija pregledali in ocenili več različnih 

rešitev, vendar so se na podlagi izkušenj ter 

uporabniku prijaznih možnosti za 

administracijo odločili za nadgradnjo na 

Microsoft SharePoint 2013.  

 

»Po pridobitvi več ponudb smo sicer 

razmišljali o uporabi kakšne druge 

platforme, vendar smo se po tehtnem 

premisleku  odločili za sodelovanje oziroma 

nadaljevanje sodelovanja z Microsoftom, ki 

nas je prepričal s svojo strokovnostjo, 

znanjem in izkušnjami,« je povedal Silvester 

Kink, vodja Službe za informatiko RTV 

Slovenija. »SharePoint se je že prej izkazal 

kot odlična platforma za projektno delo, 

shranjevanje pomembnih delovnih 

materialov ter komunikacijo.« 

 

Priprave na uvedbo in nadgradnjo so se 

začele februarja 2013, ko so sodelujoči pri 

projektu nadgradili vsebinsko zasnovo 

portala in na novo zasnovali mrežo 

urednikov in administratorjev portala. 1. 

avgusta 2013 se je začelo delo na portalu s 

pripravo tehničnega okolja, septembra pa 

je sledil vsebinski del (vnos vsebin),  

dodeljevanje dogovorjenih 

administratorskih pravic ter prenos 

obstoječih in aktualnih materialov s 

platforme SharePoint 2010 na različico 

2013. Pri nadgradnji so se v RTV Slovenija 

povezali z Microsoftom, ki je svetoval in 

podprl interni Službo za informatiko ter 

Službo za odnose z javnostjo. 

 

»Med procesom prenove nam je Microsoft 

predstavil zasebno poslovno socialno 

omrežje Yammer,« je povedala Ana Pivk, 



 

 

vodja projekta prenove internega portala. 

»V njem smo videli predvsem možnost za 

dopolnitev funkcionalnosti našega 

internega portala, ki je sicer dostopen le z 

naprav, povezanih v omrežje RTV. Dostop 

do materialov smo želeli zaposlenim in 

sodelavcem omogočiti od kjerkoli in s 

katerekoli naprave.« 

 

Prednosti 
Manj elektronskih sporočil 

 

Prenovljeni interni portal MojRTV je bil po 

treh mesecih trdega dela predstavljen na 

Dan RTV, 28. oktobra 2013. Prenovljeni 

portal s poslovnim socialnim omrežjem 

Yammer je RTV Slovenija prinesel številne 

prednosti.  

 

»S prenovo smo želeli vzpostaviti interni 

portal, ki je zaposlenim prvi vir informacij. Z 

njim smo uspeli za skoraj dve tretjini 

zmanjšali število poslanih korporativnih e-

sporočil vsem zaposlenim, saj na enem 

mestu združuje novice iz zavoda in ostale 

informacije, ki jih potrebujejo zaposleni in 

sodelavci,« je povedala Sabrina Povšič 

Štimec, vodja Službe za odnose z javnostjo 

RTV Slovenija. »V kombinaciji s socialnim 

omrežjem Yammerjem pa je to tudi orodje, 

s katerim spodbujamo zaposlene k večji 

angažiranosti, celotno organizacijo pa k 

hitrejšemu odzivanju na spremembe.« 

 

Učinkovitejše delo 

 

Interni portal MojRTV igra pomembno 

vlogo tudi pri povečani učinkovitosti dela v 

organizaciji. Izkazal se je namreč kot 

odličen delovni pripomoček predvsem za 

tehnične sodelavke in sodelavce, ki so z 

njegovo pomočjo bistveno spremenili in 

racionalizirali delovne procese. Hkrati je to 

odlično orodje za pripravo projektov, v 

katerih je potrebno sodelovanje sodelavcev 

iz različnih enot, služb, oddelkov in 

uredništev.  

 

»Interni portal MojRTV nam omogoča 

organizacijo delovnega procesa in 

izmenjavo nujnih informacij v Predvajanju 

programov in TV-razdelilnici,« je povedal 

Nino Budimirović, vodja oddelkov 

Predvajanja programov in TV-razdelilnice. 

»Z njegovo uporabo prihranimo čas in se 

izognemo pošiljanju številnih e-sporočil 

oziroma telefonskim klicem. Uvajamo ga 

tudi širše, tako za redno komunikacijo kot 

za pomoč pri organizaciji projektov, saj 

nam omogoča bistveno bolj učinkovito 

delo.« 

 

Yammer izboljšuje dostop do informacij 

 

Ob prenovi portala so se v RTV Slovenija 

odločili tudi za uvedbo zasebnega 

poslovnega socialnega omrežja Yammer. 

Yammer nudi okolje podobno ostalim 

socialnim omrežjem. Za uporabnike in za 

zaposlene tako ni treba izvajati dodatnega 

usposabljanja za delo, saj je uporaba zelo 

intuitivna in enostavna. 

 

Yammer ob tem predstavlja odlično 

dopolnitev internega portala, saj je izboljšal 

možnosti za povezovanje, izmenjavo 

zamisli, večsmerno komunikacijo ter 

dostopnost do gradiv z različnih naprav od 

kjerkoli in kadarkoli. Še posebej pomembno 

pa je, da je Yammer podprl uporabnike na 

najrazličnejših napravah in tiste, ki običajno 

pri delu sploh ne uporabljajo osebnega 

računalnika. To je še posebej pomembno, 

ker je interni portal zaradi varnosti 

dostopen le računalnikom, povezanim v 

omrežje RTV Slovenija.  

 

»Delo članov naših glasbenih sestavov 

poteka v glasbenih studiih in na odrih,« je 

povedala Alja Kramar, strokovna sodelavka 

za koncertno dejavnost. »Urnik dela je 

odvisen od koncertnih dogodkov in je zato 

zelo prilagodljiv. Člani prav tako nimajo 

svojih službenih računalnikov. Tako jim 



 

 

aplikacija Yammer na telefonih in tablicah 

omogoča dostop do urnikov in ostalih 

informacij, ki jih potrebujejo pri svojem 

delu.« 

 

Zaradi raznolike strukture zaposlenih in 

sodelavcev Yammer omogoča tudi 

preprosto komunikacijo s sodelavci na 

terenu in v dopisništvih, prav tako pa koristi 

tudi sodelavcem, katerih delo poteka na 

podlagi tedenskih ali mesečnih razporedov 

in na terenu, saj lahko zdaj do razporedov 

dostopajo tudi prek Yammerja. 

Yammer 
Yammer je zasebno poslovno socialno 

omrežje, ki na eni lokaciji združuje ljudi, 

pogovore, vsebine in poslovne podatke. 

Yammer je Microsoft prevzel leta 2008 in 

ga vključil v skupino Microsoft Office. 

Yammer uporablja več kot 200.000 podjetij 

po vsem svetu, saj poleg družabne izkušnje 

zagotavlja preprosto integracijo in možnost 

uporabe na različnih napravah in 

platformah.  

 

Za več informacij o storitvi Yammer obiščite 

https://www.yammer.com/.  

 

SharePoint omogoča nove načine za 

skupno rabo informacij in sodelovanje z 

drugimi, organiziranje projektov in skupin 

ter odkrivanje oseb in podatkov. SharePoint 

2013 je na voljo kot samostojna rešitev za 

namestitev na lokaciji ali pa kot storitev v 

oblaku SharePoint Online, ki poenostavlja 

upravljanje, nakup in dostop. 

 

Za več informacij o izdelkih SharePoint 

obiščite http://office.microsoft.com/sl-

si/sharepoint/. 

 
 

Več informacij 
Za več informacij o podjetju Microsoft 

obiščite spletno stran 

http://www.microsoft.com/sl-

si/default.aspx. 

  

Za več informacij o RTV Slovenija obiščite 

spletno stran na naslovu 

http://www.rtvslo.si/ 

 

Uporabljeni izdelki 

- Microsoft Sharepoint 2013 

- Yammer 

  

https://www.yammer.com/
http://office.microsoft.com/sl-si/sharepoint/
http://office.microsoft.com/sl-si/sharepoint/
http://www.microsoft.com/sl-si/default.aspx
http://www.microsoft.com/sl-si/default.aspx

